INTRODUCERE
Cartea de faţă încearcă să surprindă modul în care a fost receptată
figura conducătorului revoluţiei române din Transilvania din momentul
aşezării trupului său în mormântul de la Ţebea, în 13 septembrie 1872, şi
până la data comemorării din septembrie 2008. Până la Marea Unire din
1918 memoria eroului Avram Iancu a fost jignită în numeroase ocazii de
către autorităţile statului maghiar, mai ales în momentele în care naţiunea
română din Transilvania dorea să-l omagieze prin ridicarea unei statui,
amenajarea mormântului de la Ţebea sau cu ocazia aniversării a 50 de ani de
la revoluţia din 1848.
Dar cu cât opoziţia autorităţilor maghiare era mai puternică şi valul
mişcării naţionale româneşti creştea în intensitate, iar farul călăuzitor al
acestei mişcări îl reprezenta eroul din revoluţia de la 1848 –1849, Avram
Iancu. În întreaga perioadă a dualismului austro-ungar, calomniile şi
insultele proferate la adresa marelui erou român, au dat naştere la puternice
resentimente, ridicând la luptă întreaga naţiune pentru apărarea memoriei
marelui dispărut. Abia după 1918 cinstirea memoriei şi a personalităţii lui
Avram Iancu s-a desfăşurat la întreaga sa dimensiune, anul 1924, când se
împlineau 100 de ani de la naşterea sa, constituind apogeul manifestărilor
dedicate marelui erou naţional.
Odată cu instaurarea regimului comunist Avram Iancu întră într-un
con de umbră, întrucât faptele sale nu se înscriau în ideologia comuniştilor,
ba mai mult este considerat de către istoricul Mihail Roller ca făcând parte
din tabăra reacţionară. Recuperarea memoriei lui Avram Iancu se face destul
de târziu, abia în prejma aniversării centenarului morţii marelui erou.
Numele lui Avram Iancu, intrat în legendă încă din timpul revoluţiei,
simbolizează un cult eroic şi o epocă istorică. Încă din toamna târzie a anului
1848, când flăcările revoluţiei cuprinseseră ţara, Avram Iancu era marea şi
inegalabila personalitate, eroul moţilor, omul care întruchipa mai bine decât
oricare altul aspiraţiile naţiunii române.
Din conducător al moţilor ridicaţi la luptă, Iancu ajunge foarte
curând, pe măsură ce mijloacele tradiţionale, petiţionale se consumă, eroul
naţiunii, personajul legendar ce simbolizează aspiraţiile unei societăţi în
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afirmare. S-a constituit încă de pe atunci un cult al Iancului, o legendă
perpetuată în veac, la care îndreptăţirile naţiunii asociază mereu alte şi
alte valori.
Despre personalitatea lui Avram Iancu s-au scris un număr
impresionant de cărţi şi articole care l-au elogiat ca un militant activ pentru
apărarea cauzei naţionale a românilor din Transilvania. În perioada
dualismului austro-ungar Avram Iancu a fost prezentat, cu mici excepţii, din
partea autorilor maghiari în mod tendenţios, contestându-i meritele sau chiar
jignindu-i memoria, obligând publiciştii şi opinia publică românească să-i ia
apărarea în presă sau chiar în faţa justiţiei, de cele mai multe ori fără prea
mare succes.
După 160 de ani de la Revoluţia din 1848, renumele lui Avram Iancu
a crescut necontenit ajungându-se la o formă de cult a personalităţii sale,
confirmată pozitiv şi de către istorie. Nenumărate mărturii scrise sau păstrate
pe cale orală, existente încă din timpul vieţii, duc la conturarea imaginii unui
Iancu, pe deplin angajat în mişcarea de idei a secolului al XIX-lea. Întâia
imagine literară a lui Avram Iancu a fost creată în primăvara anului 1848,
odată cu prima adunare de la Blaj, la care, Iancu a venit însoţit de câteva sute
de moţi călări, arătând că moţii sunt hotărâţi să reînvie epopeea de la 1784.
Printre participanţii care l-au însoţit în această primă expediţie a fost
şi tânărul Nicolae Begnescu, dascăl la şcoala din Abrud care a improvizat,
înainte de a pleca din Abrud, un marş ce a fost cântat, apoi pe drumul spre
Câmpie, de-a lungul satelor şi văilor de către toţi călăreţii însoţitori ai
tânărului erou.
Improvizaţia era o adaptare după un mai vechi cântec al scriitorului
C. Negruzzi, Marşul lui Dragoş, care sub presiunea evenimentelor, s-a
transformat, prin adăugarea unor elemente locale într-un marş al lui Iancu.
Adaptarea marşului s-a făcut în condiţii atât de fericite, încât ajutat şi de o
melodie a lui Rossini, el s-a impus în mod fulgerător şi a devenit în scurtă
vreme unul dintre cele mai iubite cântece patriotice ale ardelenilor.
Contribuţia lui Avram Iancu la luptele din Munţii Apuseni a fost
prezentată chiar în toamna anului 1849, prin cunoscutul raport redactat
de Ioan Maiorescu, revăzut de Avram Iancu şi publicat de către
A. T. Laurian la Viena în limba germană, împreună cu rapoartele prefecţilor
Axente Sever şi Simion Balint. Încercarea lui George Bariţiu de a publica
rapoartele în „Foaia pentru minte, inimă şi literatură” a fost oprită de către
cenzura austriacă.
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La refuzul lui Bariţiu, guvernatorul Transilvaniei, baronul
J. Wohlgemuth a ordonat suprimarea ambelor foi ale lui Bariţiu – „Gazeta
Transilvaniei” şi „Foaia pentru minte, inimă şi literatură” – suprimare asupra
căreia nu se va reveni decât cu condiţia ca Bariţiu să fie definitiv îndepărtat
de la conducerea lor
George Bariţiu a rămas toată viaţa unul dintre admiratorii lui Avram
Iancu şi va reuşi să publice, în anul 1884, în întregime raportul interzis în
1850. Personalitatea şi luptele lui Avram Iancu aveau să fie evocate şi de
către unii dintre foştii săi camarazi, între care amintim pe Simion Balint, Ion
Ciurileanu, Vasile Moldovan, Ioan Axente Sever, care sub forma unor
memorii au relevat dârzenia şi puritatea caracterului său, precum şi eroismul
moţilor pe care i-a comandat.
Cultul lui Avram Iancu în memoria urmaşilor avea să se intensifice
după moartea sa. Aura sa de legendă este sporită şi de măsurile luate de către
autorităţile maghiare pentru a opri manifestările de simpatie şi admiraţie ale
românilor din Transilvania. Avram Iancu este apreciat de către români ca un
apostol al libertăţii naţionale, şi mai ales ca eroul, către care, în momentele
critice, se îndreptau toate nădejdile românilor din Tansilvania.
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ANCHETA GUVERNULUI MAGHIAR
PRIVIND ARBORAREA DRAPELULUI ROMÂNESC
PE CASA LUI IOAN SIMIONAŞIU UNDE A FOST DEPUS
CATAFALCUL CU TRUPUL MARELUI EROU
Anul 1972 avea să încheie soarta tragică, plină de zbucium a
martirului libertăţii naţionale, Avram Iancu. În noaptea de 10 spre 11
septembrie 1872 s-a stins din viaţă pe prispa casei brutarului Ioan Stupină
din Baia de Criş. Corpul neînsufleţit al marelui erou a fost depus pe catafalc
în casa lui Ioan Simionaşiu, asesor la sedria orfanală.
În cursul dimineţii de 11 septembrie, fruntaşii politici din
conducerea comitatului Zarand au constituit un „Comitet aranjator funebral”,
care a luat în grija sa răspândirea tristei veşti şi înmormântarea eroului
naţiunii române1. Sigismund Borlea trimitea din Deva către redacţia revistei
„Gazeta Transilvaniei”, o telegramă prin care anunţa că „Avram Iancu,
prefectul munţilor, a repausat la 10 spre 11 septembrie 1872”. Necrologul
trimis în aceeaşi zi de către Comitetul din Zarand şi apărut în „Telegraful
român” şi „Gazeta Transilvaniei” preciza că „Avram Iancu, prefectul general
al Legiunilor române a decedat astăzi la 3 ore dimineaţa în Baia de Criş
(districtul Zarand) la anul vieţii ’48, în urma unui morb de piept”2.
Prin grija avocatului Teodor Pop este trimisă o circulară în toată
zona Munţilor Apuseni, în care se menţiona că Avram Iancu va fi
„înmormântat în 13 septembrie d. a. la orele trei în locul repausărei”3.
Transmisă din sat în sat, din om în om, vestea şi data înmormântării s-a
răspândit pretutindeni în munţi. Încă din seara de 11 septembrie soseau din
Vidra de Sus moţii pentru a-l priveghea. În zilele de 12 şi 13 septembrie a
venit din toate părţile Ardealului mulţime de români, încât abia se mai putea
ajunge la catafalc să-l vadă. Trei zile şi trei nopţi au tras clopotele bisericilor
îndemnând la pelerinaj la Baia de Criş. Pe clădirea sediului comitatului şi pe
casa lui Ioan Simionaşiu au fost arborate drapele româneşti îndoliate.
Ceremonia înmormântării s-a desfăşurat în ziua de 13 septembrie. În
casa unde era expus catafalcul a ţinut o cuvântare protopopul Zarandului,
Nicolae Mihălţianu spunând: „Stăm astăzi la sicriul unui bărbat scump al
naţiunii noastre, al unui fiu adevărat al poporului, unei stele ce în
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Florian Dudaş, Avram Iancu în tradiţia poporului român, Timişoara, 1989, p. 291.
Telegraful român, XX, 1872, nr. 74/14-26 septembrie, p. 294. Vezi anexa I.
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splendoarea sa, când era la zenit, atâta lumină a vărsat, încât numai acela
poate crede care a văzut cu ochii săi proprii acele evenimente etern
memorabile, adânc scrise şi păstrate în inima poporului în toţi vecii”4.
Protopopul ortodox al Bradului deplângea „oarba ură confesională ce ne
sfâşie, ne separă şi ne ameninţă viitorul şi unitatea naţională”5.
Pentru comparaţie el oferea exemplul României Libere unde „sunt
toţi uniţi în cuget şi simţiri, prin care ei astăzi au ajuns de ţara care se
numeşte România Liberă şi unită”6. Condamnând egoismul, goana după
onoruri şi favoruri, protopopul Mihălţianu dă exemplul marelui defunct,
crezul său, care spunea: „Nu m-am luptat pentru cruci şi favoruri, ci pentru
eliberarea naţiunii mele”7.
Apoi convoiul funerar s-a pus în mişcare spre cimitirul din Ţebea.
Participau la înmormântarea lui Avram Iancu aproape „4.000 de români,
inteligenţi şi popor, din întregul district Zarand şi o mulţime de inteligenţi
din ţinutul Abrudului”8.
La mormântul eroului a rostit o înflăcărată cuvântare avocatul din
Baia de Criş, George Secula. Referindu-se la biografia eroului spunea că „s-a
născut şi a crescut la munte, în aerul necorupt şi infectat de pasiunile şi
şarlataniile lumii, toată puterea inimii sale ardea pentru libertatea naţională,
pentru fericirea patriei”9.
În cuvântul său George Secula a insistat asupra ideilor şi principiilor
revoluţiei europene – libertate, egalitate, naţionalitate10. Libertatea este acea
scânteie pusă „în dorul şi inima omului cu menirea de a arde încontinuu ca
focul vestal, este atât de divină, încât atingerea sau mărginirea ei, sacrilegă
prin sine însăşi, devine răzbunată cu amar. Nici un om mărginit în libertatea
sa personală, fizică ori intelectuală n-a putut obţine vreodată rezultat de o
operă demnă de Creaţiunea liberă şi admirată, e preţuită de contemporani ori
posteritate, căci restricţiunea libertăţii produce numai bastarzi, cu cooperare
străină, influenţată, ce nu poate a ne lua zborul către sublimitatea Creaţiunei,
fiind omul creat liber şi nedependent, pe când în deplinul exerciţiu a acestei
facultăţi, omul chiar şi în martiragiu, cu atât mai mult devine semizeu”11.
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„O punere în calea acestei idei dezvoltătoare de libertate ar fi şi este
negaţiunea existenţei morale a omului şi unde această cangrenă în societatea
omenească şi-a făcut apariţia, acolo numai vindecarea radicală poate obţine
un rezultat stârpitoriu, căci rana atât de înveninată este cât nu permite unitate
de acţiune, solidaritate spre binele public şi progresare către perfecţiunea la
care este dat geniului omenesc să ajungă, că lucrează cu rapiditate spre ruină
şi distrucţiune”12.
Condus de aceste sacre idei în timpul luptelor – continua avocatul
George Secula cuvântul său – el a fost dintre cei buni care au luptat cu toate
forţele sale ca să revendice dreptul etern sacru al naţiunii şi patriei ce atâtea
secole erau strivite şi ajunse la agonia ce le-au preparat-o inamicii naţiunii
române, contrarii patriei mame, a nefericitei Transilvanii. Lupta ce a purtat-o
a fost pur naţională, a fost îndreptată adevărat pentru salvarea patriei din
legăturile nefaste ce i se preparau. Lupta eroică, sublimă, în parte a izbutit a
păstra nemaculat, necălcat acel călcâi al patriei unde libertatea naţională era
mai în floare”13.
Avram Iancu era „bărbatul care ştie folosi cele mai convingătoare
argumente ce necesitatea reclamă momentan. După sfaturile ce românimea
ţinuse la Blaj, în anul 1848 când argumentele oratorice, logice şi morale se
exhauriaseră (epuizaseră) pentru ca să arate mai elocvent că momentul
faptelor a sosit, Avram Iancu, ridicându-se pe tribuna improvizată, a
desfăşurat acea grandioasă idee a faptei, fără un singur cuvânt, ci cu o
singură descărcătură de pistol, al cărei splendid efect s-a arătat în admirabila
rezistenţă şi bravură ce au dezvoltat legiunile române în scurt timp”14.
În finalul discursului său George Secula face referire la ultimele
două decenii din viaţa lui Avram Iancu spunând că „în tot decursul funest al
peregrinării sale, niciodată nu s-a depărtat de focarul eminent naţional în
care a pus în mişcare renaşterea libertăţii naţionale. Domniile voastre ştiţi,
domnilor, că patria mai îngustă a lui Avram Iancu, Munţii Apuseni ai
Transilvaniei şi acest şes al Crişului Alb auriu au fost pururi acel loc unde
dorul şi ardoarea de libertate naţională au aflat pământ mai fecund, mai
roditor, şi aici în aceste locuri scânteia eluptării15 acestui odor a găsit materia
mai omogenă, aici a cercat eluptare nemuritorul Horea, aici Avram Iancu cu
foc divin în piept, cu nobila amărăciune a luptat, a luptat până s-a frânt”16.
„Lupta sa – continua George Secula – a fost lupta luminii contra
12

Ibidem.
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Ibidem.
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întunericului, lupta libertăţii naţionale contra sclavismului antinaţional, lupta
adevărului contra strâmbătăţii”17.
În finalul discursului său avocatul George Secula îndeamnă
asistenţa, şi prin ea naţiunea română, să ia exemplul eroului spunând: „Luaţi
exemplul strălucit a fi mari în suferinţă, precum Avram Iancu a fost, dar nu
uitaţi niciodată cu adoraţiune a consacra tot viitorul vostru marii idei
umanitare morale de care a fost adevărat însufleţit acest mare martir apostol
naţional, şi atunci, mai curând ori mai târziu, dar sigur, va veni ora. Va veni
ora când ideea de libertate naţională va reieşi mândră, triumfătoare”18.
La Baia de Criş, în faţa sicriului a rostit un cuvânt de adio
protopopul Zarandului, Nicolae I. Mihălţian. Protopopul Zarandului îşi
începe cuvântul spunând: „Onorată, tristă adunare! Stăm astăzi la sicriul unui
bărbat scump al naţiunii noastre, al unui fiu adevărat al poporului, al unei
stele ce în splendoarea sa când era în zenit atâta lumină a vărsat în sânul
naţiunii, atâta putere de viaţă a deşteptat în inima ei, încât numai acela poate
crede, care a văzut cu ochii săi proprii, acele evenimente etern memorabile
adânc scrise şi păstrate neşterse în amintirea poporului în toţi vecii”19.
„În astfel de moment însemnat – continua protopopul Mihălţian –
când amorul de naţiune şi recunoştinţa ne-au adunat să petrecem la cele
eterne pe un astfel de fiu al poporului trebuie să ne reculegem şi să
concentrăm toate puterile sufletului nostru ca să privim mai serios starea în
care ne aflăm”20. Protopopul cere asistenţei să-şi întipărească în memorie
memorabilele cuvinte rostite de Avram Iancu: „Nu m-am luptat pentru cruci
şi favoruri, ci pentru eliberarea naţiunii mele”21.
Arborarea drapelului naţional, precum şi evocarea faptelor lui
Avram Iancu şi referirea la momentul Horea a alertat autorităţile maghiare.
Corespondenţi de presă au relatat gravitatea acestor fapte în ziarele
maghiare. Guvernul de la Budapesta cere întreprinderea unei anchete.
Ministerul de interne cerea, prin nota nr. 4.435 din 19 septembrie 1872,
prefectului comitatului Zarand, să întreprindă o anchetă asupra celor
întâmplate cu ocazia înmormântării lui Avram Iancu22. La 22 septembrie
1872, prefectul cerea verbal pretorului Veress Albert să raporteze asupra
acţiunilor demonstrative petrecute cu prilejul înmormântării lui Avram
Iancu, fostul conducător montan din anii 1848-184923.
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Pretorul întocmeşte un raport oficial în care precizează următoarele:
„Comitetul a pregătit pentru poporul român cuvântări şi versificări de doliu
pe care le-au distribuit anumitor persoane – care au elogiat în ele măreţia lui
Iancu, acum decedat – şi din care un exemplar a fost înmânat parchetului. La
13 septembrie, ora 2 după masă a început înmormântarea cu participarea
unor numeroşi preoţi de la ţară, iar la casa cu decedatul a ţinut o cuvântare
Mihălţianu, protopopul greco-oriental din Brad despre măreţia persoanei
decedate şi despre înflăcărata sa iubire de naţiune, chemând naţiunea română
să urmeze caracterul celui răposat, asemuindu-l cu Sf. Ioan şi cu caracterul
acestuia; de la casă defunctul a fost condus de un cortegiu cu făclii, iar
făcliile le-au purtat funcţionari ai judeţului şi slujbaşi regeşti câte 20 – 24
de inşi”24.
„Carul funerar a fost dus la biserica din comuna Ţebea unde mortul a
fost luat de pe car de către cei mai iluştri din intelectualitatea românească şi,
ca cinstire, a fost depus aproape de mormânt la umbra unui gorun bătrân de o
jumătate de secol, iar acolo începând ceremonia de înmormântare, la
terminarea ei avocatul şi jurisconsultul Secula Gheorghe a ţinut o cuvântare
memorială în care s-a străduit să imortalizeze pe răposat, îndemnând
auditoriul să urmeze spiritul marelui decedat român”25.
Apoi pretorul din Baia de Criş menţionează că avocatul George
Secula a îndemnat auditoriul „la solidaritate şi a dorit ca ceea ce a început
Iancu, poporul român să termine în spiritul acestuia, a pomenit fapta
glorioasă a lui Horea şi a asemuit pe Iancu cu lupta pentru libertate al
acestuia. Aici a avut un deosebit efect asupra poporului glorificarea numelui
lui Horea – cu toate că încă şi acum există în judeţ urma tendinţei pustiirii şi
nimicirii din anul 1784”26. În final pretorul îşi pune întrebarea: „De ce l-a
amintit pe Horea?”.
A doua zi prefectul Haller solicită un raport şi din partea pretorului
plasei Brad, Papp Laszlo27. Acesta raporta din Crişcior, la 25 septembrie
1872 că „pentru înmormântarea lui Avram Iancu ca şi pentru aşa zisa
solemnitate a înmormântării care a avut loc din partea acestui oficiu, nici
intervenţie oficială şi nici măsuri cu titlu oficial, dar capii şi locuitorii
comunei au vrut ca pe lângă cortegiul lor să ia parte la solemnitatea
înmormântării un număr cât mai mare de oameni şi la ceremoniile solemne
să aibă loc manifestaţii, iar dacă toate solemnităţile înşirate mai sus nu au şi
24
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avut loc, din partea celui ce semnează acest raport nici un fel de sprijin nici
în ce priveşte iniţierea acţiunii, nici ajutorul oficial nu s-a dat sub vreo formă
de ajutor şi nu s-a făcut pe cale oficială vreo intervenţie oficială, nici verbal
şi nici în scris”28.
Comitele Haller nu este mulţumit de raportul înaintat de către
pretorul din Baia de Criş şi cere prin ordinul din 25 septembrie să explice
„pe ce bază şi din însărcinarea cui a dispus ca notarul din Baia de Criş să
tragă clopotele cu prilejul decesului lui Avram Iancu”29. Pretorul explică că a
dat ordin pentru tragerea clopotelor la bisericile romano-catolică şi reformată
fiindcă în Baia de Criş neexistând ură confesională, în biserici se practică
bucuros să se tragă clopotele, la solicitare, de unii pentru alţii.
Pretorul motivează gestul său „ca un act de complezenţă, dacă în
calitatea mea de om maghiar, dau dispoziţie să se tragă clopotele pentru
decedatul lor”30. Un alt motiv preciza pretorul, este „starea nenorocită în care
se află aici în judeţ câţiva maghiari în faţa românimii, care nu se prea
manifestă faţă de noi, nici prin încredere, nici prin simţăminte de rudenie şi
nici sinceritate deschisă”31.
În această situaţie pretorul a considerat „ca o lipsă de tact dacă aş
trece cu vederea tragerea clopotelor la înmormântarea lui Avram Iancu, la
care, în 1848/49, mai mulţi inşi maghiari, primejduiţi cu moartea, au găsit
azil”32. „Dar e sigur – continuă să se scuze pretorul – că şi organizatorii au
făcut totul pentru amploarea înmormântării şi că prin dispoziţia mea de a
trage clopotele nu am presupus nici cea mai mică gravitate, chiar dacă nu am
minimalizat ura faţă de maghiarime, având părerea, în acest sens, că
flexibilitatea mea nu va produce deficienţe dacă totul decurge în limitele
bunei cuviinţe, onestităţii şi cadrului legii”33. După ce primeşte informaţiile
necesare, prefectul judeţului Zarand, contele Haller Sándor, trimite
ministrului de interne un raport la care anexează 11 documente. Prefectul
răspunde adresei ministrului, din 19 septembrie 1872, prin care i se solicitau
precizări privind articolul din ziarul „Reforma” despre manifestaţiile
„antipatriotice care au survenit cu prilejul morţii şi înmormântării lui Avram
Iancu”34. La raportul înaintat ministrul anexează următoarele înscrisuri:
28
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„1. Raportul pretorului din Baia de Criş despre manifestaţiile de la
înmormântare ce au avut loc cu prilejul morţii lui Avram Iancu.
2. Ordinul preturii din Baia de Criş către notariatul orăşenesc în
privinţa tragerii clopotelor.
3. Motivarea ordinului preturii cu privire la tragerea clopotelor.
4. Raportul preturii plasei Brad privitor la solemnitatea
înmormântării lui Avram Iancu.
5. Declaraţie cu privire la discursul ţinut de moşierul şi avocatul
Ribiczey Ferencz despre cel decedat.
6. Copia textului cuvântării rostite despre cel decedat de către Secula
Gheorghe, procuror judeţean.
7. Declaraţia lui Amos Frâncu privitoare la decurgerea ceremoniilor
de înmormântare.
8. Cuvântarea rostită de către Mihălţeanu Nicolae, protopopul grecooriental din Brad.
9. Declaraţia lui Borlea Sigismund, prim notar judeţean şi locţiitor
de subprefect, ca şi chemarea făcută cu privire la dispoziţiile date în cazul
înmormântării.
10. Declaraţia prin proces-verbal al lui Batternay Atila, dirigintele
poştei regeşti maghiare şi notar comunal şi în fine,
11. Raportul lui Pitner Arpad, supraveghetor şef şi agent de
percepţie regesc maghiar, privitor la spiritul toasturilor din seara de după
înmormântare”35.
În finalul raportului, prefectul Haller îşi exprimă şi opinia personală
privitoare la acest subiect, opinie expusă şi în memoriul înaintat din Oradea
privind „exagerata stare de spirit de aici, ea fiind confirmată de şirul
evenimentelor”36.
Chiar înainte de trimiterea raportului final de către prefectul
comitatului Zarand, Ministrul de Interne maghiar scria prefectului judeţului
Zarand transmiţându-i o serie de dispoziţii. În primul rând „arborarea
drapelului românesc – ca simbol distinct al unei naţiuni vecine – trebuie
considerată, în privinţa datoriei faţă de cetăţenia maghiară, ca o demonstraţie
ostilă, iar folosirea acestui drapel este în aşa măsură în opoziţie cu legile şi
cu simţămintele de dreptate cetăţenească maghiară, încât interzicerea
acesteia este pretinsă de prestigiul de stat ca şi de demnitatea naţională”37.
Ministrul atrăgea atenţia asupra celor menţionate în scrisoarea sa
confidenţială din 9 septembrie 1872 referitor la „înlăturarea culorilor şi
35
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emblemelor străine, astfel că încă de acum, în mod categoric, să binevoiţi a
acţiona ca pe viitor, să nu omiteţi a interzice folosirea drapelului românesc în
orice împrejurare”38.
Era un prim pas al acţiunilor autorităţilor maghiare pentru
zădărnicirea oricăror încercări ale românilor de a-şi cinsti eroii naţionali şi
mai ales pe Avram Iancu.

DORINŢELE ROMÂNILOR ARDELENI
DE A RIDICA UN MONUMENT PENTRU AVRAM IANCU
Ridicarea unui monument în memoria lui Avram Iancu, care să
amintească de vitejia şi eroismul poporului român pentru libertate şi
dreptate, de hotărârea şi dăruirea de sine a eroului intrat în legendă încă din
timpul vieţii, a fost o stăruitoare dorinţă a românilor transilvăneni. Iniţiativa
strângerii unui fond a pornit, la începutul anului 1894, din partea gazetarului
Ioan Russu Şirianu, în timp ce era întemniţat în închisoarea de stat din
Seghedin, pentru delictul de a fi apărat interesele naţionale ale românilor39.
În timp ce Ioan Russu Şirianu se afla închis la Seghedin, din
iniţiativa ţăranului Nicolae Lăzărescu din Şiria, s-a organizat în localitate o
colectă bănească pentru a-i veni acestuia în sprijin, cu care ocazie s-au
adunat 8 florini şi 70 creiţari, prin contribuţia a 18 familii40. Primind banii,
Ioan Russu Şirianu este profund impresionat de gestul şi atenţia consătenilor
săi, dar se hotărăşte să nu-i folosească în scopuri personale, ci după ce adună
suma de 10 florini îi trimite la administraţia ziarului „Tribuna” din Sibiu
pentru ca aceşti bani să fie consideraţi „drept început al unui fond din care să
se ridice pe mormântul lui Iancu o cruce”41.
La 10 martie 1894 el îi scrie lui Nicolae Lăzărescu cerându-i să
împărtăşească gândul său ca aceşti „bani să fie întrebuinţaţi într-un scop
naţional”42. Scrisoarea sa ajunge la redacţia „Tribunei” care o dă publicităţii.
Iniţiativa lui Ioan Russu Şirianu era motivată de situaţia grea în care se afla
mormântul lui Avram Iancu de la Ţebea. În drum prin Zarand, el trece şi prin
cimitirul din Ţebea, în anul 1893, şi descrie impresia neplăcută avută:
„Trecând astă toamnă pe la Ţebea, unde odihnesc rămăşiţele pământeşti ale
38
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marelui nostru erou, am aflat grilajul dimprejurul mormântului ruinat, iar
crucea de piatră abia se mai ţinea în sus”43.
„Socot deci – scria Ioan Russu Şirianu – a face şi pentru voi un lucru
plăcut, folosindu-mă de acest prilej să îndemn şi pe ceilalţi români să ni se
alăture, să mărească fondul ce-l începem noi şirienii, ca astfel cu o zi mai
înainte să înălţăm un monument vrednic lui Avram Iancu, celui care mai
mult ca orişicine dintre noi a arătat că trebuie să jertfim totul pentru
naţiune”44.
În aceeaşi termeni îi răspundea şi preotului din Dezna, Zaharie
Milian, care iniţiase o colectă de bani pentru a veni în sprijinul gazetarului
întemniţat, scriindu-i: „Câtă vreme e vorba să manifestăm cu o zi mai înainte
demnitatea noastră naţională în toată a ei mărime, consideraţiunile personale,
chiar privitoare la osândiţii politici, trebuie să rămână pe al doilea plan. Iată
de ce şi ofertul ce mi-ai trimis l-am adăugat fondului pentru ridicarea unui
monument naţional lui Avram Iancu”45. Apoi Ioan Russu Şirianu îşi încheia
scrisoarea spunând: „Pentru toţi românii e o datorie să depună prinosul lor de
recunoştinţă pe mormântul aceluia, a cărui memorie ne e sfântă tuturora”46.
Odată iniţiată, ideea ridicării unui monument pentru Avram Iancu a
adunat în jurul ei români din toate provinciile româneşti, care au susţinut-o
din punct de vedere moral şi material. În anii următori acţiunea pentru
ridicarea unui monument lui Avram Iancu s-a amplificat transformându-se
într-o luptă pentru apărarea învăţământului, culturii şi limbii naţionale.
Iniţiativa lui Ioan Russu Şirianu a fost însuşită de redacţia ziarului
„Tribuna”, care împreună cu „Foaia Poporului” au început o campanie
susţinută pentru ridicarea unui monument lui Avram Iancu. Subscripţiile
urmau să fie trimise pe adresa lui Tit Liviu Albini, redactorul responsabil al
ziarului „Tribuna”. Chemarea lansată de „Tribuna” este preluată de toate
ziarele româneşti din imperiu şi din România. Apelul publicat în ziarul
„Românul” este deosebit de edificator din acest punct de vedere.
În apelul lansat de „Românul” se arăta; „În memoria lui Avram
Iancu fraţii noştri de dincolo vor să ridice un monument, căci numai o piatră
simplă arată locul de etern repaus al legendarului erou. Mişcarea a pornit de
la un întemniţat, din Seghedin, de la amicul nostru d-l Russu Şirianu. Sumele
colectate sunt a se adresa domnului Albini, în Sibiu. Felicităm pe iniţiatori şi
îndemnăm pe toţi bunii români să sprijine această mişcare. Nu e vorba aici
numai de a ridica o simplă statuă pe mormântul unui erou naţional, ci e
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vorba ca prin evocarea numelui marelui erou, generaţiunea actuală să se
întărească încă în sentimentele sale naţionale”47.
Printre primii care au reacţionat la sprijinirea ideii au fost moţii. Încă în
data de 23 aprilie 1894, avocatul Alexandru Filip din Abrud a convocat cele mai
cunoscute personalităţi la o „consfătuire cu caracter confidenţial”48. În cadrul
consfătuirii s-a format un comitet din 26 persoane, care lansează o chemare:
„Adunarea unui fond din care să se ridice nemuritorului Avram Iancu, prefectul
legiunilor de la 1848, un mausoleu la mormântul din Ţebea, iar la Câmpeni,
unde a fost cuartirul principal al legiunilor, o statuă ecvestră şi eventualminte şi
înfiinţarea unei fundaţiuni, care să poarte numele acelui erou”49.
În acelaşi timp la Abrud s-a constituit un al doilea Comitet condus
de avocatul Vasile Fodor, care la rândul său lansează un Apel către fraţii
români prin care-i anunţa despre constituire şi-i îndemna „să-şi aducă
contribuţia, iar sumele băneşti colectate să fie trimise pe adresa lui Aurelian
Danciu, din Bucium”50.
Încă de la începutul lui aprilie 1894 sarcina ridicării unui asemenea
monument şi-a asumat-o Comitetul Central al Partidului Naţional Român din
Transilvania şi Ungaria care într-una din şedinţele ţinute a stabilit comitetul
de conducere al acestei acţiuni naţionale. La apelul lansat de cele trei
comitete au răspuns un mare număr de români din Transilvania, Banat,
Bucovina, România, şi o mulţime de studenţi români din diferite centre
universitare europene.
Până la data de 3/15 noiembrie 1894 s-a adunat o sumă de 1.990
florini, 36 creiţari, 223 lei şi 50 bani51. Pentru sporirea fondurilor s-au
întreprins o serie de acţiuni. Astfel tinerele Eugenia şi Leontina Simonescu,
Alexandrina şi Elena Cunţan din Sibiu, au tipărit cocarde tricolore pe care le
răspândeau cu ocazia diferitelor acţiuni, iar sumele realizate erau predate
casierului Comitetului din Sibiu52. Profesoara Maria Cioban din Nădăşel cu
prilejul unei adunări populare ce a avut loc la Cluj cu prilejul judecării
memorandiştilor a răspândit printre participanţi o serie de insigne. „Dar cum
în învălmăşeala aceea n-am putut încasa mai nimic” ea se adresa gazetei
„Tribuna” să publice un anunţ ca sumele datorate pentru cocarde să fie
trimise direct pe adresa lui Tit Liviu Albini, la Sibiu53.
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Autorităţile maghiare iau primele măsuri pentru a opri asemenea
iniţiative. În primul rând au luat măsura de a interzice tipărirea cocardelor
tricolore menite să contribuie prin vânzarea lor la strângerea de fonduri
pentru monumentul lui Avram Iancu. Mai mult, cinci tinere domnişoare din
Sibiu au fost date în judecată. Procesul a avut un rezultat contrar celui
scontat de autorităţi.
Ziare româneşti şi străine au făcut o mare publicitate în jurul
procesului. Fotografia tinerelor îmbrăcate în costumul naţional săliştean a
fost publicată în ziarele din România şi Italia, iar „teroarea şi arbitrarul
autorităţilor împotriva românilor transilvăneni demascată”54.
La 15 martie 1895, ministrul de interne Dezideriu Perczel emite
ordinul nr. 426/1895 care interzice colecta pentru plănuitul monument al
lui Iancu55.
Pentru anularea ordinului Ministrului de interne, dr. Amos Frâncu, în
numele acuzatului Tit Liviu Albini, dădea publicităţii la 1 august 1895, o
cerere de nulitate a amintitului ordin. Animat de spiritul adevărului – îşi
motiva Amos Frâncu gestul său – şi pentru că cetăţenii liberi sunt datori a
descoperi adevărul în faţa puterii56.
„Animat de aceste convingeri intime îmi ridic glasul împotriva unei
dispoziţiuni a Excelenţei Voastre, care în dispreţul adevărului istoric a atins
cu o judecată de înfierare nu numai memoria lui Avram Iancu, această
fenomenală figură istorică, încarnaţiunea poporului românesc, ci şi lupta de
apărare a acestui popor. O luptă, pe care poporul românesc a plătit-o cu viaţa
celor 40.000 de oameni şi cu ruinele celor 230 de sate pustiite, luptă pe care
a purtat-o întru apărarea ideii monarhice, a libertăţii şi egalei îndreptăţiri
naţionale. Şi a purtat-o împotriva acelora, care prin regim de teroare au
comis atentatul detronării, au răsturnat constituţiunea ţării, au inaugurat drept
ideal de stat unificarea forţată a ţărilor autonome de coroană şi ale
deosebitelor rase constitutive de stat şi împotriva acelora care libertatea nu
voiau să o dea decât în schimbul naţionalităţii”57.
Circulara ministrului Perczel avea următorul cuprins: „Se ştie că
agitatorii români plănuiesc ridicarea unei statui lui Avram Iancu, devenit
faimos [prin] atrocităţile comise de românii contrari patriei asupra
maghiarilor şi supranumit Regele Munţilor, aranjând colecte, parte publice,
parte secrete spre acest scop, prin ceea ce intenţionează a amăgi şi agita pe
românii care nu cunosc trecutul. Eternizarea memoriei unui astfel de individ
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n-ar fi altceva decât propovăduirea celui mai negru fanatism de rasă,
glorificarea aceluia care şi-a trădat patria, care a fost cauza uciderii şi jefuirii
familiilor nevinovate.
Atentatul acesta neputându-se permite ordonez prin aceasta, că
oriunde pe teritoriul ţării s-ar încerca ridicarea unei statui pentru numitul,
şefii respectivei localităţi cercuale sau comitatense s-o împiedice sub grea
răspundere personală; colectele pentru acest scop nu se pot suferi şi întrucât,
deja, s-au întâmplat colecte, colectanţii – în virtutea legilor şi regulamentelor
existente – trebuie să fie traşi la răspundere, iar suma adunată să se confişte.
Totodată declar, pe baza §-ului 1 al art. de lege XL din 1879, că toţi
aceia care în orice chip conlucră în favorul ridicării monumentului plănuit lui
Avram Iancu, colectează ori fac contribuiri, comit contravenţiunea şi ca atare
sunt a se pedepsi cu cincisprezece zile închisoare şi 100 florini amendă”58.
Dr. Amos Frâncu combate pseudo-argumentele ministrului conform
căror colectanţii „ar amăgi şi agita românii care nu cunosc trecutul”. El arată
că „ideea, iniţiativa şi începutul realizării monumentului lui Avram Iancu a
pornit din sânul ţărănimii române – printr-o curioasă coincidenţă istorică
tocmai din sânul plugarilor români de la Şiria”59.
„În faţa acestor fapte e imposibil a nu recunoaşte că ideea
monumentului lui Iancu şi contribuirile în acest scop nu se pot judeca drept o
acţiune meşteşugit înscenată de <agitatorii români> ci drept o mişcare
generală izvorâtă spontan din sânul poporului. Prin urmare e datoria
bărbatului de stat activ de a pătrunde la adâncimile acestei mişcări poporale
şi a cerceta tendinţa ei la lumina adevărului obiectiv. Iar mie, unuia care
simţesc pulsaţiunea inimii acestui popor, mi s-a rezervat onoarea de a asigura
pe Esc. Voastră că scopul acestei mişcări nu a fost agitarea şi seducerea, ci
afirmarea conştiinţei naţionale şi istorice a poporului românesc”60.
În circulara sa ministrul maghiar califică lupta poporului român
purtată în revoluţia din 1848 drept o „crudelă vărsare de sânge comisă de
românii duşmănoşi patriei asupra maghiarilor”61. La această afirmaţie dr.
Amos Frâncu argumentează că „acuza de nepatriotism de abia se poate
susţine faţă de acel popor, care la ordinul Domnitorului său legitim a prins
arma legitimităţii şi a continuităţii de drept, pentru autonomia Ardealului şi
egala îndreptăţire naţională; faţă de acel popor, care nicicând n-a adus asupra
patriei nici arme străine ori aliaţi străini, nici turci, nici nemţi, nici muscali;
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faţă de acel popor care contra intervenţiunii străine a protestat şi atunci, când
terorismul organizat în contra lui îi prefăcuse în cenuşă sute de sate, când
tribunalele de sânge zi de zi săvârşiseră asasinate în masă în şirele fiilor săi,
când mii de oameni ai săi acopereau deja câmpurile de bătălie”62.
Pentru a argumenta patriotismul luptei poporului român, Amos
Frâncu invocă răspunsul împăratului Francisc Iosif dat deputăţiei române la
25 februarie 1849: „Primesc cu bucurie asigurarea credinţei şi alipirii bravei
naţiuni române şi recunosc, cu mulţumită, jertfele grele ce le-a adus pentru
tronul meu şi întreagă monarhia, în lupta contra unei partide necredincioase
care a aprins războiul civil şi face să mai continue. Petiţiunea credincioasei
naţiuni române voi dispune a fi amănunţit cumpănită şi rezolvată în cel mai
scurt timp spre liniştirea ei”63.
La învinovăţirea lui Avram Iancu de către ministrul Perczel,
dr. Amos Frâncu se simte dator să „arate ce şi cine a fost de fapt cauza
atrocităţii de la 48 şi să dovedesc că represaliile comise de poporul jefuit şi
destinat victimă asasinatelor în masă, nu stau, nici una, în absolut nici o
conexitate cu numele lui Iancu, care era pătruns de cele mai nobile principii
ale umanismului”64.
„E fapt istoriceşte constatat – argumenta dr. Amos Frâncu – că
înainte de octombrie 1848, nici unui ungur nu i s-a atins măcar un fir de păr
din partea românilor, pe când sângele pacinicilor români neînarmaţi era
vărsat râuri întregi din partea terorismului, cu scop direct de a extirpa nu
numai inteligenţa, ci chiar întreaga rasă românească”65. „Aceia care au comis
asasinatele <en masse> de la Mihalţ şi Luna, apoi cunoscutele omoruri de la
Abrud şi Sâncrai, acei tirani, care fiind reprezentanţi ai puterii armate
omorau cu grămada, numai din petrecere, pe români, încă pe atunci, când
nici un singur maghiar n-a fost violentat de români. Aceasta se ilustrează în
mod eclatant din mărturisirea baronului Apor György cuprinsă în scrisoarea
sa, de la 2 octombrie 1848, adresată amicului său Galfy – acel baron Apor
György, care a spânzurat în sălcile de la Iernut 26 de ţărani pacinici
nevinovaţi şi, apoi încă nouă, şi se preumbla cu ciubuc în gură, printre
trupurile celor executaţi”66.
Apoi amintind raportul căpitanului Gratze, dr. Amos Frâncu,
dovedeşte modul corect în care a acţionat Avram Iancu cu prilejul ocupării
oraşelor Aiud şi Turda: „S-a mai distins apoi prefectul Avram Iancu printr-o
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purtare dreaptă, ireproşabilă, prin o deosebire corectă între duşmanii armaţi
şi neînarmaţi, în 10 noiembrie, când eu am ocupat oraşul Aiud care mi s-a
fost predat necondiţionat. Pe când coloanele au fost introduse în poziţia
dinainte încunjurând oraşul, coloana lui Iancu a primit ordinul să defileze
prin oraş pentru a forma garda dinapoi a corpului de armată.
Iancu şi-a condus coloana prin oraş prin marş fără ca să fi ieşit din
rând un singur om, şi a ocupat apoi jurul oraşului aşa că nu numai nu s-a
făcut nici un act de violenţă, ci s-a împiedecat orice jefuire. Tot asemenea a
lucrat el la 20 noiembrie, zi în care eu am ocupat în numele prea graţiosului
nostru domn, Turda, după ce s-a supus necondiţionat; şi pentru a arăta
poporaţiunei, care s-a plecat numai de frică, cum că românii au în vedere un
scop mai înalt, decât pretinsa poftă de jaf, am intrat numai eu singur cu suita
mea în oraş şi am dispus ca întreg corpul să tăbărească pe câmpii, pe malul
drept al Arieşului, fără ca să fi încercat un singur om a veni în oraş. Nici în
acest oraş nu s-a întâmplat nici un act de violenţă, nici un jaf, în decursul
îndelungatei petreceri aici a corpului de armată”67.
Căpitanul Gratze mai elogia atitudinea şi caracterul deosebit al lui
Iancu scriind: „În decursul expediţiunei eu am trăit viaţa de tabără în acelaşi
bivuac cu Iancu şi astfel am avut o mulţime de ocaziuni pentru a-i studia
caracterul. El avea oroare de orice separatism. Două idei principale îl
conduceau: susţinerea monarhiei şi egala îndreptăţire a naţiunii sale. De
aceea eu am convingerea morală, că cu ştirea lui şi la porunca lui nu i s-a
făcut nimănui nici o nedreptate”68.
Pentru apărarea lui Iancu, dr. Amos Frâncu apelează şi la aprecierile
unor istorici maghiari, între care Köváry Mihály care scria: „Sunt totuşi doi,
cărora nici duşmanul nu le poate denega oarecare recunoaştere. Unul e
Nicolae Solomon, prefectul comitatului Hunedoara, care n-a omorât şi n-a
prădat. Al doilea e Avram Iancu, aşa numitul <Regele munţilor>, care din
interes naţional înarmat munţii şi n-a fost condus de egoism, ceea ce se vede
din faptul, că după doborârea ungurilor a refuzat a depune armele, până ce
nu se vor realiza promisiunile făcute naţiunii sale de cei împărăteşti; şi
fiindcă nu le-au împlinit, n-a primit de la ei nici o decoraţiune; şi pentru
aceasta mai târziu a înnebunit”69.
Un alt autor maghiar, baronul Josef Helfert, un adversar declarat al
românilor scria; „Unde prefecţii au putut interveni direct ori prin
subordonaţii lor, a fost evitat mult rău. Înaintea tuturor însă Iancu şi-a
câştigat, în această privinţă, merite, şi dacă maghiarii mai pronunţă şi azi cu
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groază numele lui, însoţindu-l cu ocară şi blestem, să nu se uite multele
nenorociri, care au fost prevenite prin el. Vaza lui a fost cea mai mare,
cuvântul lui cel mai respectat şi el s-a năzuit vădit a face uz în măsură mare
de această împrejurare”70.
În ceea ce priveşte caracterul politic, Iancu a fost una cu naţiunea sa,
cu convingerile, aspiraţiile ei depuse în programul de la 15 mai 1848. El a
luptat până în ultimul moment al vieţii pentru fidelitate către dinastie, pentru
sancţiunea pragmatică şi pentru principiile constituţionale: egala îndreptăţire
naţională, libertatea şi frăţietatea71.
Dorinţa lui Iancu pentru împăcarea cu maghiarii reiese şi din
scrisoarea adresată deputatului Gozman, în care scria: „Noi suntem oamenii
libertăţii! Pentru asta am revoltat, pentru asta ne-am vărsat şi suntem hotărâţi
a ne vărsa sângele până la ultimul român. Braţele noastre din 15 mai al
anului trecut până la ora cea fatală deschise au stat, ne-am oferit fraţilor
maghiari de cei mai sinceri amici pentru toate adversităţile timpurilor
viitoare, numai să ne garanteze naţionalitatea pe temeiul dreptului egal. În
urmă, precum şi mai înainte, vă scriu, că nu suntem în contră, ba dorim ca fii
aceleaşi mame, să avem aceeaşi amici şi inimici cu maghiarii, dară
condiţiunile atinse le pretindem realizate. Fără de acelea a muri mai bine
suntem resoluţi”72.
În urma prezentării acestor argumente în favoarea lui Iancu, dr.
Amos Frâncu, pune întrebarea: „Să nu recunoaşteţi oare, Excelenţă, puritatea
cristalină a acestui caracter politic consecvent şi trăsăturile fundamentale ale
lui: neclintita alipire către legitimitate, libertate naţională şi frăţietate?”73.
Am pus în faţa faptelor partea secretă a ordinului de la 15 martie care
conţine verdictul istoric. Îmi mai rămâne –menţiona dr. Amos Frâncu –
numai datorinţa de a releva, că partea publică şi dispozitivă a ordinului care
încalcă principiile constituţionale, fiindcă scoate din cercul libertăţii
individuale dreptul de a ridica monumente pentru repauzaţi. Iar hotărârea
prin care se pronunţă confiscarea contribuirilor deja făcute violează
constituţiunea, fiindcă atinge dreptul de proprietate privată şi vatămă acel
principiu cardinal de drept, că ordinile guvernului nu au putere retroactivă”74.
După ce arată că instanţele inferioare aplică colectei şi a colectorilor
procedura şi pedeapsa prevăzută în articolul de lege 40 din 1879 pentru
cerşitorii fără concesiune. Dr. Amos Frâncu arată că Avram Iancu n-a fost
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omul forţei ci al dreptului. Avram Iancu era omul paşnicei lupte pentru
drept, cu armele legii în cadrele constituţionale. Aceste calităţi ale marelui
dispărut se desprind şi din testamentul său: „Unicul dor al vieţii mele e să-mi
văd Naţiunea fericită, pentru care după puteri am şi lucrat până acum, durere
fără mult succes, ba tocmai acum cu întristare văd, că speranţele mele şi
jertfa adusă se prefac în nimic.
Nu ştiu câte zile mai pot avea; un fel de presimţire îmi pare că mi-ar
spune că viitorul este nesigur. Voiesc dară şi hotărât dispun, ca după moartea
mea, toată averea mea mişcătoare şi nemişcătoare să treacă în folosul
naţiunii, pentru ajutor la înfiinţarea unei academii de drepturi, tare crezând
că luptătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile naţiunii mele”75.
„Pentru toate aceste vă rog Excelenţă, să anulaţi sentinţele combătute”, cerea
în finalul apelului său dr. Amos Frâncu.
Pe baza ordinului ministerial magistratul oraşului Sibiu publică o
decizie conform căreia oricine „contribuie cu ceva în interesul ridicării
plănuite a unei statui lui Avram Iancu, ori adună contribuţii, ori dă” va fi
pedepsit cu 5 zile de arest şi cu amendă până la 100 florini76.
Astfel magistratura oraşului Sibiu l-a judecat pe ţăranul Emanoilă
Sava din Vurpăr, care a recunoscut că „a colectat înainte de vestita
ordinaţiune ministerială” pentru monumentul amintit, la 8 zile arest77. Pentru
a deruta pe români autorităţile lansează zvonul că sumele donate pentru
ridicarea unui monument lui Iancu, ar fi fost însuşite de către administratorii
fondului78. Comitetul de iniţiativă din Sibiu, bănuind intenţiile guvernului de
la Budapesta de a confisca banii colectaţi ce se aflau depuşi la banca
„Albina” a luat măsura transferării lor la o bancă din Bucureşti. Astfel,
casierul Comitetului, Tit Liviu Albini, la 12 decembrie 1894, i-a trimis 2.500
florini lui Ioan Slavici pentru păstrare la Bucureşti; în martie 1895, prin
Nicolae Roman, i-a mai trimis lui Slavici încă 1.500 florini iar în septembrie
1895 i-a mai predat încă 430 florini în total 4.430 florini79.
O perioadă de doi ani asupra problemei fondului pentru monumentul
lui Iancu s-a aşternut tăcerea din cauza acţiunilor de urmărire din partea
autorităţilor maghiare. Dar la începutul lunii mai 1897 problema fondului
revine în actualitate prin publicarea de către „Tribuna” a scrisorii lui Iosif
Martin din Munţii Apuseni.
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Acesta apreciază că nu mai există nici un pericol „ca ministerul să ia
banii” şi cere Comitetului din Munţii Apuseni să dea socoteală publică
despre activitatea sa80. Răspund la scrisoare Grigorie Sima, secretarul
Comitetului şi Aurelian Danciu casierul acestuia. „Rolul meu – preciza
Grigorie Sima – a fost iniţiativa, plus concipierea, purizarea, tipărirea şi
expedierea apelurilor şi a listelor”81.
El mai menţiona că a cerut ca „listele originale încheiate şi subscrise,
dimpreună cu sumele încasate, să fie trimise cel mai târziu până la 31
decembrie 1894, pe adresa d-lui Aurelian Danciu, în Buciumi, Abrud”82. La
rândul său Aurelian Danciu precizează că suma rezultată din colectă şi trimisă
de el „e de 230 florini şi se află depusă cu libel la un institut de credit”83.
Începând din vara anului 1897 „administratorii fondului pentru
monumentul lui Avram Iancu sunt urmăriţi de poliţie”84. La 10 iulie 1897,
Ioan Moţa a fost chemat la şeful poliţiei din Orăştie, pe care „din ordin mai
înalt l-a interogat în două rânduri, cerându-i să justifice şi să predea fondul,
deoarece acesta este rezultatul unei colecte publice”85.
Spre sfârşitul anului 1897, Tit Liviu Albini, casierul fondului pentru
monumentul lui Avram Iancu, a fost arestat şi deţinut timp de 13 luni în
închisoarea din Alba Iulia86. Aceeaşi soartă a avut-o şi Ioan Moţa. Apoi
autorităţile justiţiare maghiare au intervenit pe lângă Tribunalul Ilfov din
Bucureşti, cu rugămintea să-i asculte, în problema Fondului Avram Iancu, pe
scriitorul Ioan Slavici şi Eugen Brote87.
După patru ani de tergiversări şi acţiuni colaterale, autorităţile
maghiare, motivând a face lumină în problema fondului lui Iancu „unde s-ar
fi săvârşit fraude” i-au intentat proces lui Tit Liviu Albini, casierul
Comitetului sibian88. Procesul s-a fixat pentru data de 7 iunie şi urma să se
desfăşoare la Alba Iulia, dar din cauza lipsei de probe suficiente a fost
amânat pentru 4 noiembrie şi apoi pentru 30 noiembrie 189989.
Încă de dimineaţa sala Tribunalului din Alba Iulia era arhiplină. Au
venit să asiste la proces intelectuali din localitate, dar şi din Sibiu, Blaj şi
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Braşov la care s-au adăugat un număr important de muncitori şi ţărani.
Procesul a început la ora 10 prin interogatoriul lui Tit Liviu Albini şi a celor
şase martori. Ceea ce a înfuriat la culme pe judecător şi procuror a fost faptul
că atât acuzatul cât şi martorii au răspuns în limba română.
La un moment dat procurorul regesc, Lázár Miklós, amestecă legea
cu politica şi uită să mai vorbească despre acuzat şi de dedă la atacuri
calomnioase la adresa lui Avram Iancu pe care îl califică drept „şef de
bandiţi”, iar acţiunea iniţiată de românii din Transilvania, pentru ridicarea
unui monument în memoria eroului „ca cerşetorie politică”90. La o asemenea
insultă asistenţa protestează vehement iar avocatul apărării, dr. Ştefan Cicio
Pop printr-un amplu discurs infirmă afirmaţiile calomnioase ale procurorului
şi elogiază personalitatea şi acţiunile patriotice ale marelui erou român şi-i
cere să retracteze cele spuse91.
Prin sentinţa Tribunalului, Tit Liviu Albini a fost achitat pentru
delictul de fraudă, dar fiindcă n-a oprit colecta de bani pentru fondul lui
Iancu în momentul publicării ordinului ministerial, a fost condamnat la
15 zile de închisoare, 100 florini amendă şi plata cheltuielilor de judecată.
Fondul pentru monumentul lui Iancu a fost adus din România, în
aprilie 1899, şi depus la Banca „Victoria” din Arad. În această situaţie,
tribunalul a decis confiscarea sumei de „4.701 florini, adunată pentru
monumentul lui Avram Iancu şi dispune viceşpanului din Arad să
sechestreze banii depuşi la „Victoria”92. De asemenea cere şi viceşpanului
comitatului Alba Inferioară să someze pe preşedintele „Astrei” ca să-i
transpună libelul de depunere de la Victoria.
Recursul înaintat Tablei regeşti din Cluj nu a dat câştig de cauză lui
Tit Liviu Albini, mai mult i-a urcat „pedeapsa la 10 luni închisoare”. În
problema fondului Tabla regească a hotărât să fie confiscată numai suma de
440 florini, adunată după publicarea ordinului ministrului de interne. Poliţia
din Sibiu, în urma ordinului primit de la guvern a cerut Comitetului Central
al „Astrei” că să-i predea, în timp de 24 de ore, libretul de depunere a
fondului pentru edificarea unui monument lui Avram Iancu93.
Banii urmau să fie ridicaţi şi păstraţi de către organele de stat până la
stabilirea hotărârii finale. Comitetul Central al „Astrei” se întruneşte în
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şedinţă extraordinară şi a întocmit un act de protest prin care cerea
guvernului ca libretul să fie lăsat în păstrarea sa până la rezolvarea definitivă
a cazului94. Autorităţile centrale maghiare n-au ţinut seama de nici un fel de
consideraţiuni, au respins cererea „Astrei” iar fondul a rămas confiscat
definitiv95. „Tribuna” a publicat un articol întitulat „Fondul lui Iancu
confiscat” condamnând un asemenea act samavolnic. „Se vede – scria ziarul
- că guvernul nu a fost mulţumit cu această sentinţă şi fără să aştepte
hotărârea forului suprem, a dat ordin ca restul fondului să fie confiscat pe
cale administrativă. Primul ministru Azell pune administraţia deasupra
justiţiei. Mai mult desconsideră sentinţele justiţiei! În faţa volniciei nu ne
rămâne altceva de făcut decât să ne cerem banii îndărăt, toţi cei care au
contribuit la fondul Iancu”96.
După ce s-a răspândit vestea despre grava insultă adusă memoriei lui
Avram Iancu de către procurorul Lázár Miklós o largă mişcare de protest s-a
produs în rândul românilor de pretutindeni, persoane particulare sau asociaţii
culturale. O scrisoare de protest deschisă este adresată de către dr. Petru
Şpan, procurorului grof Lázár Miklós.
În această scrisoare dr. Petru Şpan scria: „Adânc rănit în sufletul
meu de neînţeleasa cutezanţă cu care d-ta în mod oficios, din locul cel mai
sfânt ai aruncat cu tină în cel mai scump erou al sufletului meu, m-am
revoltat în faţa acestui atac temerar la cele mai înalte simţăminte, ce ne leagă
de eroii mari ai neamului nostru… Ca unul, pe care o sfântă tradiţie mă leagă
de eroul Munţilor Apuseni. Ca unul ai cărui părinţi încă în leagăn mă
îngânau cu legende din viaţa acestui erou. Ca unul, care adesea a pausat pe
acele laviţe şi scaune, a mâncat din acele blide şi tăiere şi a băut din acele
doniţe şi cancee din care s-a adăpat şi Iancu. Ca „Moţ” şi fiu al acelor locuri
sfinte neamului românesc, ridic un solemn protest contra expresiunilor
necalificabile ale procurorului şi cer satisfacţie, implorând ajutorul lui
Dumnezeu şi al neamurilor culte contra acestui pângăritor al celor mai
scumpe odoare, ce formează avutul nostru naţional”97.
Chiar şi ungurul Tar Lörincz condamnă atitudinea procurorilor în a căror
rechizitorii apar „toate secăturile, toate bombasticismele, frazele, preocupările
intenţionate şi toate înfrumuseţările provocatoare din articolele de gazetă şi din
vorbirile parlamentare…De aceea ei îşi uită, că ei pe scaunul de acuzatori nu
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reprezintă politica de partid ofensată, ci ordinea de drept a statului”98. „La Alba
Iulia s-a întâmplat anume când s-a pertractat procesul pentru fondul lui
Iancu, că procurorul regesc de acolo a numit pe Avram Iancu, eroul naţional
al valahimei ardelene, şef de bandiţi (haramia vezér). Dacă acel procuror
reg[esc] într-adevăr aşa s-a exprimat, valahimea din Ardeal are drept şi
motiv să se indigneze. Motiv, fiindcă Avram Iancu a fost într-adevăr erou, a
fost politician onest, chiar şi în greşelile sale şi n-a fost, în nici un caz şef de
bandiţi”99.
La rândul lor ziarele româneşti din Transilvania sau cele de dincolo
de Carpaţi vor publica numeroase articole în apărarea memoriei lui Avram
Iancu. Articolul de fond din „Tribuna” din 12 decembrie 1899, întitulat
„Spiritul marelui Avram Iancu” constituie una dintre cele mai valoroase
pledoarii pentru apărarea memoriei luptătorului paşoptist transilvănean100. În
acelaşi număr, la rubrica „Protest contra insultei procurorului de la Alba
Iulia” sunt publicate articolele „Tinerimea pentru Iancu” şi „Răsunet din
Oradea Mare”.
Apelul tinerimii orădene, din 10 decembrie 1899, prin care toţi
tinerii români erau chemaţi să lupte pentru apărarea memoriei lui Iancu.
Studentul clujean Ioan Scurtu publică poezia întitulată „Procurorului hienă”.
„Convorbirile literare” publică protestul lui Titu Maiorescu, pe care
„Tribuna” îl va reproduce în paginile sale. Tot în semn de protest, „Tribuna”
publică poezia lui Ioan Scurtu „Fluierul lui Iancu” şi articolul de fond
întitulat „În faţa atentatului de la Alba Iulia”101. Ziarul „Unirea” din Blaj
publica articolul „Memoria lui Iancu”, în care se sublinia cu tărie că „Iancu
nu a fost numai al nostru, ci al tuturor românilor, de aceea pălmuirea lui
Iancu a noastră este a tuturora”102.
Pentru apărarea memoriei lui Avram Iancu şi combaterea
calomniatorilor, „Tribuna” a reprodus citate din Enciclopedia maghiară
„Palas” în care se menţiona că „El a fost unicul om din Ardeal care se
încălzea pentru libertate şi scopuri politice înalte. Iancu a fost un om cu
mâinile curate şi de bună credinţă”103.
Marele poet ardelean, Octavian Goga, profund indignat, făcându-se
ecoul întregii naţiuni române, publică poezia „In calumniatores”, în care
98

Vezi anexa XXI.
Ibidem.
100
Paul Abrudan, op. cit., p. 33.
101
Ibidem, p. 34.
102
Ibidem.
103
Ibidem.
99

27

condamnă cu tărie pe acei care încercau să lovească neamul românesc prin
insulta adresată temerarului său stegar:
„Au năvălit azi zbiri în templul nost cu toţii
Şi-au necinstit hoţeşte altarul vechi, sfinţit
S-au pus să ne răpească unicul dar al sorţii:
Din inimi amintirea, ce ne re-nvie morţii,
Cari numai pentru noi o viaţă au trăit.
Trăi-va veşnic Iancu în doina plângătoare
Ce-atinge tremurând adâncul codrului,
Căci inimile noastre i-or fi ocrotitoare
Şi dacă lumea-ntreagă, de lâncedă ce-i moare
Trăi-va scris în stele etern numele lui”104.
Sub semnătura a 52 de studenţi, este dat publicităţii „protestul
tinerimii universitare române din Cluj în contra insultei aduse memoriei lui
Avram Iancu”. În Protestul adoptat, la 17 decembrie 1899, se arată că:
„Tinerimea română de la Universitatea din Cluj respinge josnicul atac
îndreptat contra lui Avram Iancu, care formează mândria sa naţională”105.
La 14 decembrie 1899 s-au întrunit studenţii de la Universitatea din
Cernăuţi, care după ce au condamnat fapta iresponsabilă a procurorului
regal, iar 58 de studenţi, prezenţi la întrunire, au hotărât să „elaboreze un
energic protest contra lui Lázár, care a insultat pe eroul naţional Avram
Iancu”106. Studenţimea din Bucureşti a întocmit un protest în care arătau că:
„E prea mult! Am suferit cu durere şi cu resemnare încătuşarea, bătaia şi
schingiuirea; am răbdat cât omeneşte se poate răbda. Acum însă, răbdarea a
atins culmea, stârnind un adevărat şi puternic uragan de revoltă în sufletele
noastre tinere. Sus frunţile, românilor martiri!”107.
Proteste au adoptat şi studenţii români din München, Graz,
Budapesta şi Pojon. În protestul tinerilor studenţi din Pojon, din 11 ianuarie
1900, se scrie: „Au tresărit de durere bravii moţi, suspin crud a ieşit din
piepturile lor, iar munţii înţelegând insulta regelui lor, care nici în mormânt
nu are pace, şi-au scuturat cu groază coama şi au spus vestea bătrânilor
Carpaţi – fraţilor noştri – care au dus-o în urechile neamului întreg. Ca fii ai
acestui popor alăturăm glasul nostru la glasul lui şi protestăm în contra
procurorului nesocotit şi a tuturor acelora care, în zadar, cearcă pete în soare,
şi-l predăm judecăţii zdrobitoare a istoriei”108.
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Mari adunări de protest au loc în oraşe şi sate ale Transilvaniei şi
Banatului. „Locuitorii oraşului Alba Iulia protestăm cu indignare pentru
cutezanţa neînchipuită cu care un procuror regesc insultă pe cel mai mare şi
iubit conducător al naţiunii române”109 se declara în protestul publicat.
La rândul lor locuitorii din Sălişte au mărşăluit, în 23 decembrie
1899, cu torţe aprinse de-a lungul localităţii şi în acordurile muzicii au cântat
„Marşul lui Iancu”110. O atitudine demnă au adoptat-o intelectualii români cu
ocazia adunărilor comitatense, interpelând autorităţile asupra măsurilor luate.
La 29 decembrie 1899, în adunarea comitatului Hunedoara, dr. Aurel
Vlad, interpelându-l pe vicecomite, l-a întrebat: „Ce paşi s-au făcut pentru a
da satisfacţie românimii vătămate?”111. La rândul său avocatul Francisc
Hossu-Longin, într-un amplu şi patriotic discurs, i-a imputat vicecomitelui
faptul că nu a luat măsuri pentru a pune capăt calomniilor la adresa naţiunii
române112.
În adunarea comitatului Sibiu, medicul Nicolae Comşa l-a întrebat
pe vicecomite dacă are de gând a cere adunării redactarea unei adrese „prin
care să propună ministrului de interne să revină asupra ordinului prin care
este calomniată amintirea lui Iancu, „sfântă poporului românesc”.
Generalizarea mişcării de protest este oglindită în presa vremii. În articolul
„Glas din Munţii lui Iancu” se preciza că datoria noastră a tuturor românilor
este de a apăra memoria lui Iancu, iar în articolul „Mişcarea generală de
protest”, după ce era prezentată intensitatea şi întinderea acţiunilor
protestatare ale românilor, se sublinia legitimitatea unor asemenea
manifestări pentru că „apărându-l pe eroul nostru naţional, apărăm cauza
naţională a poporului român”113.
Articole de protest au fost publicate şi într-o serie de ziare şi reviste
străine. Ziarul „Nagyvárad” a cuprins în paginile sale Protestul tinerilor
universitari români din Oradea şi condamna aprecierea nesăbuită a
procurorului de stat Lázár114. Ziarul „Deutsches Volkblat” a publicat mai
multe articole prin care se ridica împotriva atitudinii iresponsabile a
procurorului din Alba Iulia la adresa eroului naţional român, precum şi a
ministrului de interne Perczel, care prin ordinul din 15 martie 1895, îl
califica pe Iancu ca trădător de patrie. Ziarul a mai înserat în paginile sale o
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serie de articole din presa românească transilvăneană, care aveau să facă
cunoscute meritele lui Iancu.
Astfel articolul dr. Alexandru Vaida – publicat în ziarul vienez menţiona că „Noi românii n-am fi oare cel mai nevrednic şi mai dispreţuit
popor din lume, dacă în faţa unei atare insultări a marelui nostru erou
naţional, în faţa insultării a 40.000 de români, care în 1848-49 au căzut pe
câmpurile de luptă ale Ardealului, nu am da expresiunea revoltei noastre cele
mai profunde”115.
Ziarul relata că în „săptămânile din urmă, românii din Ardeal şi
Ungaria au fost stăpâniţi de o agitaţie care rar cuprinde un popor întreg. Şi
mişcarea provocată de această agitaţie se extinde spontan tot mai mult asupra
tuturor straturilor poporului fără deosebire de rang”116.
Autorităţile maghiare n-au ţinut seama de creşterea valului de
proteste care cereau anularea ordinului Ministerului de Interne şi a-l deferi
justiţiei pe procurorul Lázár Miklos ci au intensificat măsurile de represiune
în cadrul politicii de deznaţionalizare dusă de guvernele de la Budapesta.

ÎNCERCAREA ROMÂNILOR DE-A ANIVERSA 50 DE ANI
DE LA REVOLUŢIA DIN 1848 – 1849
A doua jumătate a secolului al XIX-lea s-a desfăşurat în Ţările
Române în lumina proiectată de revoluţiile din 1848; programele acestora cu
un profund caracter democratic au cuprins revendicări social-economice şi
cultural-politice, cu unele mici aspecte specifice ca urmare al condiţiilor
diferite în care evenimentele au avut loc în fiecare din cele trei provincii,
separate din punct de vedere politic.
În anul 1898, la împlinirea a 50 de ani de la revoluţie atenţia opiniei
publice româneşti din Transilvania, trebuia să se concentreze asupra
dezideratelor revoluţiei de la 1848, formulate prin Programul de la Blaj.
Aniversarea a 50 de ani de la revoluţia din 1848 se înscrie între acţiunile
numeroase şi importante ce au pregătit Unirea realizată la 1 Decembrie 1918117.
Momentul era prielnic având în vedere anii de reflux a mişcării
naţionale româneşti în urma reprimării mişcării memorandiste din anii 18921894. Revirimentul se observă din străduinţele pentru reorganizarea
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Partidului Naţional Român din Transilvania. La rândul său, Liga Culturală
din România a trecut la organizarea de noi acţiuni cu un pronunţat caracter
naţional-politic. Începutul anului 1898 cunoaşte noi acţiuni de protest
împotriva noilor măsuri guvernamentale de deznaţionalizare prin legea
pentru schimbarea numelor de localităţi, a denumirilor străvechi geografice
de râuri, de munţi etc., protest la care s-au raliat naţionalităţile asuprite din
imperiu şi opinia publică europeană. Sărbătorirea semicentenarului revoluţiei
din 1848 trebuia să se desfăşoare „cu fală în toate părţile româneşti, de la
centre până în cel din urmă ungher de ţară”118. În prima etapă s-a pregătit
sărbătorirea semicentenarului prin chemări adresate românilor, atât a celor
din România dar mai ales a celor din provinciile monarhiei dualiste. Ziua
socotită ca cea mai plină de semnificaţii pentru a sublinia sensul
contemporan al aniversării a fost 3/15 mai, când pe Câmpia Libertăţii de la
Blaj avusese loc, în anul 1848, prima Marea Adunare Naţională a românilor
din monarhia habsburgică. În cursul acţiunilor pentru aniversare rolul
principal revine presei. În primul plan al acţiunilor s-a situat „Tribuna” din
Sibiu. În ianuarie 1898 publică un articol de fond în care, după evocare
evenimentelor din 1848, face o comparaţie cu situaţia din România care a
realizat Unirea şi Independenţa, în timp ce Transilvania a rămas „învrăjmăşită,
îngenuncheată”119.
Pentru sărbătorirea aniversării ziarul sugerează o „adunare pe
Câmpul Libertăţii, chiar şi o adunarea a tuturor românilor la Bucureşti,
publicarea unei cărţi comemorative a luptelor din 1848, precum şi un
monument pe Câmpia Libertăţii”120. Ziua de 3/15 mai este socotită între
acele zile înălţătoare care „pun hotar între trecut şi viitor, şi strălucesc ca
nişte sori cu raze vii şi nestinse, luminând secole de-a rândul calea ce au să o
parcurgă urmaşii”121.
Semnalul dat de „Tribuna” este preluat şi de alte periodice româneşti
între care amintim: Foaia Poporului, Gazeta Transilvaniei, Unirea,
Telegraful Român, Revista Orăştiei şi Tribuna Poporului. La 5 martie 1898,
Vasile Lucaciu trimite din Siseşti o chemare adresată tinerimii din România,
amintind „Suntem în an jubiliar”122. După ce arată „menţinerea asupririi
naţionale – trăsătură comună între 1848 şi 1898 – subliniază deosebirea
esenţială între cele două date: dezvoltarea conştiinţei naţionale care
mobilizează întreg poporul.
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Transilvănenii nu au încetat nici un moment lupta de afirmare şi
eliberare, şi stau ca mărturii puternice: Programul naţional din 1848,
Memorandul lui George Bariţiu, Replica tinerimii universitare, Memorandul
din 1892, Rezoluţia Congresului Naţionalităţilor împreună cu protestul
contra serbărilor „Milenare” şi cel mai recent Protest al naţionalităţilor din
20 ianuarie 1898.
Vasile Lucaciu preconiza pentru sărbătorire o mare adunare pe
Câmpia Libertăţii, pentru a reînnoi jurământul depus la 1848. Apropiindu-se
ziua aniversării campania de mobilizare se înteţeşte. Un apel semnat de:
dr. I. Raţiu, G. Pop de Băseşti, I. Coroianu, D. Vaida, dr. T. Mihali, R. Patiţa,
dr. D. Ciuta este publicat la 10 mai 1898 în Transilvania care cere: „Să
arătăm lumii că ţinem la neamul nostru, şi că hotărâţi suntem a nu ne da
naţionalitatea noastră odată cu capul”123.
Aniversarea s-a desfăşurat cu toată vigoarea în oraşele din România.
În Transilvania guvernul Banffy a interzis adunările populare, şi prin
ordonanţă ministerială ziua de 11 aprilie a fost declarată oficial zi de
aniversare a semicentenarului revoluţiei. Prefecţii au convocat organele
subalterne transmiţând instrucţiunile primite, iar mitropoliţilor şi episcopilor
români li s-a cerut să dea circulare către preoţi, de interzicere a oricăror
manifestări cu caracter politico-naţional în biserici”124.
Dar 3/15 mai a căzut într-o zi de duminică iar mulţimea de români
s-a adunat în biserici. Un aspect general al sărbătoririi din Transilvania era
cinstirea eroilor revoluţiei din 1848 prin pomenirea lor în timpul slujbei
religioase. Sub numele de Simeon, Ion, Balint, Vasile, Avram, Florian rostite
în timpul parastasului se evocau cunoscuţii eroi ai revoluţiei române din
Transilvania: Simion Balint, Ion Buteanu, Vasile Moldovan, Avram Iancu,
Florian Micaş.
Pentru a zădărnici pomenirea eroilor de la 1848 autorităţile maghiare
au infiltrat spioni chiar şi în bisericile cele mai izolate. Un asemenea caz are
loc în biserica din Lunca Cernii. Biserica de aici era deservită de preotul
Iosif Stupinean, ajutat de capelanul J. Pataky125. Autorităţile au fost sesizate
că în ziua de 3/15 mai în biserică a avut loc pomenirea eroilor de la 1848. Se
cere Episcopiei Lugojului să întreprindă o anchetă. La 25 noiembrie 1898,
Ordinariatul din Lugoj cerea vicarului de la Haţeg să cheme la sine pe cei
doi preoţi şi separat să-i chestioneze asupra celor întâmplate.
Mai întâi să fie audiat Iosif Stupinean asupra următoarelor probleme:
Dacă a cunoscut dispoziţia Episcopiei referitoare la „oprirea a orişice
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demonstraţie politică fie în biserică, fie în afară de aceea cu ocazia
aniversării a cincizeci de ani a evenimentelor din 3/15 mai 1848”126. O altă
întrebare ce trebuia să-i fie adresată parohului Iosif Stupinean era dacă a
pomenit cu „numele întreg de familie şi de botez pe Avram Iancu, Simeon
Bărnuţiu, Simion Balint, Mikaş Florian şi Ioan Buteanu ca de conducători
români din evenimentele din 1848/1849”127. O altă întrebare se referea la
prezenţa în biserică a unor străini în afara credincioşilor din comună.
Separat urma să fie chestionat şi capelanul J. Pataky, asupra căruia
plana oarecare bănuială că ar fi reclamat incidentul autorităţilor. În afară de
întrebările adresate preotului Iosif Stupinean, el este întrebat: „Ce cugetă,
cine a făcut această denunţare şi din ce cauză, că în 3/15 mai 1898 s-ar fi
făcut demonstraţiune politică în biserică prin pomenirea conducătorilor
românilor din 1848/1849? Auzit-a dânsul, şi ce, despre acea denunţare? Are
dânsul ceva parte, cât de puţină, în acea denunţare?
Ordinariatul cere vicarului să pună în vedere celor doi slujitori ai
bisericii din Lunca Cernii ca „despre toată cauza să observe cea mai strictă
discreţie şi nu cumva să cuteze a descoperi ceva din cele pertractate”128.
Urmarea acestei întâmplări este strămutarea celor doi preoţi în alte parohii.
În anul 1902, Ioan Patachi este mutat în parohia Coroieşteni129, în Valea
Jiului. În acelaşi an este strămutat din Lunca Cerni şi preotul Iosif Stupinean
la parohia Băieşti130.
Mult mai strict a fost supravegheată de către jandarmi şi politia
maghiară zona Zarandului şi a Munţilor Apuseni. Nu s-a putut ajunge la
mormântul lui Avram Iancu de la Ţebea, zona fiind pusă sub strictă
supraveghere a jandarmeriei maghiare. În acest caz se face în presă evocarea
impresionantei înmormântări ce avusese loc în 13 septembrie 1872 şi la care
au luat parte 10.000 de moţi şi crişeni şi au servit 36 de preoţi, însoţind cu
toţii pe conducătorul revoluţionar din 1848 ce mergea pe ultimul său drum în
dangătul clopotelor trase la toate bisericile din ţinutul Zarandului131.
O iniţiativă originală au avut-o românii din comitatul Hunedoara,
care au propus ca de ziua jubiliară 3/15 mai să fie legată „o manifestaţie
nobilă, de jertfă pentru vreun aşezământ oarecare, naţional”132. Pentru ţinutul
Hunedoarei un asemenea aşezământ naţional îl constituia internatul de pe
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lângă Gimnaziul din Brad. „Revista Orăştiei” deschide o rubrică specială sub
titlul: „Un gând frumos”, adăugând sugestia ca venitul unor petreceri ce se
vor organiza, să se doneze pentru acelaşi scop.
Pentru a înlesni expedierea sumelor oricât de mici ar fi fost ele, se
alătură la fiecare exemplar al revistei un mandat poştal cu adresa
Gimnaziului din Brad. Au trimis bani pentru susţinerea „Convictului” din
Brad locuitorii din Chişineu, Câmpeni, Dobra, Băiţa, Bucium-Cerbu,
Homorod, Hunedoara, Sibişel, Căstău, Beriu, Săcărâmb, Brad, Sibiu, Orăştie
– fondul Gimnaziului din Brad sporind în urma acestei acţiuni cu 82 florini.
În numeroase părţi ale Transilvaniei se programaseră pentru ziua de 3/15 mai
sau pentru ajunul acestei zile manifestaţii culturale şi serbări populare.
La Băiţa o producţie teatrală urmată de concert trebuia să se
desfăşoare la Pomul Verde, la Orăştie programul pregătit, pentru seara zilei
de 14 mai, cuprindea piesa „Cârlanii” a scriitorului moldovean C. Negruzzi
şi dansurile populare Căluşarii şi Bătuta, iar în comuna Balomir la petrecerea
organizată de tinerime erau invitaţi să vină şi locuitorii din comunele vecine.
Peste tot, scria „Revista Orăştiei” pregătirile sunt intense: La Hunedoara, la
Băiţa, în jurul Petroşanilor, în Zarandul întreg133.
Figura revoluţionară care mobilizează cu cea mai mare intensitate
spiritele este a lui Avram Iancu. În anul jubiliar 1898 personalitatea sa este
evocată în mod direct în strânsă legătură cu aniversarea revoluţiei din 1848.
Atenţia opiniei publice a fost suscitată şi indirect prin discuţiile purtate, în
acelaşi an în jurul „Fondului Iancu”. Şi în anii următori personalitatea lui
Avram Iancu se va contura tot mai puternic în conştiinţa românilor,
detaşându-se ca exemplu mobilizator în lupta de eliberare şi unitate statală
pe care poporul român o purta.
PROCESUL CUNUNII
DE PE MORMÂNTUL LUI IANCU
„Procesul pentru cununa de pe mormântul lui Avram Iancu” s-a
desfăşurat între anii 1900-1902. Opinia publică românească s-a simţit jignită
de insulta adusă memoriei eroului naţional Avram Iancu săvârşită de contele
Lázár Miklos cu ocazia unui proces intentat lui T. L. Albini, fost
administrator al ziarelor „Tribuna” şi „Foaia Poporului”, pus sub acuzaţie că
ar fi delapidat banii colectaţi pentru ridicarea unui monument în memoria lui
Avram Iancu134.
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Acest afront adus memoriei lui Avram Iancu a declanşat o puternică
mişcare, în fruntea căreia se afla tineretul român. În riposta dată contelui
Lázár Miklos într-un „Apel” semnat de către studentul în drept, George
Novacovici, se spunea: „La sfârşitul veacului XIX vedem idealul tinerimii
pângărit în cel mai infam mod”135. Articolul se încheia printr-un îndemn care
prevestea începutul unei acţiuni mai ample: „Înainte, să protestăm”136.
Intuind ceea ce avea să urmeze ziarul „Tribuna” comenta apelul primit de la
Cluj, ca fiind numai „un signal al manifestaţiunii ce tinerimea va face”,
exprimându-şi totodată şi speranţa că „glasul tinerii noastre va afla şi acum,
ca întotdeauna, ecou larg de aprobare în sânul poporului nostru”137.
Un alt student, Ioan Scurtu sublinia în cadrul articolului publicat
„Pretindem satisfacţie”, că pe eroul român chiar „scriitorii maghiari îl
descriu ca pe un ideal superb al luptătorului pentru libertate”138. Articolele
incendiare care cereau satisfacţie, versurile agitatorice, au provocat în scurt
timp proteste ale tinerimii universitare române din Cluj, Cernăuţi, München,
Oradea, Viena, Budapesta, Graz şi Bucureşti.
Mai mulţi studenţi români de la Universitatea din Cluj s-au întâlnit
acasă la Ioan Scurtu, unde s-au sfătuit ce mod mai energic, mai spectaculos
de manifestare să adopte. Studentul Coriolan Steer, din Oradea, îşi exprimă
părerea că cea mai potrivită manifestare a lor ar fi aceea de a merge la
Ţebea, pentru a depune o cunună pe mormântul marelui erou139.
Din şirul de articole publicate de Ioan Scurtu şi dintr-o scrisoare din
colecţia avocatului Francisc Hossu-Longin, reiese faptul că avocatul din
Deva a fost informat despre acest plan al tinerimii clujene şi că a dorit chiar
să participe la acţiune, lucru dezavuat de un văr al său din Abrud, căruia îi
ceruse sfatul în acest sens140.
Trei dintre tinerii studenţi din Cluj, Ioan Scurtu, George Novacovici
şi Coriolan Steer, pun la punct planul formulat în adunarea amintită şi iau
trenul Cluj - Teiuş - Alba Iulia - Deva. Au pornit cu entuziasm şi în mare
taină pentru a nu fi opriţi de către autorităţi. În gara din Deva aştepta trăsura
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„specială” angajată cu o zi mai înainte de către Francisc Hossu-Longin şi
care s-a declara cu multă însufleţire gata a le oferi toate înlesnirile pentru
reuşita planului lor de a ajunge la Ţebea141. Cei trei tineri se opresc la casa
lui Francisc Hossu-Longin unde sunt bine primiţi de gazdă şi de dr. Aurel
Vlad, fost coleg mai mare al lui Ioan Scurtu, la Budapesta. Francisc HossuLongin ar fi dorit să participe şi el la omagierea lui Iancu, dar cerând sfatul
unui văr al său din Abrud, acesta îl sfătuieşte să renunţe. Acesta îi scria, la
27 decembrie 1899, că „memoria unui bărbat ca Iancu altcum ar trebui să se
serbeze. Ar trebui să se lanseze ideea în tinerime, ca în fiecare an să se facă
pelerinaj la mormântul lui Iancu, bunăoară la aniversarea zilei morţii sale, ori
la 3/15 mai, ca din aceasta să se facă sărbătoare naţională. Aşa se păstrează
faptele mari din generaţiuni în generaţiuni şi numai aşa se face educaţie
naţională. Cu astfel de ocasiuni e foarte potrivit să se depună cunună
de laur”142.
„În revărsatul zilei de 31 decembrie 1899, luând cununa cu ei, cu
trăsura, cântând „Deşteaptă-te române”, de răsunau străzile Devei, s-au dus
la Ţebea143. La 10 dimineaţa, tinerii îşi făceau intrarea în Biserica din Ţebea
şi Scurtu a cerut voie preotului Tisu, în vârstă de 73 de ani, să vorbească
mulţimii adunate. A primit încuviinţarea pentru timpul cuvenit predicilor.
Până la momentul rostirii cuvântului a aşezat cununa de lauri pe altar.
Poporul adunat a înţeles cu repeziciune rostul cununii şi cu smerenie
se apropiau de ea, sărutându-i tricolorul pe care scria: „Dormi în pace! Noi
veghem! Tinerimea română lui Avram Iancu”144. Apoi Ioan Scurtu a ţinut o
răscolitoare cuvântare în care relevă umanismul lui Avram Iancu. Apoi
cununa a fost aşezată pe fruntea vechii şi simplei cruci care străjuia
mormântul lui Avram Iancu.
La mormânt a vorbit G. Novacovici care spunea: „Cununa aceasta
fie simbolul cununii de tineri, al căzui ideal tu eşti şi care-şi va păstra
neştearsă amintirea glorioasă. Iar acum, divinule Iancu, jurăm pe mormântul
tău că nu ne vom odihni până ce nu vom şti poporul nostru împărtăşit de
aceleaşi drepturi [cu celelalte popoare] de libertate şi bunăstare”145.
Solemnitatea depunerii cununii se încheie cu acelaşi imn „Deşteaptă-te
române” intonat sub crengile încremenite ale gorunului lui Horea, martor
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secular al trecutelor vremuri de glorie şi de durere ale neamului146. Apoi
tinerii se îndreaptă spre Baia de Criş poposind la avocatul Teodor Pop unde
au parte de o călduroasă primire.
La plecarea din Deva Francisc Hossu-Longin îi sfătuise: „De cumva
vor trece fără nici un incident peste cele ce şi-au propus, să meargă la Arad,
ca să-l salute pe apărătorul în cauza procesului Iancu”147, pe Ştefan CicioPop, cel care-l apărase pe şi pe Tit Liviu Albini la Alba Iulia. Francisc
Hossu-Longin îl informează pe Amos Frâncu că lui Cicio-Pop i-a scris
despre delegaţia care va merge la Arad, să se îngrijească ca acea delegaţie
„să se primească acolo cu cuvenita cinste şi fiind o cauză atât de mare şi de
interes deopotrivă pentru toţi, să avizeze mai ales tinerimea şi să stăruie ca să
se facă un banchet sau o convenire solemnă în onoarea delegaţilor, la care să
participe, fără deosebire de vederi politice”148. Motivul care-l determină la a
cere aceasta era dorinţa sa ca tinerimea să se înalţe deasupra luptelor politice,
având idealurile ei. În timp ce-i scria lui Frâncu, primeşte telegrama cu
textul: „Grâul bun”, semn că acţiunea de depunere a coroanei a reuşit149.
De aici, cei trei studenţi plecară spre Arad, unde s-au întâlnit cu
Ştefan Cicio-Pop. Întâlnirea a fost deosebit de călduroasă, fruntaşul politic
arădean felicitându-i pentru actul solemn de la Ţebea. În ziua următoare vor
pleca la Oradea unde se vor întâlni cu dr. Aurel Lazăr şi protopopul Mihuţ150.
Aici a avut loc o întâlnire la masa ospitalieră a cunoscutului Iosif Vulcan,
decenii de-a rândul luptător pentru cultura naţională. Atât Iosif Vulcan cât şi
dr. Lazăr le cereau să povestească amănunţit cele întâmplate la Ţebea151.
Dar la numai câteva zile, o scrisoare din Baia de Criş, publicată în
„Tribuna” anunţa „confiscarea cununii de pe mormântul lui Iancu”152. De la
această dată, 9 februarie st. n. 1900 lucrurile se vor îndrepta spre un nou
proces, legat de numele lui Iancu, după cel de la Alba Iulia, ai cărui eroi,
C. Steer, G. Novacovici şi I. Scurtu, împreună cu apărătorii lor, vor înscrie o
frumoasă pagină de luptă pentru demnitatea naţională.
Notarul din Ţebea, aflând despre manifestaţia tinerimii, deschide o
anchetă. Sunt interogaţi, preotul I. Tisu şi învăţătorul, precum şi preotul mai
tânăr, Giurca (Jurca). Fără a se intimida tânărul preot îşi exprimă părerea de
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rău că n-a fost de faţă, căci ar „fi făcut solemnitatea mai mare”153. Jandarmii
au ridicat cu forţa cununa care fusese între timp depusă în biserică şi au
transportat-o la Baia de Criş.
Motivul confiscării era pasajul din cuvântarea lui Novacovici:
„Jurăm pe mormântul tău, Iancule, că nu vom avea linişte până nu ne vom
dobândi drepturile noastre egale cu celelalte naţiuni”154. Acţiunea jandarmilor a
avut pe plan local un puternic ecou: „Confiscarea cununii, considerată de
popor ca sfântă, a produs cea mai adâncă indignare în inimile tuturor”155.
În legătură cu ceea ce avea să devină o importantă problemă politică,
Francisc Hossu-Longin îl consulta pe Amos Frâncu, întrebându-l: „Ce zici
tu, la o idee ce am? Oare nu ar fi bine ca să mă reped eu în careva zi, până la
oracolul din Birchiş şi să-l întreb că ce zice el în chestiunea Iancu, şi în
special la lupta ce s-a pornit? Apoi să-l provoc să facă şi el o declaraţie întru
apărarea demnităţii noastre naţionale”156.
Acţiunea Iancu se conjuga şi cu imensele nemulţumiri de natură
economică a românilor din Transilvania. Însuşi Francisc Hossu-Longin
fusese chemat în Ţara Haţegului pentru plângeri referitoare la încasarea
dărilor şi-i scria lui Amos Frâncu în acest sens că „Poporul e foarte iritat de
beliturile ce fac notarii şi juzii comunali”157. În actul de dare în judecată,
semnat la 13 ianuarie 1900, de către Jozsef Bigner, subjudele regal de la
Judecătoria din Baia de Criş, se arăta: „Studenţii în drept Coriolan Steer,
George Novacovici şi Ioan Scurtu sunt acuzaţi temeinic şi anume: Ioan
Scurtu – de faptul că la 31 decembrie 1899, în biserica din Ţebea, cu toată
protestarea preotului Ioan Tisu, şi în cursul liturghiei a ţinut un discurs în
memoria lui Iancu; pe urmă G. Novacovici a rostit la mormântul lui Iancu un
panegiric despre faptele eroice ale lui Iancu, iar pe urmă toţi trei au
încununat mormântul cu o cunună, pe care se afla o panglică cu tricolorul
naţional românesc şi cu inscripţie”158. Ziarul „Tribuna” informa, la 26
ianuarie 1900, că Ioan Scurtu a primit citaţia pentru proces şi că acesta se va
desfăşura la Baia de Criş în data de 13 februarie 1900159. Ziarul dezvăluia
faptul că autorităţile căutau să mascheze caracterul politic al procesului şi
avea drept bază de acuzaţie „delict contra religiei” ca şi cum guvernul
maghiar s-ar fi erijat în apărător al bisericii ortodoxe române.
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Cu toate acestea, judecătorul din Baia de Criş nota pe actul de
acuzare că pe cunună se afla o panglică având culorile tricolorului naţional
român160. Amos Frâncu îi comunică lui Hossu-Longin, în legătură cu
procesul, următoarele: „Cu domnii tineri nu am avut ocazie să mă întâlnesc
în vederea procesului ce li s-a intentat. Eu te rog ca în tot cazul să primeşti tu
apărarea, fiindu-mi mie chiar dacă s-ar adresa, absolut cu neputinţă; de date
aş îngriji eu, fiindcă e vorba şi de Iancu şi mai ales de tricolor”161. Cererea
lui Ioan Scurtu se adresează lui Francisc Hossu-Longin în 5 februarie 1900.
Cererea era determinată de rolul distins al avocatului hunedorean în viaţa
publică, precum şi de „sprijinul valoros şi deosebit de cald ce ni l-aţi oferit în
deputăţia noastră la Ţebea”162.
În numele colegilor săi, Ioan Scurtu îi cere să binevoiască a primi
„apărarea noastră în procesul intentat nouă la judecătoria din Baia de
Criş”163. Totodată îl anunţă că s-au adresat şi lui Ştefan Cicio-Pop la Arad,
Aurel Vlad şi lui Teodor Pop. Apoi îl informează că „tinerimea d-aici s-a
solidarizat şi formal cu actul cununii”164.
Vestea procesului stârneşte consternare în tot Zarandul. Oamenii
murmurau: „Apoi bine! Cine ne poate opri să punem cununi la morţii
noştri!? Să nu ştie oare toţi cei ce trăiesc pe spatele nostru că în popor e
credinţa că Iancu trăieşte şi se arată din când în când”165.
La Baia de Criş sunt daţi în judecată 12 tineri care la o petrecere au
jucat căluşarul cu brâe tricolore. Ca răspuns la represalii cultul lui Iancu ia
amploare, Ţebea preconizându-se să devină un loc de pelerinaj. Sunt
publicate integral cuvântările lui Ioan Scurtu şi George Novacovici menite să
servească ca documente la proces, cât şi pentru rolul lor mobilizator.
Un alt fragment din cuvântul lui Novacovici arată esenţa mişcării
izbucnite: „Te-ai jertfit! Dar sufletul tău şi acum străbate rândurile bravului
tău popor. Amintirea ta e un izvor nesecat de pilde pentru a aduce la
îndeplinire lucrarea, dezrobirea naţională, pe care tu, cu atâta însufleţire
curată ai început-o şi pe care n-ai sfârşit-o, pentru că soarta maşteră n-a croit
altceva poporului tău decât răni şi dureri”166.
Amploarea mişcării este confirmată şi de „Tribuna” care scrie că
„întreaga tinerime s-a declarat şi se manifestă solidară cu atitudinea şi actul
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colegilor împrocesuaţi”167. Se anunţă şi numele apărătorilor în procesul
cununii: Francisc Hossu-Longin, Ştefan Cicio-Pop de la Arad şi Teodor Pop
din Baia de Criş.
La 17 februarie 1900, Francisc Hossu-Longin îi scria lui Amos
Frâncu referitor la cererea lui Ioan Scurtu: „Le-am răspuns că primesc şi
i-am invitat să fie oaspeţii noştri”168. Francisc Hossu-Longin dezaprobă
punerea unei noi cununi, atât pentru a nu întinde coarda şi pentru a nu
banaliza manifestaţia anterioară.
În răspunsul său pe care Frâncu îl considera ca fiind „de cea mai
strictă discreţiune”, respinge şi el proiectul depunerii unei a doua cununi, dar
mai ales în legătură cu frământările interne ale Partidului Naţional Român.
Frâncu îi mai dă în grijă lui Hossu să-i ferească pe cei trei tineri de „dezgust,
fiindcă dacă prezentul e atât de dureros, al lor e viitorul. Poporul îşi aţinteşte
ochii asupra lor, care stau în faţa judecăţii - în mână cu tricolorul şi pe el cu
chipul lui Iancu”169.
Într-o nouă scrisoare Frâncu i-a cerut lui Hossu să „se încheie
grabnic procesul ca să nu se păteze steagul ci să se înfăşoare prin tinerimea
care l-a arborat”170. În preajma procesului erau transparente gravele
ameninţări ale guvernului. Elie Dăianu părăsea direcţiunea „Tribunei” după
o perioadă de 4 ani.
Elie Dăianu le permise apariţia chiar în editorial şi dând asigurarea
că românii îşi vor păstra „sângele rece şi în ocazia asta, atât de potrivită de a
provoca o zguduitoare mişcare a maselor”171. Elie Dăianu, directorul
„Tribunei” i-a sprijinit pe acuzaţi nu numai printr-o publicitate asiduă, ci şi
prin ajutorul material personal pe care-l oferă alături de acela acordat de
Hossu-Longin şi Amos Frâncu172.
Cu câteva zile înainte de procesul fixat pentru data de 13 februarie,
la Baia de Criş domnea o fierbere deosebită. Nemulţumirea era violentă şi
pentru condamnările tinerilor căluşari care purtaseră însemnele naţionale. La
proces a luat parte o mare mulţime, foarte eterogenă prin componenţa sa:
intelectuali, ţărani, meseriaşi, doamne şi domnişoare etc. La proces asistau şi
doi ziarişti veniţi de la Budapesta. Deşi s-a pus la dispoziţie cea mai
încăpătoare sală a tribunalului, în ziua procesului devenise neîncăpătoare.
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Dezbaterile au început la ora 9. Judecător era Bigner József şi
substitut de procuror Nogál Károly. Acuzaţii declară fiecare că vor să
valideze dreptul limbii române, prevăzut în articolul de lege XLIV, pct. 8 din
1869. Actul de acuzare citit de procuror se baza pe § 174 şi 191 ale Codului
penal şi 36 al Codului de contravenţii. Conform prevederilor acestor
paragrafe un fapt declarat drept crimă sau delict din partea legii, sau laudă
ori distinge în public pe săvârşitorul unei crime sau vreun delict, este vinovat
şi se pedepseşte cu temniţă până la 6 luni. Procesul era unul politic şi a fost
privit ca atare de către opinia publică românească, chiar dacă s-a încercat de
către autorităţi să ascundă un timp acest lucru.
Audierile sunt conduse cu nervozitate, atitudinea tinerilor este dârză.
Astfel, judecătorul se adresează acuzatului Novacovici:
„Ce ai vorbit la mormânt?”
Acuzatul: „Aceea ce vorbeşte un om cu sentimente umane şi ceea ce
un român spune la mormântul unui erou român”.
Judecătorul: „Ce aţi cântat la mormânt?”
Acuzatul: „Deşteaptă-te române”.
Judecătorul: „Au cântat şi din public?”.
Acuzatul: „Da”.
Judecătorul: „Cine?”
Acuzatul: „Nu ştiu nume, însă au cântat mai mulţi. Dar chiar cei ce
n-au cântat, vor fi cântat în sufletul lor”173.
C. Steer contesta dreptul tribunalului de a judeca memoria lui Avram
Iancu. La rândul său, Ioan Scurtu spunea: „Sunt fericit că pot lua cuvântul ca
acuzat, pentru făptuiri de care totdeauna mă voi simţi mândru şi pe cari
totdeauna le voi săvârşi. Aici, în faţa justiţiei, noi avem să răspundem pentru
o faptă nobilă”174. „Actul de acuză nu-i act juridic, e act de prigonire politică”175.
Atitudinea apărătorilor a fost cât se poate de demnă, cu toate că au
fost restrânşi în dreptul lor de apărători. Teodor Pop va spune doar câteva
fraze, care reprezintă un adevărat protest: „Nici un procuror, nici o
judecătorie, nici jandarmi şi nici guvern, scurt zis, nimeni nu are dreptul şi
competenţa de a pune verdict asupra acelui erou, care a fost strălucit judecat
de forul singur competent al istoriei”176. Aceleaşi cuvinte calde la adresa
memoriei lui Iancu au fost rostite şi de către Francisc Hossu-Longin şi
173

Ibidem, p. 155.
Ibidem, p. 156.
175
Ibidem.
176
Ibidem.
174

41

Ştefan Cicio-Pop. Sentinţa îi scotea de sub acuza de delict contra religiei,
sunt însă condamnaţi pentru cinstirea memoriei lui Avram Iancu şi pentru
tricolorul pus pe cunună.
Este semnificativ şi incidentul produs într-una dintre pauze, când un
avocat maghiar, fruntaş din Baia de Criş, cu numele Nabráczky, care se
apropie de I. Scurtu şi în mijlocul mulţimii îi adresează calde felicitări pentru
ţinuta sa177.
Sentinţa pronunţată îi scotea de sub acuza de delict împotriva
religiei, sunt însă condamnaţi pentru cinstirea memoriei lui Iancu şi pentru
tricolorul pus pe cunună. Fiecare era condamnat la 6 săptămâni temniţă
ordinară şi 250 coroane amendă178. Acuzaţii şi apărătorii au înaintat recurs,
iar publicul i-a întâmpinat cu un entuziasm deosebit. A doua zi după proces
are loc o manifestaţie de amploare la care participă mult popor ce merge la
Ţebea, la mormântul lui Iancu. Dar locul era împresurat de jandarmi.
La Brad are loc de asemenea o mare manifestaţie, unde tinerii
condamnaţi sunt primiţi în faţa hotelului „Central”, piaţa fiind înţesată de
lume de tot felul, de la intelectuali până la muncitori179. Tinerilor patrioţi li
se oferă un splendid buchet în culorile naţionale, sunt rostite discursuri iar
entuziasmul era general. La plecarea din Deva sunt conduşi cu mare alai, iar
la Orăştie sunt întâmpinaţi de intelectualii din localitate în frunte cu preotul
Ioan Moţa. La Cluj sunt primiţi cu ovaţii şi flori de către mulţimea de
studenţi români ce-i aşteptau în gară180.
În opoziţie cu entuziasmul general al românilor, presa şovină
maghiară, între care se număra ziarul guvernamental clujean Magyar Polgár,
cerea „nimicirea agitatorilor valahi”. „Tribuna” care era în fruntea mişcării
naţionale româneşti ripostează condamnării, printr-o suită de articole, între
care: „În contra terorii – bărbăţia”, articole ce avea mai mult tonul unei
proclamaţii decât acela al unui simplu articol de gazetă181. În articol se
spunea printre altele: „În loc ca românii să se înspăimânte, ei se deşteaptă cu
mic cu mare şi bărbăteşte se declară solidari cu prigoniţii lui.
În loc ca poporul să ocolească de aici înainte mormintele sfinte
unde-şi dorm somnul de veci eroii şi martirii săi, el se închină lor, cu atât
mai învăpăiat. În loc ca jandarmii să poată alunga orice umbră de conştiinţă
naţională din sufletele româneşti, românii înşişi cu bărbăţia lor ţin la distanţă
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pe zbiri”182. Oprimatorii au obţinut exact contrariul a ceea ce au scontat adică
o consolidare a conştiinţei naţionale româneşti. Procesul a constituit o
strălucită victorie morală a mişcării pornită în numele lui Iancu, şi care
câştiga tot mai mult în amploare.
Ecoul procesului de la Baia de Criş a fost impresionant. În telegrama
tinerimii din Cluj, aceasta se declară alături de acuzaţi183. De asemenea,
tinerimea universitară din Bucureşti transmite acuzaţilor, tot printr-o
telegramă, următorul mesaj: „Iubiţi colegi! Aveţi mângâierea ca în
momentul când soarta D-voastră e în mâna procurorului… inimile fraţilor
voştri vă înalţă un imn de laudă pentru chipul brav cum aţi apărat memoria
celui mai mare erou naţional”184.
La rândul său, ziarul „România jună” scria despre condamnarea
celor trei tineri în procesul de la Baia de Criş ca despre o nouă insultă, după
cea de la Alba Iulia, care însă şi-a primit răsplata – o furtună de indignare
care a cuprins inimile româneşti de pretutindeni. Exprimând ceea ce
înseamnă memoria lui Iancu pentru români, în articol se spune că „Memoria
lui Iancu va fi legătura sfântă ce va uni pe românii din toate unghiurile spre
un comun ideal”. Un alt ziar din România, „Apărarea naţională” ocupânduse de aceste mişcări ale românilor din Transilvania acuza guvernul Széll K.,
că era la fel de reacţionar ca şi guvernul Banffy şi că unul din scopurile sale
era lupta contra „daco-românilor”185.
Lupta românilor din Transilvania determină şi un reviriment al
„Ligii culturale” de la Bucureşti, care la 12 februarie 1900, ţine o şedinţă cu
50-60 participanţi, în frunte cu Perieţeanu-Buzău, proiectându-se cu această
ocazie o mare adunare populară pentru a se înfiera persecuţiile „de peste
munţi”186. Se mai declară că nelegiuirile de la Baia de Criş au mişcat pe
mulţi membri ai Ligii care şi-au pus în gând să ridice problema naţională la
importanţa anilor anteriori. Pentru preamărirea lui Horea, „Revista Orăştiei”
este dată în judecată, în februarie 1900 pentru că a publicat portretul lui Horea187.
Protestează şi femeile împotriva acestui proces. Edificatoare este
scrisoarea pe care Elena Hossu-Longin o trimite deputatului maghiar
Komjáthy, în care spune: „Noi ne iubim fierbinte patria, ale cărei glii veacuri
de-a rândul le-a udat sânge românesc eroic. Puteţi spune şi puteţi face dv.
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orice, noi ne-am născut aici români şi voim să trăim şi să murim ca români”188.
Şi Tribunei i se intentează procese de presă în legătură cu articolele publicate
în care era atacat procurorul Lázár Miklós. Dar procesele îndârjesc şi mai
mult pe redactorii ziarului din Sibiu care atrag atenţia autorităţilor „care în
loc de satisfacţie le oferă temniţele, să nu uite că temniţele sunt făcute de
mâini omeneşti şi că ele pot fi dărâmate”189.
A apărut în „Tribuna” şi un apel incendiar, semnat de către
Alexandru Pop, student în drept, în care cerea tineretului: „Să ne jertfim
toate – avere, libertate personală, ba chiar şi viaţa pentru apărarea demnităţii
naţionale!”190. Soţia lui Francisc Hossu-Longin, fiica lui George Pop de
Băseşti, în semn de omagiu faţă de memoria lui Iancu, trimite Sofiei German
din Brad 3 brazi, cărora le dă numele celor trei condamnaţi pentru a-i planta
pe mormânt.
După ce se achită de misiunea primită, Sofia German îi scrie din
Brad la 6 aprilie 1900 următoarele: „Am primit cu bucurie însărcinarea de a
planta la mormântul lui Iancu, cei trei brazi, ce aţi binevoit a mi-i preda.
Luni, 2 aprilie st. n. la orele 2 după amiazi – luând o trăsură din Brad am
mers la mormânt şi am plantat cei trei brazi înăuntru grilajului şi anume:
unul vizavi cu crucea, înaintea turnului, acesta e al d-lui Scurtu, unu în
partea mormântului de către gorun, sub numele Novacovici, iar al treilea în
cealaltă parte a mormântului, sub numele Steer191.
Sofia German descrie şi modul în care a dus la bun sfârşit acţiunea:
„Nime nu ne-a văzut când i-am aşezat, afară de un student, ce a săpat
gropile. I-am aşezat bine, mă tem însă că zbirii de jandarmi care încontinuu
cercetează mormântul, nu cumva să-i smulgă192.
Francisc Hossu-Longin şi Amos Frâncu continuă să se intereseze de
soarta tinerilor condamnaţi. Francisc Hossu-Longin se preocupă de situaţia
actelor şi de fixarea datei procesului ce urma să aibă loc la tribunalul de apel
din Deva193.
În timp ce Scurtu şi Novacovici erau târâţi în noi procese pe baza
unor articole publicate în „Tribuna”, regimul le pregăteşte eliminarea din
universitate. Ioan Scurtu, care după cum afirmă Fr. Hossu-Longin avusese
cea mai bună comportare în cauza Iancu, îl informează amănunţit asupra
noilor procese.
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Ioan Scurtu îi cere sfatul lui Francisc Hossu-Longin dacă să plece la
Lipsca sau la Bucureşti. Hossu înţelegea că tinerilor le-a ajuns cuţitul la os,
şi-i scrie lui Frâncu că „trebuie să sărim în ajutorul lor şi să facem tot ce
putem”194. Chiar înaintea procesului de la Deva studenţii sunt eliminaţi.
Guvernul a manevrat atât procesul de la Baia de Criş cât şi eliminările.
Novacovici se afla bolnav la Gârbovăţ în Banat, când primeşte citaţia să se
prezinte pe 23 aprilie la decan.
Avocatul Amos Frâncu depune toate eforturile pentru a amâna cât
mai mult procesul pentru ca Ioan Scurtu să-şi poată susţine doctoratul.
Procesul este fixat pentru data de 16 iunie 1900. Dar la sfârşitul lui mai, Ioan
Scurtu anunţa că soarta lor le-a fost hotărâtă. Sentinţa de la universitate era
irevocabilă - eliminarea195.
Înainte de noul proces cei trei erau eliminaţi din universitate, iar I.
Scurtu fusese respins şi de la susţinerea doctoratului. De la proces nu prea
mai avea ce să aştepte şi-i scrie lui Hossu-Longin: „La Deva vom discuta şi
când să intrăm la răcoare. Vara la tot cazul, ar fi mai plăcut… voiaj la
băi!”196. Eliminarea tinerilor studenţi produce o adâncă indignare în
rândul românilor.
Definind responsabilitatea guvernului maghiar, „Tribuna” concluziona:
„Toate prigonirile de la Universitatea din Cluj în cauza Iancu s-au aranjat şi
s-au îndeplinit la directa somaţiune după expresele ordine şi în forma
reclamată de guvern, care a dictat profesorilor chiar şi verdictele. Mâna
neagră a guvernului, aceasta şi numai aceasta, este culpabilă de brutalele
prigoniri de la Universitatea din Cluj”197. Prin aceste eliminări, guvernul
dorea să indice şi calea procesului de la Deva. Acest proces era hotărâtor,
căci Deva constituia instanţa superioară şi ultima.
În procesul de la Deva apărători urmau să fie: Francisc Hossu-Longin,
ca avocat al lui Novacovici, Ştefan Cicio-Pop de la Arad pentru Ioan Scurtu
şi Aurel Vlad care îl înlocuieşte pe Teodor Pop din Baia de Criş, ca avocat al
lui C. Steer 198.
La fel ca şi procesul din Baia de Criş şi procesul din Deva
mobilizează conştiinţele românilor. La Deva sosesc românii din mai multe
părţi ale Transilvaniei. Mai întâi au sosit moţii din Vidra, locul de baştină a
lui Avram Iancu. A venit şi o delegaţie numeroasă a tinerilor din Cluj, dar şi
a românilor din Budapesta şi din Viena. Sosesc numeroşi delegaţi din
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Orăştie, Hunedoara, Haţeg şi Turda. Sala cea mare a tribunalului era înţesată
de lume. Cei trei acuzaţi sunt încurajaţi. Ei primesc numeroase scrisori şi
telegrame de adeziune şi simpatie pentru ei şi apărătorii lor. O scrisoare
emoţionantă primeşte Hossu-Longin din partea prietenului său Elie Dăianu.
„Vă rog spuneţi salutare tuturor fraţilor, care singuri mai poartă stindardul
frumoasei campanii, care a făcut să tresară toate inimile româneşti, dar
durere, n-a putut să trezească pe cei mulţi din letargia ce i-a cuprins. Doresc
izbândă cauzei sfinte întru a cărei apărare v-aţi angajat. Sunt sigur de curajul
şi bărbăţia tuturor şi astfel şi de izbânda cauzei, ori şi care ar fi dealtfel
sentinţa. Văd că tragicul erou Iancu tot tragedii provoacă, dar e sublim acest
tragic şi înălţător”199.
Procesul trebuia, în întregimea lui, să se rejudece de la început.
Acuzaţii şi apărătorii se pregăteau să susţină o luptă grea. Se petrece însă un
fapt surprinzător: procurorul nu rosteşte nici un fel de rechizitor şi declară că
retrage acuza. Avocaţii nu mai aveau pentru ce să pledeze, iar decizia era
următoarea: „Întreaga procedură a judecătoriei din Baia de Criş, împreună cu
verdictul întreg, se nimiceşte”200.
Coriolan Steer iese definitiv din cauză, rămânând Ioan Scurtu şi
George Novacovici, care pe baza cuvântărilor lor sunt puşi sub alt gen de
acuză, pentru care se înaintează actele procesului, altui for, la judecătorul de
instrucţie din Deva. Trebuia deci un alt proces în care vor fi acuzaţi de
„agitaţie împotriva statului”201.
Se înregistra totuşi un succes, deoarece memoria lui Iancu nu mai
intra în discuţiile tribunalului. Procurorul recunoscuse că „Iancu poate fi
preamărit, că Iancu e recunoscut şi de maghiari drept un luptător ideal
al libertăţii”202. Deşi învinuirile din cadrul unor paragrafe au căzut,
procesul continuă.
În ziarul „Tribuna” apare şi un articol întitulat „Satisfacţia”, care
scrie cu o anumită prudenţă despre recunoaşterea cinstirii de către români a
lui Iancu, precum şi arborarea culorilor naţionale româneşti. După proces are
loc o impresionantă manifestaţie, după care acuzaţii, apărătorii, deputăţia
moţilor şi universitarii ce luaseră parte la proces, iau parte la un prânz foarte
animat, iar în ziua de 29 iunie se dă o cină comună a intelectualităţii române
din Hunedoara, străjuită fiind de jandarmi înarmaţi şi poliţişti203.
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Tatăl lui Novacovici, preot sărac cu mulţi copii, trimise o scrisoare
de mulţumire avocatului Francisc Hossu-Longin: „Pentru apărarea şi
sprijinul dat fiului meu George în monstruosul proces din Baia de Criş şi
Deva, primiţi respectuoasele mele mulţumiri şi recunoştinţă, ca
binefăcătorului fiului meu, şi pentru viul interes ce-l manifestaţi ca român,
pentru cauzele naţionale româneşti”204.
În 17 septembrie 1900, Novacovici primeşte scrisoarea lui Francisc
Hossu-Longin, pentru proces. Scurtu, cu câteva zile înainte de audierea de la
Deva, a fost arestat sub motivul că este „agitator de profesie” şi că ar fi
„membru al unei societăţi secrete”205. La începutul lui noiembrie cei doi se
prezintă la Deva unde sunt interogaţi de judecătorul de instrucţie, căruia i-au
declarat amândoi că răspund pentru cuvântările lor de la Ţebea. Între timp,
Hossu îl informează pe Amos Frâncu că a reuşit să-l instaleze pe Novacovici
la Academia comercială din Graz, însă se plânge că treburile cu Scurtu s-au
încurcat rău la Cluj, ceea ce am văzut că era foarte adevărat, după cum o
dovedea şi tentativa de arestare206.
După o lungă perioadă de aşteptare, Novacovici a primit actul de
acuzare al tribunalului regesc din Deva. La începutul lunii martie 1901
primeşte citaţia tribunalului din Deva. Francisc Hossu-Longin intervine pe
cale juridică cu aşa-numitele excepţii şi în şedinţa tribunalului din 28 martie,
se sistează procedura, însă pericolul nu dispare, întrucât procurorul
înaintează recurs207.
Ştirea succesului acestui demers al avocatului Hossu îl entuziasmează
pe Novacovici. Dar în iunie 1901 bucuria sa este stopată prin anunţul reluării
procesului. Era convins că va face închisoare. Dezamăgit el scria din Graz:
„Şi dacă judecătoria maghiară a aflat de bine a-şi dovedi infecţia prin o
evidentă prigonire, când sub pretinsul respect al normelor societăţii şi al
legilor ţării – forţează decurgerea procesului - nu mă descurajează, cel mult
întârzie perfecţionarea vieţii ce mi se cuvine”208.
Şi Ioan Scurtu, aflat la Lipsca, avea atât greutăţi materiale, cât şi de
ordin politic, fiind mereu hărţuit de celelalte procese care le mai avea. În
cursul anului 1902, pleacă de la Lipsca la Bucureşti, unde va rămâne până la
sfârşitul zilelor, distingându-se printr-o bogată activitate publicistică şi printr-o
amplă cercetare privind viaţa şi activitatea lui M. Eminescu. Participă la
primul război mondial, comportându-se eroic pe câmpul de luptă.
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Dezbaterea procesului pentru cuvântarea rostită la mormântul lui
Iancu, în 31 decembrie 1899, are loc la Deva, în 26 septembrie 1901.
Novacovici avea doi apărători, pe Francisc Hossu-Longin şi pe Aurel Vlad,
Scurtu lipsind de la proces. Procurorul cere pedepsirea lui, deoarece
cuvântarea avea un spirit „agitatoric”, referindu-se la anul 1848.
Apărătorii în pledoariile lor strălucite încearcă să dovedească lipsa
de orice bază juridică a actului de acuzare, fără să poată ocoli condamnarea,
care este foarte uşoară: 10 zile de închisoare şi 100 de coroane amendă, plus
cheltuielile de judecată”209. Procurorul apelează din nou nefiind mulţumit cu
condamnarea. Sentinţa lui Novacovici este primită de Hossu la 16 februarie
1902. La începutul lui aprilie are loc condamnarea definitivă a lui
Novacovici, la 2 luni închisoare şi amendă de 200 coroane, iar în iulie, Curia
aprobă sentinţa de la Deva fără drept de apel. La 5 iulie 1902 trebuia să-şi
înceapă executarea pedepsei în închisoarea din Seghedin210. După încheierea
procesului, Francisc Hossu-Longin scria: „Procesul pentru cununa lui Iancu
s-a finit şi am făcut paşi, ca cununa să ni se extrădeze, fiindcă nu aş lăsa ca
s-o ardă, sau să o liciteze ş. c. l.”211.
Cununa i-a fost restituită lui G. Novacovici, iar joi 3 iulie, înainte de
a pleca spre închisoare, mai avu o ultimă manifestaţie la Deva, constituind
un fel de epilog al lungului proces. Un convoi de trăsuri a parcurs strada
principală a Devei, în frunte aflându-se trăsura cu cununa, Francisc
Hossu-Longin şi G. Novacovici.
De la marginea oraşului trăsurile se întorc, numai cea cu cununa,
însoţită de fostul acuzat şi apărătorul său, cărora li se mai adaugă şi dr. Iustin
Pop, se îndreaptă spre Ţebea. C. Steer, care se afla la Oradea, fusese
împiedecat de împrejurări potrivnice să participe la ultima manifestare, aşa
după cum ar fi dorit212.
Cununa n-a apucat să stea unde îi era locul nici două zile, deoarece
jandarmii au vrut s-o confişte din nou. Până la urmă s-au mulţumit să-i taie
doar panglica tricoloră213. Pentru ca să nu mai dispară, cununa a fost depusă
din nou în biserica din Ţebea.
Mişcarea tinerimii pentru apărarea memoriei lui Avram Iancu a
constituit unul dintre cele mai înălţătoare omagii ce i se puteau aduce eroului
naţional. Ea a contribuit, în acelaşi timp, şi la consolidarea conştiinţei
naţionale şi la făurirea unei noi generaţii de luptători care îşi vor aduce
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contribuţia la înfăptuirea Unirii din 1918. Apreciind însemnătate acestei
mişcări „România jună” scria: Înlănţuirea evenimentelor de la Alba Iulia,
Ţebea, Baia de Criş şi Deva va fi o pagină demnă în istoria luptelor pentru
naţionalitate ale poporului nostru”214.
După Marea Unire, la 7 mai 1925, Preşedintele Curţii de Apel din
Cluj se adresa „Astrei” din Sibiu pentru a-i trimite dosarul procesului celor
trei studenţi215. În adresa trimisă se consemnau următoarele: În anul 1900 s-a
început un proces penal întâiu la judecătoria din Baia de Criş, mai pe urmă
s-a continuat la Tribunalul din Deva. În contra lor, Scurtu Ioan, Novacovici
George şi Steer Coriolan, pentru faptul că la 31 decembrie 1899 au încoronat
mormântul de la Ţebea unde este înhumat eroul naţional Avram Iancu şi
concomitent în aceeaşi ziuă şi în aceeaşi localitate Scurtu şi Novacoviciu au
rostit parte în sfânta biserică, parte înaintea mormântului, cuvântări
„fulminante”, precum le-a caracterizat procurorul Tribunalului Deva,
decedatul Nagy Lajos216.
Între timp toţi trei tineri susmenţionaţi au decedat. În procesul sus
citat instanţele judecătoreşti au condamnat pe Novacovici la 2 luni
închisoare de stat pentru agitaţie. În proces au luat parte ca apărători:
L. Hossu Francisc, dr. Pop Cicio Ştefan, dr. Vlad Aurel şi decedatul
Pop Teodor217.
Preşedintele Curţii de Apel din Cluj este convins că este mai nimerit
„ca dosarul ca document istoric să se păstreze în Muzeul Naţional
al „Astrei” ”218.
AMENAJAREA MORMÂNTULUI LUI IANCU
DE CĂTRE RUDELE EROULUI
Starea mormântului lui Iancu aflat în cimitirul din Ţebea la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea impunea o grabnică
amenajare. Crucea care străjuia mormântul Craiului Munţilor a fost donată
de către preotul din Ţebea. Era crucea de piatră pe care preotul Ioan Tisu şi-o
pregătise pentru sine219. Speranţa ca lui Iancu să-i fie amenajat mormântul de
către naţiunea română se năruise odată cu confiscarea fondului pentru
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monument dedicat eroului naţional care se constituise prin contribuţia
românilor din Transilvania.
În această situaţie se recurge la amenajarea mormântului pe cale
particulară de către rudele lui Iancu. La 23 februarie 1900, nepotul lui
Avram Iancu, preotul Iosif Gomboş se adresa în acest scop Ministrului de
interne maghiar, cerând amenajarea mormântului. „Subsemnatul mă adresez
Dv., ca rudă apropiată (nepot) a fostului locuitor din Vidra de Sus, Avram
Iancu, cu următoare rugăminte: Mormântul lui Avram Iancu, aflat la Ţebea,
plasa Baia de Criş, judeţul Hunedoara, este într-o stare atât de proastă –
grilajul de lemn de lângă mormânt este distrus şi nimicit de vite”220. Iosif
Gomboş menţionează în cererea sa adresată ministrului maghiar că „ar fi cea
mai mare ruşine pentru familia noastră să-l lăsăm în această stare”221.
Preotul Iosif Gomboş motivează de ce rudele lui Iancu n-au făcut
nimic pentru întreţinerea mormântului spunând: „Am sperat că domnul
ministru va fi de acord cu construirea unui mausoleu mai mare deasupra
mormântului prin donaţie publică”222. „Dar, - continuă preotul Gomboşdeoarece îndeplinirea planului de mai sus a fost zădărnicită definitiv,
îndatorirea de a întreţine mormântul în bună stare a revenit rudelor. Dar
membrii familiei şi rudele nu pot construi mausoleul, nici un monument
funerar mai mare, ci pot cel mult prevedea mormântul cu o cruce de
marmură cumsecade şi cu grilaj de fier simplu”223. Pentru a obţine aprobarea
ministrului, preotul Gomboş promite că „acest lucru or să-l facă în cea mai
mare linişte, cu ocolirea oricăror manifestaţii”224. Preotul justifică
angajamentul luat prin faptul „nici un membru al familiei amintite nu a fost
condamnat niciodată pentru contravenţii politice”225.
Cererea sa către ministrul de interne era motivată de obţinerea
permisiunii din partea pretorului din Baia de Criş ca „rudele lui Avram
Iancu, reprezentaţi prin mine, au anunţat la Dvs, intenţia lor şi că în
primăvara anului curent vor aşeza la mormântul lui Avram Iancu o cruce de
marmură şi în jurul mormântului un grilaj de fier”226. În finalul cererii sale
preotul Gomboş menţiona că va suporta toate cheltuielile şi se obliga ca la
sfinţirea „crucii să chem numai rudele şi să nu o popularizez nici prin ziare şi
nici pe altă cale”227.
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Cererea lui Iosif Gomboş este soluţionată la nivel local de către
prefectul judeţului Hunedoara care îi scrie omologului său din Alba
următoarele: „Gomboş Iosif, preot ortodox din Abrud-Sat, în cererea adresată
mie, solicită aprobare ca rudă apropiată pentru aşezarea unei pietre funerare şi
a unui grilaj de fier pe cheltuiala proprie, la mormântul lui Avram Iancu”228.
Prefectul judeţului Hunedoara îi cerea de asemenea prefectului din
Alba să comunice solicitatorului că nu are nevoie de „aprobare oficială
pentru aranjarea mormântului lui Avram Iancu ca persoană particulară şi că
o poate face cu respectarea condiţiilor din regulile oficiale locale”229. În
scrisoare prefectul judeţului Hunedoara ţine să atragă atenţia lui Iosif
Gomboş „ca să păstreze caracterul personal al lucrurilor şi să se abţină de a
se folosi de această ocazie pentru orice fel de manifestare”230.
Până în prezent nu putem şti precis dacă preotul Iosif Gomboş şi
familia sa a amenajat mormântul lui Avram Iancu. Cert este că unul dintre
angajamentele scrise în cererea către autorităţi, ridicarea unei cruci din
marmură, nu s-a realizat. Probabil că s-a ridicat o cruce modestă şi s-a
împrejmuit mormântul pentru ca vitele să nu-l mai calce în picioare. Că aşa
stau lucrurile ne-o dovedeşte un articol publicat de către subrevizorul şcolar şi
Epitropul bisericii ortodoxe din Ţebea în ziarul Solia Dreptăţii şi Gazeta
Hunedoarei la 29 martie 1924, în care scrie următoarele: „În Munţii Ţebei este
o movilă cu o cruce uitată. O modestă cruce, mai modestă decât a multor
muritori, de a căror nume nu e legată nici o faptă măreaţă. Acea movilă şi acea
cruce uitată este a lui Avram Iancu, regele munţilor. Acest mare erou este al
întregului neam românesc. Cade-se ca întregul neam românesc să ridice un
„Mausoleu” la mormântul eroului legendar, în comuna Ţebea”231.
PROCESE DE PRESĂ INTENTATE ZIARELOR ROMÂNEŞTI
PENTRU APĂRAREA MEMORIEI LUI AVRAM IANCU
Lanţul neîntrerupt de procese de presă care s-au declanşat împotriva
„Tribunei” din Sibiu, arbitrarul şi samavolniciile comise împotriva
redactorilor şi în mod deosebit amenzile băneşti deosebit de mari i-au redus
posibilităţile financiare.
În articolul „Zece ani de suferinţă” publicat de ziar, la 23 aprilie
1903, se face o dare de seamă din care rezulta că în perioada 1893-1903,
„Tribuna” şi „Foaia Poporului” au fost condamnate la amenzi în sumă de
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40.656 coroane şi 55 fileri şi au plătit cheltuieli de judecată în valoare de
16.262 coroane, totalizând 56.918 coroane şi 55 fileri232. Redactorii celor
două ziare au fost condamnaţi la 204 luni închisoare, ceea ce echivala cu
17 ani de temniţă.
Angajată în lupta pentru apărarea drepturilor naţionale ale românilor
transilvăneni, pentru apărarea memoriei lui Avram Iancu, prestigiosul ziar, al
cărui fondator a fost Ioan Slavici, a fost silit ca după douăzeci de ani de
necontenită luptă să-şi înceteze activitatea. În articolul „Către cetitorii
noştri” publicat în ultimul număr al „Tribunei” din 16/29 aprilie 1903, se
preciza că din cauza măsurilor arbitrare „am ajuns acolo că tot capitalul
nostru este sleit şi cauţiunea jurnalului confiscată.
Cu ziua de astăzi Tribuna nu mai poate apăra”233. În încheierea
articolului, redacţia „Tribunei” îşi anunţa cititorii că „Dacă organul nostru a
căzut sub loviturile terorii, un altul îi va lua locul în curând şi lupta noastră
va porni cu o putere şi mai mare”234.
După încetarea activităţii „Tribunei” oficialităţile maghiare şi-au
îndreptat atacurile împotriva celorlalte publicaţii româneşti transilvănene.
Astfel la 15 aprilie 1903 redactorul responsabil al „Foii poporului”, Victor
Lazăr a fost citat la judele de instrucţie sibian, intentându-i-se proces pentru
articolele „Credeul Românilor” şi „Răvaşul”235.
Fostul redactor al „Tribunei”, Andrei Balteşu, după ce a fost
întemniţat în închisorile din Seghedin, Sibiu şi Cluj, a ieşit cu sănătatea grav
zdruncinată. Din cauza regimului sever la care a fost supus, vrednicul şi
neobositul luptător pentru apărarea memoriei lui Avram Iancu, a cauzei
românilor transilvăneni, a încetat din viaţă la 10 ianuarie 1904236.
La rândul său „Gazeta de Duminică” din Şimleul Silvaniei, în iulie
1905, a fost acţionată în judecată pentru 12 articole, în care se apăra cauza
naţională a românilor şi memoria lui Avram Iancu237. Teodor V. Păcăţian,
redactorul „Telegrafului român” din Sibiu, pe la începutul anului 1908 a fost
condamnat pentru un articol în care apăra memoria lui Avram Iancu, la zece
luni închisoare de stat şi 400 coroane amendă238.
În octombrie 1908, ziarul „Tribuna” din Arad avea intentate opt
procese de presă pentru publicarea unor articole prin care se apărau
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drepturile românilor transilvăneni şi memoria lui Iancu239. În faţa valului de
acţiuni pentru apărarea memoriei lui Avram Iancu, a şcolii şi a limbii
naţionale, autorităţile recurg şi la alte măsuri, menite să lovească în
demnitatea românilor. În noaptea de 16/17 noiembrie 1908 trimit în ascuns
jandarmi care dinamitează şi aruncă în aer Piatra memorială de pe Câmpul
Libertăţii şi Crucea lui Avram Iancu, ce se afla înălţată pe Dealul Viilor
lângă Blaj240.
La începutul lui martie 1909 are loc un nou „atentat împotriva
aşezămintelor noastre scumpe”. În comuna Vidra „nişte necunoscuţi au
aruncat petroleu asupra casei unde s-a născut marele nostru erou naţional
Avram Iancu, şi i-au dat foc”241. Incendiul care era destinat să nimicească
casa a fost observat de nişte vecini şi localizat înainte de a preface în cenuşă
unul dintre vestigiile care amintesc de trecutul glorios de luptă al poporului
român.
Prigoana autorităţilor s-a îndreptat şi împotriva scriitorilor şi
compozitorilor români. Astfel, Ioan Vidu care a fost dat în judecată pentru
creaţiile sale corale „Marşul lui Iancu” şi Haideţi, fraţi”.
Odată cu trimiterea în instanţă a compozitorului, trimişii
oficialităţilor au confiscat şi tipăriturile cu cântece din librăriile
Caransebeşului. Este trimis în judecată şi scriitorul ardelean Octavian Goga,
căruia nu i se putea ierta poziţia protestatară exprimată în scris sau prin
conferinţe. Articolele sale, semnate sau nu, publicate cu regularitate în foile
transilvănene, între care amintim „Doina lui Iancu”, puse în slujba cauzei
naţionale şi a apărării memoriei lui Avram Iancu, au stârnit furia autorităţilor
maghiare. În articolul „Doina lui Iancu”, octogenarul Iosif Sterca Şuluţiu,
preşedintele „Astrei”, singurul prieten şi colaborator în viaţă a lui Avram
Iancu, reda unele amintiri personale ale acestuia din perioada când se afla
întemniţat în închisoarea din Alba Iulia, unde a fost maltratat în mod abuziv.
Pe baza acestor motive Octavian Goga a fost trimis în judecată iar
ziarul „Ţara Noastră”, al cărui editor şi proprietar era, a fost suspendat.
Judecat, la 21 februarie 1911, de către Tribunalul din Cluj pentru delictul de
agitaţie, săvârşit prin publicarea mai multor articole în ziarul „Ţara Noastră”,
în care apăra cauza lui Iancu şi a naţiunii române, poetul a fost condamnat la
o lună temniţă şi 600 coroane amendă242.
Prigoana şi procesele împotriva celor care luptau pentru apărarea
fiinţei de neam a românilor transilvăneni, a memoriei lui Avram Iancu au
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continuat şi în anii premergători primului război mondial, cât şi în timpul
războiului, cu o intensitate crescândă. Persecuţiile nu au încetat decât odată
cu înfrângerea Puterilor Centrale şi izbucnirea revoluţiei din toamna anului
1918, evenimente care au dus la dezmembrarea Imperiului austro-ungar şi
Unirea Transilvaniei cu România la 1 Decembrie 1918.
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CINSTIREA MEMORIEI LUI AVRAM IANCU
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
După împlinirea aspiraţiei seculare a poporului român, încheierea
procesului de făurire a statului naţional unitar, prin Unirea Transilvaniei cu
România, ideea cinstirii memoriei lui Avram Iancu a devenit posibilă şi a
căpătat noi dimensiuni. Memoria lui Avram Iancu a fost restabilită şi
cultivată la adevărata sa dimensiune după Marea Unire din 1918. S-au editat
cărţi şi studii valoroase, s-au ridicat statui, busturi, obeliscuri şi s-au dezvelit
plăci comemorative.
Un prim pas în această direcţie a fost făcut, în anul 1921, prin
înfiinţarea „Comitetului executiv pentru statuia lui Avram Iancu”, cu sediul
în Cluj şi sub preşedinţia generalului N. Petala, care a şi lansat un apel public
pentru subscripţii băneşti243.
În acelaşi an titularul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale,
după o vizită efectuată în Transilvania, printr-o scrisoare adresată Preturii
plasei Abrud îşi manifesta dorinţa „de a se înfiinţa un Muzeu al Muncii
Moţilor, în casa din Vidra, a eroului naţional de la 1848, Avram Iancu244.
Copia scrisorii ministrului Muncii şi Ocrotirilor Sociale este trimisă preturii
din Abrud căreia îi transmitea că nu a primit nici o comunicare din partea
preoţilor din Vidra de Jos privind trimiterea de propuneri pentru muzeu.
De astă dată se cere preturii din Abrud să ia contact cu preoţii şi
notabilităţile din Câmpeni şi Abrud pentru a constitui un „comitet care să se
ocupe de înfăptuirea şi organizarea acestui muzeu”245. Comitetul astfel
constituit – se preciza în adresa ministerială - se va „îngriji de adunarea
fondurilor necesare, făcând apel la toată populaţiunea, care va putea procura
mai uşor şi obiectele pentru muzeu”246.
Fiind solicitat şi acordul „Astrei”, ce era proprietara casei lui Avram
Iancu, Comitetul central al Asociaţiunii se întruneşte în două şedinţe – la 3
februarie şi 3 martie 1921 – pentru a dezbate această problemă247. Ioan Iancu
înaintează Comitetului Central al „Astrei” cu un raport în care consideră
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„binevenită ideea înfiinţării Muzeului Muncii Moţilor, dar locul lui este mai
potrivit să fie la Abrud sau Câmpeni” unde ar trebui să se „înfiinţeze şi o
şcoală pentru prelucrarea lemnului”248.
În ceea ce priveşte casa lui Avram Iancu, din Vidra, conducerea
„Astrei” are un alt program şi anume „înfiinţarea unui Muzeu în care să se
cuprindă tot ce se referă la anii 1848/49, ca tablourile lui Iancu, Buteanu,
Corcheş şi a celorlalţi prefecţi şi tribuni, apoi arme, acte, hărţi şi alte
obiecte”249. În legătură cu această casă s-ar zidi în viitor şi o sală de lectură şi
o sală de bibliotecă şi festivităţi.

COMEMORAREA SEMICENTENARULUI
MORŢII LUI AVRAM IANCU
La 30 iunie 1921, preşedintele „Astrei”, Andrei Bârseanu menţiona
că „împlinindu-se în 12 sept[embrie] 1922 o jumătate de veac de la moartea
eroului Avram Iancu, credem că e de datoria Asociaţiunii să comemoreze
această dată istorică, în mod vrednic de marele bărbat al neamului nostru, cu
atât mai mult, pentru că instituţiunea noastră, ca moştenitoarea averii rămase
de la nemuritorul bărbat, este obligată să-i perpetueze în mod demn
memoria”250.
La 21 iulie 1921, protopopul Zarandului, Pompiliu Piso, se adresa
mitropolitului Nicolae Bălan şi Consistoriului din Sibiu cerând să ordone
„interzicerea înmormântărilor în perimetrul mormântului lui Iancu în
vederea ridicării unui mausoleu pentru marele erou român”251. La 25 august
1921, i se răspunde printr-o scrisoare semnată de către mitropolitul Nicolae
Bălan: „Înainte de a ne pronunţa şi a permite mutarea mormintelor de lângă
mormântul lui Iancu într-alt loc, te poftim a supune această chestiune spre
deliberare în comitetul şi sinodul parohial de acolo şi conclusele care se vor
aduce se vor înainta aici”252.
„Până atunci – poruncea mitropolitul – deocamdată să dispui ca să
nu se mai înmormânteze nimenea în apropierea mormântului lui Iancu”253.
248

Ibidem.
Ibidem.
250
Ibidem, p. 85.
251
Direcţia Judeţeană Hunedoara a Arhivelor Naţionale (în continuare DJHAN), Fond
Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 3/1921, f. 18. Vezi anexa XXVIII.
252
Ibidem.
253
Ibidem.
249

56

Protopopul transmite aceste instrucţiuni preotului din Ţebea, Iosif Tisu, la 17
septembrie 1921254. Totodată îi cere preotului să „ia hotărâre în Comitetul şi
sinodul parohial căutând un loc potrivit unde să se mute morţii din
apropierea mormântului lui Avram Iancu”255. Protopopul Piso preciza că
locul ce se va alege „să fie loc de frunte şi frumos. Acestea toate în vederea
unui mausoleu maiestuos deasupra mormântului eroului care spre fericirea şi
fala Dv. îşi doarme somnul de veci în cimitirul Dv.”256. Comitetul „Astrei”
revine asupra hotărârii adoptate în 30 iunie 1921 şi prelungeşte termenul
pentru scrierea istoriei anilor 1848-49 până la finea lunii septembrie 1922,
iar serbarea proiectată se amâna pentru anul 1924257.
Conform programului stabilit de „Astra” în vara anului 1921 se
desfăşoară acţiuni susţinute pentru înfiinţarea unui „Muzeu istoric al
Munţilor Apuseni, mai ales cu privire la revoluţia transilvăneană din
1848-1849” a cărui inaugurare urma să aibă loc la 10 septembrie 1922, dată
când se împlineau cincizeci de ani de la moartea lui Iancu258. Muzeul urma
să ia fiinţă în casa lui Avram Iancu din Vidra, clădire care a fost reparată în
anii 1903-1904, pe baza hotărârii Comitetului Central al „Astrei” adoptată în
şedinţa din 26 septembrie 1903, la propunerea dr. Zosim Chirtop.
În şedinţa din 30 iunie 1921 Comitetul Central al „Astrei” a adoptat
următoarea hotărâre:
1. Să se publice concurs cu termen de un an pentru scrierea istoriei
anilor 1848/9 în legătură cu faptele de arme ale lui A. Iancu, acordând celei
mai bune lucrări asupra acestui subiect un premiu de 10.000 lei.
2. Să se ia dispoziţii pentru ridicarea unui monument lui A. Iancu,
care să se dezvelească cu ocazia adunării generale a Asoc. ce ar fi să se ţină
în acel oraş, la data morţii eroului, în septembrie anul viitor.
3. Să se retipărească pentru popor broşura asupra lui A. Iancu de
I. St. Şuluţiu, completându-se eventual, prin nouă contribuţii.
4. Să se dedice memoriei lui A. Iancu, un număr al rev. „Transilvania”.
5. Să se deschidă proiectatul muzeu „Avram Iancu” în casa rămasă
de la erou, în Vidra de Jos, cerându-se ajutor de la Ministerul Muncii, care se
interesează în genere de soarta moţilor, între altele, tocmai pentru înfiinţarea
unui muzeu.
6. Se va repara casa rămasă de la Avram Iancu şi se va face apel la moţi
ca să contribuie cu obiecte de interes la instalarea muzeului în această casă.
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7. Se vor aduna amintiri, legende, povestiri, poezii ş. a. referitoare la
A. Iancu şi se vor lua copii de pe obiectele referitoare la erou aflătoare în
Muzeul din Arad.
Comitetul „Astrei” publica, la 1 octombrie 1921, un concurs pentru
cea mai bună lucrare referitoare la Istoria anilor 1848-49 în legătură cu
faptele de arme ale eroului Avram Iancu259. Celei mai bune lucrări, după
decizia Secţiunii istorice a „Astrei”, îi va fi acordat un premiu de
10.000 lei260.
Acţiunea de strângere a obiectelor pentru muzeul din casa Iancului
se desfăşoară anevoios, ceea ce determină conducerea „Astrei” să amâne
inaugurarea muzeului pentru anul 1924, cu ocazia aniversării centenarului
naşterii Craiului Munţilor. Totuşi se mai păstrează speranţa inaugurării muzeului
din Casa Iancului cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la moartea eroului.
Astfel, în primăvara anului 1922, Comitetul Central al „Astrei” ia
din nou în discuţie chestiunea comemorării în cadru festiv a
semicentenarului morţii lui Avram Iancu şi cu acest prilej să aibă loc
inaugurarea Muzeului memorial şi a Casei Naţionale din Vidra.
Timpul însă s-a dovedit prea scurt pentru efectuarea unor lucrări de
asemenea amploare, motiv pentru care inaugurarea celor două edificii
dedicate memoriei lui Avram Iancu, a fost amânată – şi după această nouă
încercare – pentru anul 1924, când avea să se sărbătorească centenarul
naşterii Craiului Munţilor.
Şi la Ţebea din cauza timpului prea scurt, a purtării unor discuţii
prelungite şi dificile cu urmaşii celor înmormântaţi în apropierea mormântului
lui Iancu, n-a fost finalizată pregătirea cimitirului pentru comemorarea a 50 de
ani de la moartea lui Avram Iancu, ce urma să aibă loc în 1922.
La 22 august 1922, mitropolitul Nicolae Bălan se adresa protopopului Pompiliu Piso, scriindu-i următoarele: „În 1/14 septembrie a.c. se
împlinesc ani 50 de când, după voinţa lui Dumnezeu, a fost chemat la cele
eterne şi înmormântat în cimitirul de la Ţebea, la umbra gorunului lui Horea,
eroul fără seamăn al Românilor Ardeleni, Avram Iancu.
Prilejul acesta nu este permis să fie lăsat să treacă fără de urmă în
viaţa poporului nostru, ajuns din bunătatea cea nemărginită a lui Dumnezeu,
la libertate politică şi naţională, la întregirea neamului sub un singur sceptru,
pentru care a luptat şi fericitul adormitul întru Domnul, Avram Iancu”261. În
continuare mitropolitul Nicolae Bălan îl împuterniceşte pe protopopul
Zarandului, Pompiliu Piso, să oficieze „asistat de câţi mai mulţi preoţi din
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tract, în biserica din Ţebea, S[fân]ta Liturghie, după finirea căreia să
celebrezi, la mormântul fericitului răposat, un parastas solemn pentru odihna
sufletului lui, având apoi a rosti o cuvântare comemorativă în care să expui
viaţa şi faptele măreţe ale dânsului”262.
„La finea cuvântării – preciza mitropolitul – vei aminti celor prezenţi
că dorinţa noastră fierbinte a fost să oficiem Noi acel parastas, să ne
închinăm la mormântul neîntrecutului erou şi să ridicăm înşine rugăciuni
către Părintele cel ceresc pentru odihna sufletului lui, dar am fost reţinuţi
de-a ne îndeplini această dorinţă a sufletului nostru, din cauze importante şi
care nu sufereau amânare, în centrul mitropoliei noastre”263.
Mitropolitul mai recomanda ca acei credincioşi care trec prin Brad
spre Ţebea, să se adune la Brad de unde urmau să plece în procesiune
„mergând înainte elevii şcolilor noastre din Brad, apoi corpurile didactice,
după aceea Sanţia Ta cu preoţimea şi în fine poporul”264. La rândul său
„Astra”, în urma şedinţei Comitetului central, din 1 septembrie 1922,
sublinia că „neputându-se inaugura Muzeul istoric al anilor 1848-1849,
proiectat în legătură cu casa lui A[vram] I[ancu] în Vidra de Jos, să se
aranjeze festivaluri corespunzătoare pentru pomenirea lui în întreaga ţară”265.
La 1/14 septembrie 1922, la Ţebea s-au adunat o mulţime „de
români din toate unghiurile ţării”, după cum relata „Foaia Poporului”, încât
părea că toată naţiunea a voit să fie prezentă pentru cinstirea legendarului
său înaintaş266. Printre cei care au vorbit cu această ocazie au fost fruntaşii
naţiunii române, Vasile Goldiş şi Ioan Georgescu267. Pe mormânt şi în jurul
său au fost depuse nenumărate coroane de flori, aduse din toate provinciile
României, iar în fruntea tuturor se afla Cununa studenţilor clujeni, din anul
1899268.
Raportul către Consistoriul din Sibiu privind desfăşurarea
ceremoniilor de la Ţebea, din 1/14 septembrie 1922, este întocmit de către
preotul din Criscior, Ioan Perian269 chiar a doua zi, în 2/15 septembrie, în
care scria: „La 1/14 sept. a.c. s-a ţinut, premergând serviciul divin, în
biserica din Ţebea, slujba parastasului pentru odihna sufletului eroului fără
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seamăn Avram Iancu”270. „Serbarea – relatează preotul Perian – n-a putut fi
realizată în cadrele contemplate în Ordinul I.P.S. Voastre din următoarele
motive: „În considerarea scurtimii timpului, pentru a lua dispoziţiile
necesare de pregătire, inteligenţa Bradului a fost luat decisul de a amâna
serbarea pe o zi de Duminică 4/17 sept. a.c., când atât poporul satelor cât şi
muncitorii minelor ar fi luat parte în număr mai însemnat. În ziua de 1/14
sept., fiind zi de târg la Brad, poporul şi-a văzut de afaceri particulare, şi
astfel a fost slab reprezentat”271.
La nereuşita comemorării a contribuit şi timpul nefavorabil „şi din
motivele atinse mai sus nu s-a putut îndeplini nici procesiunea proiectată”272.
„O parte dintre preoţi, ştiind că serbarea e amânată, numai o parte a fost
prezentă. În ceea ce priveşte elevii de la gimnaziul din Brad, făcându-se
numai înscrierile, erau toţi pe acasă”273.
Făcând abstracţie de toate deficienţele arătate, la Ţebea s-a
desfăşurat ceremonia comemorării a 50 de ani de la moartea eroului, în 1/14
septembrie după cum s-a stabilit de către Consistoriu. La serviciul divin şi
parastas au servit 7 preoţi în frunte cu preotul din Criscior, Ioan Perian274. La
ceremonie au fost reprezentate şi o serie de asociaţii culturale şi economice,
în frunte cu „Astra”. Din partea „Astrei” a fost prezent secretarul Ioan
Georgescu, care „a rostit un cuvânt festiv”275.
Au mai fost prezenţi membrii corpului didactic de la Liceul Avram
Iancu, reprezentanţi ai Reuniunii femeilor române din Brad şi ai
administraţiei locale. „Ca oaspete deosebit a asistat Dl. V. Goldiş din Arad,
care la rândul său a rostit un prea frumos discurs în comemorarea marelui
erou, scoţând la iveală, în culorile cele mai vii, jertfele mari şi curate aduse
de martirii neamului, Horea, Cloşca, Crişan şi îndeosebi a legendarului
Iancu"276. Serbarea s-a încheiat cu câteva declamări şi cu cântări.
La rândul său şi reprezentantul „Astrei” întocmeşte un raport către
Comitetul Central al „Astrei” în care descrie călătoria anevoioasă pe care a
îndurat-o pentru a ajunge la Ţebea. Ajuns aici – relatează Ioan Georgescu
„am depus o coroană de flori naturale, decorată cu brad şi cu o frumoasă
fundă tricoloră, purtând inscripţia <Asociaţiunea . Regele munţilor şi al
inimilor româneşti>, pe mormântul lui Avram Iancu, aflător înaintea bisericii
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din Ţebea, plasa Baia de Criş. Am asistat apoi la Sfânta Liturghie celebrată
de protopopul Perian, cu şapte preoţi în numita biserică, sub durata căreia s-a
făcut pomenirea <robului lui Dumnezeu: eroul martir Avram Iancu> iar la
sfârşitul ei parastasul obişnuit277.
„După terminarea ceremoniilor religioase, părintele protopop Perian
a citit o predică ocazională, după care secretarul nostru literar, dl. I. Georgescu,
conform încredinţării ce i s-a dat, a arătat în câteva cuvinte isprava cea mare
naţională ce se leagă de numele lui Avram Iancu, însemnătatea pentru noi ca
neam, precum şi îndatorirea ce o avem toţi românii, fără deosebire, de a-l
comemora, după vrednicie, prin fapte, pe acest om al faptelor”278. „A mai
cuvântat şi dl. deputat Vasile Goldiş, făcând o scurtă reprivire asupra
însemnătăţii Zarandului în toate acţiunile naţionale (anii 1784 şi 1848/49).
Citind apoi frumosul cântec popular:
Jele-i Doamne cui şi cui
Jele-i Doamne codrului
De armele Iancului.
A făcut o frumoasă aplicare, făgăduind că nu va lăsa să ruginească
armele Iancului, ci va lupta cu ele neîncetat până la deplina izbândă a
dreptăţii, a cinstei şi moralei în întreaga noastră viaţă politică”279.
„Cuvântările rostite – informează Ioan Georgescu – au făcut
profundă impresie asupra publică, destul de numeros (era biserica plină de
intelectuali români din Zarand, precum şi de ţărani din partea locului) dacă
socotim şi vremea nefavorabilă în care a trebuit să se ţină parastasul. Câţiva
tineri au recitat versuri eroice, iar la urmă de tot s-au cântat cântece
patriotice: Astăzi cu bucurie” şi „Colo-n munţii Ţebei”280.
Comemorarea semicentenarului morţii lui Avram Iancu a avut loc în
toate centrele din ţară şi a durat mai multe luni de zile. La Deva s-a stabilit
organizarea, la 21 noiembrie, a unei serbări „de seamă întru amintirea
eroului Avram Iancu, sub patronajul Asociaţiunii şi cu concursul şcolilor
medii şi al meseriaşilor din localitate”281.
Discursul de deschidere al festivalului de la Deva pentru
comemorarea a 50 de ani de la moartea lui Avram Iancu a fost rostit de către
dr. Iustin Pop. Festivalul de la Deva se deschide în acordurile „Marşului lui
Iancu”282. „Doamnelor şi domnilor – remarca în discursul săi Iustin Pop –
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acordurile Marşului lui Iancu ce ni s-a cântat ca introducere la festivalul
nostru, azi iarăşi sunt simbolice, azi iarăşi sunt sugestive şi chemătoare. Ele
ne cheamă însă nu la luptă cu spada, ele ne cheamă la adevărata iubire de
neam şi patrie şi la adevăratele fapte, pe care le naşte adevărata iubire de
neam. Ele ne cheamă la zdrobirea egoismului neînfrânat şi de a întrona în
locul acestuia idealismul, altruismul şi cinstea naţională, care toate şi-au
ajuns zenitul, apogeul în strălucita figură istorică a lui Avram Iancu”283.
Justin Pop remarca în cuvântul său că „Asociaţiunea este rodul
energiilor sufleteşti ale viguroasei generaţii de la 1848, iar această generaţie
se adapă de la spiritul înalt şi larg a lui Avram Iancu, ba de la acesta ne-am
adăpat şi astăzi noi toţi românii de dincoace de Carpaţi. N-a fost Avram
Iancu iniţiatorul ori întemeietorul Asociaţiunii, spiritul lui a dat însă şi
inspiraţia şi energia sufletească de a o întemeia”284.
„Iată deci – continua Iustin Pop discursul său – că Asociaţiunea când
serbează comemorarea a 50 de ani de la moartea lui Avram Iancu se
regăseşte pe sine însăşi şi se serbează pe sine însăşi în memoria acestui erou
fără seamăn…Munţii sunt născători şi crescători ai sentimentului de
libertate; munţii sunt şi adăpostitori ai dorului de libertate. Din munţi a
răsărit Avram Iancu, Făt Frumosul neamului românesc, munţii aceştia,
leagănul lui, şi i-a apărat munţii lui, i-a şi apărat şi i-a ajurat cu atâta
destoinicie şi eroism, că duşmanul n-a putut străbătea în ei. Cu câtă sfinţenie
a dreptăţii a fost numit el <Regele Munţilor>”285.
Avram Iancu când a văzut că drepturile din carte nu sunt cele din
realitate, a prins spada pentru a deschide zăvoarele grele care ţineau ascunse
drepturile şi libertăţile unui neam întreg. Dar şi când a încins spada, oricât de
crâncen a fost războiul, nicicând nu l-a părăsit nobleţea sufletului, atât de
mult înnăscută lui. Iancu n-a vrut nici o crudelitate, nu numai dar el a fost
chiar mântuitor a multe familii de ale duşmanilor. Unul dintre cei mai
distinşi membri ai Societăţii Maghiare din localitate mi-a spus că pe el şi ai
săi, Avram Iancu, i-a salvat în anul 1848, la Roşia Montană”286.
„Avram Iancu nici pentru o clipită nu a fost al său şi pentru sine. El
a fost încarnaţiunea celui mai curat idealism, altruism şi puritanism într-un
înţeles cu adevărat biblic, căruia nici aceea nu i s-a hărăzit, să întemeieze
familie, ci destinul i-a fost, ca familia lui să fie şi rămână întreg neamul
românesc. Mărturie a idealismului, altruismului şi puritanismului lui Avram
Iancu este viaţa, faptele şi testamentul lui. Un atare geniu mai curând sau
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mai târziu trebuia să se izbească de realitate. El prea a vrut şi prea iute a vrut
succese desăvârşite. O sucombare era inevitabilă, dar această tragedie
personală a lui e măsura nemăsuratei iubiri de neam a lui Avram Iancu. Care
român va fi păgânul care să uite momentul atât de caracteristic pentru felul
de om al lui Avram Iancu, când împăratul Francisc Iosif i-a solicitat o
întâlnire la Câmpeni, Iancu a răspuns la invitare cu vorbele: „Ce-ar avea săşi spună un nebun şi un mincinos?”287.
Dr. Iustin Pop arăta că memoria lui Iancu este pildă vie şi pentru
viaţa politică a României din 1922, spunând: „Noi românii de dincoace de
Carpaţi suntem alipiţi politiceşte, dar nu suntem uniţi încă şi sufleteşte cu
fraţii din vechiul regat. Trăim în cadrele aceleaşi vieţi de stat, dar aceasta nu
are încă sânul cald de patrie comună a tuturor fiilor ei. Căci să fiu bine
înţeles, când zic stat, aceasta e o noţiune rece de drept. Când zic însă patrie,
aceasta e o noţiune etică, în care este cuprins întreg complexul de sentimente
ale cetăţeanului: iubirea, dragostea şi alipirea de neam şi ţară, spiritul de
jertfă şi întreg ansamblul virtuţilor patriotice. Ne mai lipseşte deci
solidaritatea naţională şi ne lipseşte geniul unitar românesc”288.
Şi „cine ne-ar putea da cel mai bun exemplu şi mai înaltă energie
morală pentru unirea sufletească, dacă nu geniul lui Avram Iancu, care ca o
minune a ştiut să închege şi disciplineze nu numai o armată, atât de
numeroasă după vremuri, ci să unească într-o unitate strânsă şi sfântă pe toţi
românii de dincoace de Carpaţi”289.
„Spiritul lui Avram Iancu – spunea în continuare juristul Iustin Pop
– este atât de înalt şi atât de larg, încât ne ajunge din el la fiecare fiu al
neamului o bucăţică, care luată ca o sfântă cuminecătură, puterea ei
miraculoasă va stinge viciile şi toate patimile, care ţin azi în încordare şi
zâzanie fiii aceluiaşi neam”290.
„Asociaţiunea noastră doreşte la sânul ei de adevărată Alma Mater
pe toţi fii neamului românesc pentru a-i aduce la unire sufletească spre a
înălţa cultura română şi a dovedi rostul de azi al neamului românesc spre mai
marea glorie a gintei latine care după apoteoza ce i-o face Alecsandri,
reprezintă aici pe pământ dumnezeirea”291.
Justin Pop încheie remarcabilul său discurs cu următoarele cuvinte:
„În numele Comitetului Despărţământului nostru un salut fierbinte şi o
mulţumită patriotică onoratului public, care cu iubire de neam şi nobleţă
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pentru cultul unui mare mort al întreg neamului românesc ne onorează cu
participarea la festivalul nostru de azi. Şi acum alături de Craiul Munţilor,
care acum pluteşte ca spirit acolo sus în sferele cereşti, mă gândesc la Craiul
românesc, ce domneşte azi aici pe pământ şi lui închin vorba de încheiere:
Trăiască Regele, prezidentul de onoare al Asociaţiunii noastre! Trăiască
Regele, simbolul viu al unităţii neamului”292.
În cadrul Despărţământului Deva al „Astrei”, asemenea serbări s-au
organizat şi în localităţile rurale. Pe la sfârşitul anului 1922, dr. S. Câmpean,
directorul despărţământului Deva al „Astrei”, informa Comitetul central că
„s-a pus baza unui fond pentru bustul lui Avram Iancu în Deva, iar cei „3.931
lei, 50 de bani, se fructifică la Banca Decebal din localitate”293.
ANIVERSAREA CENTENARULUI AVRAM IANCU
Septembrie 1924
Din deficienţele şi caracterul destul de modest al sărbătoririi din anul
1922, organizatorii vor trage învăţăminte, pentru a nu le mai repeta în anul
1924, cu prilejul sărbătoririi centenarului naşterii lui Avram Iancu. Pentru o
organizare cât mai grandioasă întreaga acţiune organizatorică a fost preluată
şi condusă de „Astra”, care a dezbătut-o până în cele mai mici amănunte în
şedinţele Comitetului său central.
Încă în septembrie 1923, în şedinţa Comitetului central se evidenţia
faptul că „în timp apropiat se vor împlini 100 de ani de la naşterea eroului
nostru Avram Iancu, şi că din acest prilej e de datoria noastră să ne interesăm
pentru luarea măsurilor de lipsă, ca la această dată eroul nostru să fie
sărbătorit în mod cum se poate mai vrednic294. În procesul verbal al şedinţei
amintite s-a consemnat că „d-l preşedinte este rugat să ia asupra sa această
însărcinare”295. În şedinţa din 1 martie 1924 a Comitetului central al
„Astrei”, după ce s-a dezbătut şi analizat problema mersului lucrărilor în
vederea sărbătoririi centenarului naşterii lui Avram Iancu, s-a hotărât
accelerarea lucrărilor la Muzeul din Vidra de Sus296.
La 22 martie, Vasile Goldiş, preşedintele „Astrei” informa Comitetul
central al „Astrei” că din „prilejul sărbătoririi a 100 de ani de la naşterea
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marelui erou şi geniu al neamului nostru Avram Iancu, d-sa a făcut paşii
necesari şi a luat mai multe dispoziţii în vederea sărbătoririi cum se cuvine a
acestei aniversări”297.
Vasile Goldiş arăta că a propus ca în vederea marii aniversări să se
tipărească: „Istoria anilor 1848-1849” de Teodor V. Păcăţian, „Revoluţia din
1918 şi Unirea Transilvaniei cu patria mumă”, de Ion Clopoţel şi „Biografia
lui Avram Iancu”, scrisă pe baza documentelor culese din arhivele vieneze,
de profesorul universitar Silviu Dragomir298.
Pentru această ultimă lucrare, Vasile Goldiş menţiona acordarea de
către Ministrul de Externe, I. G. Duca, a sumei de 40.000 lei, fapt ce va
permite culegerea de documente din arhivele vieneze. În aceste condiţii
profesorul Silviu Dragomir „a primit şi îndeplinit misiunea de a culege
aceste documente şi va termina în timpul apropiat această lucrare”299. În ce
priveşte Muzeul şi Casa Naţională de la Vidra se vor face „pe cheltuiala
Societăţii pentru Monumentele Istorice din Cluj, al cărui preşedinte,
d-l Al. Lapedatu ne-a asigurat cheltuielile trebuincioase.
Referindu-se la organizarea serbărilor preşedintele „Astrei”, Vasile
Goldiş „e de părere să se instituie un comitet special sub preşedinţia A[lteţei]
Sale regale, Principele Carol, şi făcând parte din el preşedintele Asociaţiunii,
preşedintele Academiei Române, preşedintele Ateneului, preşedintele Ligii
Culturale, preşedintele Centralei Caselor Naţionale şi alţii”300.
„În acest scop a luat contact cu d-l Ministru preşedinte
I. I. C. Brătianu, care a aflat de bine ca serbările să se facă pe cheltuiala
statului. Serbările să se facă, întrucât se poate, în luna august a.c. având să se
întâmple după următorul plan”:
„Punerea pietrei fundamentale la Monumentul Avram Iancu, Cluj.
Inaugurarea Muzeului şi a Casei Naţionale <Avram Iancu> la Vidra
şi ţinerea adunării generale a instituţiunii noastre, eventual, la Câmpeni.
Ridicarea unui monument pe Muntele Găina în memoria lui
Avram Iancu.
Monumentul de la Ţebea să rămână deocamdată neschimbat,
făcându-se însă acolo o casă pentru adăpostirea celor ce merg să viziteze
mormântul eroului Avram Iancu”301.
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Elita intelectuală şi românii din Zarand nu aşteaptă ca totul să vină
de la organele superioare ale ţării şi iau o serie de măsuri. La 29 aprilie 1924,
Rusu M, subrevizor şcolar şi epitrop al bisericii din Ţebea, va publica în
presa judeţeană un articol întitulat „Pentru ridicarea unui monument eroului
Avram Iancu”302. Totodată face referire şi la starea mormântului lui Avram
Iancu, scriind: „În munţii Ţebei este o movilă cu o cruce uitată. O modestă
cruce, mai modestă decât a multor muritori, de a căror nume nu e legată nici
o faptă măreaţă”303.
Comitetul parohial din Ţebea a obţinut aprobările de la Ministerul
Muncii şi Ocrotirilor Sociale şi a Veneratului Consistoriu Arhiepiscopesc din
Sibiu, pentru a face o colectă pentru „ridicarea unui mausoleu”304. Colectarea
a început în judeţul Arad, încă din 27 februarie 1924, prin Zaharie Florea din
Ţebea, acesta reuşind ca numai din 11 comune să încaseze suma de 18.000 lei305.
În şedinţa din 15 iulie 1924, la propunerea lui Vasile Goldiş,
Comitetul central al „Astrei” a aprobat ca serbările să înceapă la sfârşitul
lunii august. La rândul său şi guvernul a confirmat data propusă de către
„Astra”, serbările urmând să înceapă la Cluj, în 30 august 1924, cu
dezvelirea statuii şi apoi să continue la Ţebea, Vidra de Sus, Câmpeni,
Muntele Găina.
Vasile Goldiş, preşedintele „Astrei”, informează în fiecare şedinţă a
comitetului despre mersul lucrărilor de pregătire a măreţei aniversări. Mai
mult el se deplasează personal în teritoriu pentru a se convinge de lucrările
efectuate. În şedinţa din 28 iulie el raporta că a fost „la Abrud, unde a ţinut o
consfătuire cu comitetul Despărţământului Abrud-Câmpeni şi cu toţi
fruntaşii de acolo. Aici s-a constituit un comitet în scopul pregătirii serbărilor.
A fost apoi la Vidra, unde a constatat că materialul de clădire e
adunat tot la faţa locului, s-a pus fundamentul clădirii şi se lucrează cu zor
sub conducerea d-lui inginer Neugebauer, aşa că ele vor fi gata până la 20
august a.c. De aici…a mers la Brad, unde iarăşi a adunat pe toţi intelectualii,
care s-au constituit în comitet pentru lucrările de la Ţebea306, care vor consta
din: „facerea unei hale, aranjarea cimitirului, repararea bisericii şi o haltă în
legătură cu C.F.R. pentru înlesnirea circulaţiei”307.
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Pentru a ajunge pe muntele Găina, preşedintele „Astrei” a obţinut
pionieri (militari n.n.) care vor deschide „o cale la Găina şi de pe aceasta în
jos la Vidra”308. De asemenea, s-au luat măsuri ca „vasele de pomană să fie
de teracotă făcute de olarii din părţile Băii de Criş”309. Caii pentru suirea pe
Găina, în număr de 200, îi angajează d-l dr. N. Oncu, iar pentru scoborârea la
Vidra se vor aranja din această comună310.
Comitetul „Astrei” aprobă raportul preşedintelui şi stabileşte
următoarele măsuri: „Ca bărbat de încredere al său pentru partea financiară a
aranjării serbărilor de comemorare a Centenarului Avram Iancu, comitetul
numeşte pe d-l dr. Zosim Chirtop, avocat din Câmpeni, cu însărcinarea de a
controla şi contrasemna orice cheltuială ce se va face şi anume:
„La Câmpeni, o hală pentru teatru şi adunarea generală festivă; o
masă oficială pentru circa 250-300 persoane; 1-2, eventual 3 cine în cerc
mai restrâns.
La Vidra: o hală provizorie pentru adăpost în caz de ploaie; pomana
poporului pentru 8.000 oameni (un colăcel, 2 deci de vin şi un păhărel
sau cănceu).
Pentru Găina: transport cu cai; masă pentru circa 200 persoane”311.
În ce priveşte acţiunile de la Ţebea şi Baia de Criş, comitetul îl
încredinţează pe d-l dr. N. Oncu, avocat. Lui i se încredinţează responsabilitatea
pentru a contrasemna orice cheltuială şi anume:
„La Baia de Criş: Eventual transport cu cai la Găina; eventual o cină
în cerc mai restrâns la Baia de Criş.
La Ţebea: Pentru un început de hală definitivă la Ţebea, până la
concurenţa sumei de lei 100.000; pomana poporului pentru 6.000 persoane
(un colăcel, 2 deci de vin şi un păhărel sau cănceu); o masă oficială pentru
circa 250-300 persoane la Ţebea”312.
În urma acestei acţiuni viguroase a preşedintelui „Astrei”, pregătirile
se accelerează şi la Ţebea şi Baia de Criş. La 30 iulie 1924, preotul Iosif
Tisu, din Ţebea, informa protopopiatul în legătură cu serbările pe care
„Astra” le aranjează la mormântul eroului Avram Iancu, care a luat „în
programul său de muncă şi nivelarea terenului din jurul acelui mormânt”313.
„În jurul mormântului marelui erou sunt 24 de morminte ale parohienilor
noştri şi a inteligenţei din Baia de Criş şi Brad, care după învoiala avută cu
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rudeniile răposaţilor, vor fi în parte exhumaţi, parte lăsaţi în pământ,
rămânând ca crucile lor să fie transportate în alt loc potrivit şi ales de dânşii
în cimitirul de aici”314.
Comitetul parohial din Ţebea a aprobat exhumarea, cu condiţia „ca
organele executive, după învoiala câştigată de la cei interesaţi ai mortului să
esopereze concesiunile legale”315. Preotul Tisu mai informa şi despre
lucrările ce se execută la biserică. Exteriorul îl repară „tot Asociaţiunea, în
interior (biserica n.n.) are unele părţi din plafon, care reclamă renovare,
precum şi pictura de pe pereţi. Acestea se vor face pe spesele bisericii”316.
Raportul preotului Iosif Tisu, la care adaugă observaţiile sale, este
înaintat de către protopopul Pompiliu Piso către Prea Veneratul Consistoriu
Arhidiecesan din Sibiu, la 7 august 1924. În acest raport comunică
următoarele: „În jurul mormântului sunt 24 morminte ale parohienilor noştri
şi a inteligenţei din Baia de Criş şi Brad, care după învoiala avută cu erezii
rudeniilor răposaţilor vor fi, parte eshumaţi, parte lăsaţi în pământ şi numai
crucile se vor muta în loc corespunzător în altă parte a cimitirului. În
chestiunea eshumărilor a adus şi comitetul parohial o hotărâre la 20 iulie
a.c. în care încuviinţează eshumările şi să ceară concesiune de la forurile
în drept”317.
Deoarece nivelarea terenului a început, protopopul Pompiliu Piso
solicită Consistoriului să intervină pentru a se da „de urgenţă concesiunea de
a se putea face şi eshumările încă în acest timp, ca lucrul să se poată termina
la vreme”318.
Între timp ziarele locale „Gazeta Hunedoarei”, „Solia Dreptăţii şi
Gazeta Hunedoarei” şi „Solia Dreptăţii” publică o serie de articole dedicate
măreţului eveniment. „Gazeta Hunedoarei” publica la 27 august un articol
întitulat „Avram Iancu” semnat de Volbură Poiană, în care elogia
personalitatea marelui erou român.
„Când am deschis ochii pentru întâiaşi dată ca să-i pironesc pe
slovele unei cărţi de citire, cumpărată cu mare dragoste de tata, de mult, pe
când învăţam în şcoala primară în satul meu, unde m-am născut şi am
crescut, o icoană rară, dintre toate câte avea cartea, mi-a pătruns în suflet.
Era icoana lui Avram Iancu, regele munţilor, călare pe un cal ca din poveşti,
mândru ţinând o sabie de foc în mână.
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Povestea lui de mult mi-o rostiseră vecinii, chiar înainte de a-i vedea
chipul în cartea de citire. Şi era povestea vieţii lui o poveste de bărbăţie, o
poveste de om al codrilor, care striga tuturor şi cerea cu armele drepturi
pentru românii zdrobiţi politiceşte şi sufleteşte. Erou al munţilor şi al
sufletelor, cu avântul mai uriaş decât al vulturilor pădurilor bătrâne, Avram
Iancu a întrupat pentru totdeauna gândul de dorită libertate a poporului
român gârbovit319.
Apoi autorul articolului se referă la sărbătorirea centenarului lui
Avram Iancu scriind: „Astăzi când se împlinesc 100 de ani de la naşterea lui,
fiecare ram de codru îi leagănă amintirea naşterii lui, fiecare frunză şi izvor
de apă răcoritoare îi cântă cântecul dulce de leagăn, fiecare ciripit de pasăre
îi slăveşte ziua izbânzii lui. Avram Iancu a întrupat geniul răzvrătirii
româneşti, pentru a dărâma un aşezământ vitreg nouă tuturora. Astăzi moţii
cei înfometaţi, dar bogaţi la suflet şi în dărnicia inimii, trebuie să tresară de
mulţumire, căci astăzi fratele lor se deşteaptă din mormânt, acolo sub
gorunul lui Horea, ca să vadă un neam întregit, ca să vadă că drepturile
poporului român pentru care a luptat şi s-o zbătut, stau în picioare, aşa cum
le-a visat el, stând cu mâna pe sabie, sau nebun le-a doinit din fluierul ce n-a
putrezit încă.
Astăzi porţile „Asociaţiunei” din Sibiu trebuie să se deschidă, ca noi,
în semn de mare cinste, ridicând fluierul lui, din muzeu, să-l ducem la
mormântul de la Ţebea şi înfiingându-l la căpătâiul de vecinică hodină,
vântul să doinească într-însul doine de vitejie. Rege şi popor se vor aduna la
Ţebea. Toţi vor îngenunchia la mormântul eroului popular, pentru ca din
umilinţa noastră şi din fundul de mormânt, ce-i păstrează ţărâna sfântă să
răsară putere de întărire pentru zilele ce vin”320.
La 9/22 august, arhiepiscopul şi mitropolitul Nicolae Bălan
comunică Oficiului protopopesc din Brad modul cum se va proceda cu
ocazia serbărilor de la Ţebea din 1/14 septembrie 1924. „Cu ocazia
serbărilor naţionale în memoria eroului naţional Avram Iancu vom face, în
ziua de 31 august curent, sfânta liturghie în biserica din Ţebea, urmată de
parastas la mormânt. Aceste slujbe doresc a le face înconjurat de 36 preoţi,
câţi au slujit la înmormântarea lui Iancu, în anul 1872”321.
Pentru desfăşurarea ceremoniei religioase protopopul este rugat să
invite preoţimea să se prezinte „în ziua de 31 august, ora 7 dimineaţa, la
biserica din Ţebea, aducând fiecare preot cu sine ornate de culoare deschisă,
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fiind zi de bucurie (nu negre nici roşii)322. Preoţii din Ţebea să săvârşească
utrenia potrivind aşa ca la 7 să se termine „ca să putem începe
Sf. Liturghie”323.
Mitropolitul îşi anunţa sosirea pentru ziua de sâmbătă 30 august,
urmând a fi găzduit la Ţebea sau Brad. Îi mai cere protopopului Pompiliu
Piso să se îngrijească pentru găzduirea a vreo 6 preoţi care-l vor însoţi. În 24
august, din Sibiu se expediează o telegramă, în care se repetau detaliile din
scrisoarea din 9/22 august. În telegramă se spune: „Dorind să fac parastasul
la Ţebea, înconjurat de 36 preoţi, câţi au slujit la înmormântarea lui Avram
Iancu, din anul 1872, eşti poftit a invita pe ziua de 31 august pe toţi preoţii
din protopopiatul Zarandului şi al Băiţei, ca să se prezinte cu ornate albe
până la orele 9 şi 1-2 vom face liturghie fiind Duminica, apoi va urma
primirea Majestăţii Sale şi parastasul. Fă toate pregătirile pentru liturghie şi
parastas, eu voi sosi sâmbătă în 30 aug. cu trenul de amiazi, sfinţia ta ştie”324.
În desfăşurarea sărbătoririi Centenarului naşterii lui Avram Iancu au
survenit unele modificări, determinate de faptul că în Cluj, pe locul unde
trebuia să se ridice statuia eroului se afla în plină activitate şantierul
Catedralei ortodoxe. De aceea serbările au început la Baia de Criş şi s-au
încheiat în oraşul de pe Someş. Programul serbărilor din anul 1924, dedicate
aniversării centenarului naşterii lui Avram Iancu, a fost publicat şi în
„Gazeta Hunedoarei”, din 27 august. Ceremoniile urmau a se desfăşura după
următorul program:
Programul comemorării lui Avram Iancu325.
Ziua I: Joi, în 28 august.
Adormirea Născătoarei de Dumnezeu (Sfânta Maria). În toate
bisericile ortodoxe şi unite, române din România întreagă, se oficiază
parastas pentru odihna sufletului răposatului în Domnul, Avram Iancu. Se
vor rosti atunci pretutindeni cuvântări potrivite şi se vor aranja festivale
creştineşti întru pomenirea eroului nostru naţional.
Ziua a II-a: Sâmbătă, în 30 august.
La Baia de Criş şi Ţebea.
Ora 13,10. Sosirea la Baia de Criş şi primirea aci a Comitetului
central al Asociaţiunii.
Ora 14,00. Masa comună.
Ora 17,00. Comitetul central al Asociaţiunii vizitează mormintele de
la Ţebea şi încununează, aci, mormântul lui Avram Iancu, al prefectului,
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Ioan Buteanu, al tribunului, Simion Groza şi ale eroilor căzuţi în războiul cu
ungurii la 1919, care au fost înhumaţi acum, în zilele din urmă, în preajma
mormântului lui Avram Iancu. Discurs comemorativ de către delegatul
Asociaţiunii.
Ora 20,00. Conferinţă despre Avram Iancu în sala mare a hotelului
de la Baia de Criş. Cină comună a oaspeţilor sosiţi.
Ziua a III-a. Duminică în 31 august, la Baia de Criş.
Ora 8-9 dimineaţa: Dezvelirea bustului lui Avram Iancu şi a plăcii
comemorative de la casa unde a murit, în prezenţa Ministerului Cultelor şi
Artelor şi a Prezidentului Asociaţiunii.
Ora 9 ½: Primirea la gara Baia de Criş a Suveranului şi a Familiei
regale.
La Ţebea.
Ora 10 ½ - 12. Serviciul divin (parastas) la mormântul lui Avram
Iancu, oficiat de Mitropolitul Ardealului, Nicolae. Discursuri: Mitropolitul
Ardealului, dr. Nicolae Bălan, Ministrul Cultelor şi Artelor, Dl. Alex.
Lăpedatu şi un delegat al tinerimei universitare din Transilvania.
Ora 12 – 1. Masa oficială. Cuvântarea d-lui preşedinte al Consiliului
de Miniştri şi răspunsul Majestăţii Sale Regelui. Pe câmpul dinaintea
cimitirului se dă pomană şi se ţin cuvântări ocazionale pe grupuri, de un
ardelean, un bucovinean, un basarabean, un muntean şi un moldovean.
Ora 1 ½ - 4 ½. Drumul de la Ţebea la Câmpeni, cu scurte opriri la
Brad şi Abrud.
La Câmpeni.
Ora 4 ½. Primirea Majestăţii Sale regelui şi a Familiei Regale.
Ora 5 ½ - 7. Şedinţa festivă a Asociaţiunii pentru comemorarea lui
Avram Iancu, prezidată de Rege, cu următorul program.
Salutul prezidentului Asociaţiunii.
Răspunsul Suveranului.
Conferinţa d-lui dr. Silviu Dragomir, prof. la Universitatea din Cluj,
despre Avram Iancu.
Cuvântările omagiale ale Mitropolitului Primat, dr. Miron Cristea,
Mitropolitul Blajului, dr. Vasile Suciu şi delegatul Academiei Române.
Cuvântul de încheiere şi mulţumire a prezidentului Asociaţiunii.
Ziua a IV-a. Luni, în 1 septembrie.
Pe vârful Muntelui Găina.
Ora 8. Plecarea de la Câmpeni la Vidra.
Ora 9 – 11. Urcarea (călare şi pe jos) pe vârful Muntelui Găina.
Ora 11 ½ - 2. Sfinţirea crucii comemorative prin protopopul locului,
părintele Iosif Gomboş. Conferirea numelui de „Avram Iancu”, Batalionului
de munte din Abrud. Citirea decretului regal şi cuvântarea ministrului de
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război, general Mărdărescu şi răspunsul Regelui. Masă câmpenească şi
serbare populară.
Orele 2 – 4. Coborârea la Vidra, la casa Iancului.
Ora 4- 5. Inaugurarea muzeului „Avram Iancu”, serviciul divin
oficiat de episcopul Clujului, Nicolae Ivan. Cuvântarea episcopului şi a
Prezidentului Asociaţiunii.
Ora 5 – 6. Întoarcerea la Câmpeni.
Ora 6 – 8. Drumul de la Câmpeni la Turda.
Ziua a V-a. Marţi în 2 septembrie la Cluj.
Ora 10 ½. Recepţia Regelui şi a familiei Regale.
Ora 11 – 12. Omagiile reprezentanţilor autorităţilor, confesiunilor şi
diferitelor corporaţiuni în localul Prefecturei.
Ora 12 – 12 ½. Serviciul divin oficiat de episcopul Clujului la locul
rezervat pentru ridicarea statuii lui Avram Iancu.
Ora 12 ½. Revista militară.
Ora 1 ½. Masa oficială.
Ora 3. Plecarea Majestăţii Sale Regelui şi a Familiei Regale.
Membrii Comitetului central al „Astrei” au sosit, la Baia de Criş încă
din 30 august cu un tren special pe ruta Sibiu – Arad – Baia de Criş. Au fost
întâmpinaţi de către dr. Nerva Oncu, directorul Despărţământului Baia de
Criş al „Astrei” care le-a adresat un cuvânt de bun venit. În Baia de Criş
membrii comitetului „Astrei” s-au întâlnit cu preşedintele lor, Vasile Goldiş.
Apoi la orele 17,00, membrii Comitetului central, împreună cu ceialalţi
oaspeţi şi cu localnicii, au întreprins un pelerinaj la mormântul de la
Ţebea326. În numele „Astrei” s-a depus pe mormânt o coroană de frunze de
stejar cu panglici tricolore.
Profesorul universitar, dr. Ioan Lupaş a rostit o scurtă alocuţiune din
partea „Astrei” în care a spus: „Reprezentanţi ai - Asociaţiunii pentru
literatura română şi cultura poporului român – instituţia căreia tu i-ai
încredinţat spre îndeplinire ultima ta voinţă – smeriţi servitori ai naţiunii,
pentru care spada ta a fulgerat aşa de glorios în văzduhul înroşit de flacăra
revoluţiei izbăvitoare, venim astăzi din toate unghiurile ţării să îngenunchem
cu gând cucernic la mormântul tău ca la un altar de închinare, împodobinduţi crucea cu stălpările recunoştinţei şi educaţiunii noastre”327. „Binecuvântat
şi preaslăvit să fie numele tău Avrame, Rege al munţilor noştri şi mucenic al
libertăţii noastre naţionale!”328.
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„Sfintele tale moaşte odihnise-vor de acum fericite şi vor afla
<uşurare multă> în pământul dezrobit al patriei întregite! Aici, sub gorunul
lui Horea, alături de ale mucenicului Ioan Buteanu şi de ale neînvinsului
preot Simion Groza, ce îşi vor înfrăţi sfânta ţărână cu a eroilor de la Tisa,
care şi-au vărsat şi ei fără preget sângele pentru înfăptuirea idealului şi al
neamului românesc de pretutindeni. Iar sufletul tău va străluci în lumina
drepţilor, alături de al lui Andrei Şaguna, cârmuitorul cu crucea, şi de al lui
Simion Bărnuţiu, conducătorul cu condeiul”329.
Raportul redactorului special al revistei „Cosinzeana” nota despre
acestă primă zi următoarele: „Sâmbătă după masă, după ceasurile 5 suntem
în cimitirul de la Ţebea, unde odihnesc rămăşiţele pământeşti ale chinuitului
trup al Iancului. E o zi liniştită de toamnă, cu adieri înfiorate, cu tăceri
prelungite. Gorunul nemuritor al lui Horea foşneşte uşor, ca prin vis. Urcăm
cu sfială, ca şi cum am fi intrat, sub cupola cerului, într-o vastă catedrală.
Vorbim pe şoptite, ca şi cum morţii ar putea să se deştepte. Ne uităm
înfioraţi, în jurul nostru, ca şi cum nimeni n-ar mai fi umblat pe aici, de
atunci.
Preşedintele Asociaţiei din Sibiu, Vasile Goldiş agaţă de crucea de
piatră a mormântului o coroană de stejar cu panglici tricolore, adăugând o
scurtă cuvântare, din care se desprinde, sentenţios, învăţătura: „N-are drept
la viaţă, poporul care rămâne nepăsător în faţa mormintelor glorioase ale
trecutului său”330.
După ce participanţii şi-au plecat capul, plini de cucernicie, în faţa
osemintelor eroilor noştri, s-au înapoiat la Baia de Criş, unde seara la orele
20,00 în sala mare a hotelului din Baia de Criş, profesorul Sabin Oprean a
susţinut o conferinţă despre evenimentele anilor 1848-49331.
Ceremoniile au continuat duminică 31 august, de la orele 8, când s-a
dezvelit bustul lui Avram Iancu, operă a sculptorului bănăţean Romul Ladea
şi placa comemorativă de pe casa unde a murit eroul. După slujba religioasă,
la care au luat parte Comitetul „Astrei”, în frunte cu preşedintele Vasile
Goldiş, vreo câţiva membri ai guvernului, lume oficială şi mulţi oaspeţi
sosiţi din mari depărtări. Preşedintele „Astrei”, Vasile Goldiş a rostit o
cuvântare în numele Comitetului Central al „Astrei” în care a elogiat
personalitatea marelui dispărut332.
A urmat la cuvânt ministrul Cultelor şi Artelor, Alexandru Lapedatu,
care în numele guvernului român a ţinut să ia parte la această primă
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manifestare din şirul celor dedicate centenarului Avram Iancu. În mijlocul
uralelor generale a căzut mai apoi pânza de pe bustul lui Iancu - operă a
sculptorului bănăţean Ladea. De aici mulţimea a plecat la locul unde a murit
Iancu, dezvelind placa comemorativă333. În aceeaşi zi, la orele 10,00, cu
trenul regal au sosit, în staţia Ţebea, Regele Ferdinand şi Regina Maria,
membri ai Casei regale. Onorurile au fost date de o companie a Regimentului
31 infanterie, acompaniat cu muzica militară. M. S. Regele a primit raportul
generalului Papp, comandantul Corpului VI de armată şi apoi a trecut în
revistă generală compania de onoare.
Prefectul judeţului Hunedoara, dr. Gheorghe Dubleşiu a rostit cuvântul
de bun sosit pentru suverani, iar M. Sa Regele l-a asigurat „de sentimentele de
dragoste ce păstrează pe seama vechei şi totuşi tinerei populaţiuni a Moţilor”334.
În suita regală se aflau: M.S. Regina, Principele Moştenitor şi Principesa Ileana,
Principele de Hohenlohe, Principesa Maria a Rusiei, Mareşalul Curţii, Maestrul
Vânătorilor Regale, Antoniu Mocsony şi alţii.
Suveranii au fost întâmpinaţi de Preşedintele Consiliului de Miniştri,
I. I. C. Brătianu şi membrii guvernului, Arhiepiscopul Chişinăului, Gurie,
Preşedintele „Astrei” şi membrii Comitetului Central, generalii Averescu şi
Prezan, generali inspectori de armată, Octavian Goga, reprezentant al
Academiei Române etc. Apoi alaiul a pornit pe jos spre mormântul lui
Avram Iancu. Mulţimea adunată în număr neobişnuit de mare, a aclamat
frenetic pe Suverani, aruncându-le flori în cale. În faţa mormântului au fost
întâmpinaţi de către mitropolitul dr. Nicolae Bălan, cu crucea şi evanghelia.
Suveranii au luat loc pe o tribună specială, construită lângă mormânt, la
dreapta cu membrii guvernului şi persoanele oficiale, la stânga generali
inspectori şi comandanţii de corpuri de armată.
Parastasul a fost oficiat de către Mitropolitul Ardealului, dr. Nicolae
Bălan, asistat de 12 preoţi. Răspunsurile liturgice le-a dat corul studenţimii
universitare din Cluj. După parastas, mitropolitul Nicolae Bălan a rostit o
cuvântare în care a insistat asupra rolului preoţilor în revoluţia de la 1848,
spunând: „Cu crucea şi cu spada deopotrivă îşi apărau păstorii turma cu ale
cărei nevoi s-au ştiut face una în toată bună vremea”335. Această
împrejurarea a stors de pe buzele poporului versul:
„Sus pe vârful dealului
În tabăra Iancului
De trei zile, de trei nopţi
Cânt-o sută de preoţi
333
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Şi se roagă şi se-nchină
Pentru tabăra română”336.
Sunt invocate numele lui popa Balint, popa Groza, popa Vlăduţ,
Fodorean, Gomboş şi a celorlalţi slujitori la altarul neamului din vremea
aceea, care vor rămâne nedespărţite de numele lui Iancu şi de luptele lui. El
concluziona spunând: „Duhul lui Iancu rămână de-a pururi în inima
poporului nostru, ca o întărire pentru cei şovăielnici, ca o neînfricată
împintenare spre jertfă a tuturora şi ca o călăuză bună în vremile grele de
care nu este scutită soartea nici unui popor”337.
Alexandru Lapedatu şi-a început cuvântul spunând: „Abia a trecut o
jumătate de veac de cînd s-a stins, în pământul pe care stăm azi, cu respect şi
admiraţie, sufletu zdrobit prin decepţii şi suferinţe al celui mai de seamă
reprezentant al generaţiunii de revoluţionari români ardeleni de la 1848, al
lui Avram Iancu şi iată că idealul pentru care el a luptat, cu eroism fără
seamăn, libertatea naţională şi independenţa politică a românilor din
Transilvania, a fost ajuns. Şi a fost ajuns aşa cum îl afirmau chiar şi
conducătorii poporului nostru de la jumătatea secolului trecut, adică peste tot
neamul, de la Nistru până la Tisa”338.
În continuare, Alexandru Lapedatu a subliniat importanţa mormântului lui Avram Iancu „spre care gândul nostru s-a îndreptat, cu mândrie şi
încredere, ori de câte ori am fost la încercare, ca spre un liman mântuitor, de
întărire şi speranţă, la mormântul acesta ne găsim azi, cu toţii, fii ai patriei
mărite şi reîntregite – basarabeni, bucovineni şi moldoveni, dobrogeni,
munteni şi olteni, ardeleni, bănăţeni şi ungureni – să aducem, în frunte cu
însuşi gloriosul nostru suveran, prinos de evlavie şi preamărire celui ce-şi
doarme acum, desigur, liniştit şi mulţumit, somnul de veci – celor ce l-au
urmat, în luptele crunte pentru dezrobirea neamului, eroi vechi şi eroi noi –
bravei populaţiuni din care el se trage, Moţilor aprigi şi neînfrânţi, şi tuturor
celor ce au contribuit, cu jertfa vieţii lor, la realizarea aievea a idealului
nostru naţional”339.
Ministrul Alexandru Lapedatu scoate în evidenţă, în cuvântarea sa
carcterul întreit al serbărilor: actul de pietate faţă de erou, afirmarea
conştiinţei de solidaritate naţională şi prilejul de cult patriotic340.
Inimos şi plin de avânt vorbeşte reprezentantului tinerimii
universitare, Nicolae Buta. Tânărul istoric a completat minunat, cu căldura şi
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avântul convingerii şi al talentului solemnitatea de sub gorunul lui Horea.
„La vârsta noastră, a tinerilor, aprecierea dreaptă a faptelor eroice nu coboară
în ascuţişul condeiului nostru neîndemânatic prin aplicarea riguroasă a
judecăţii istorice la evenimentele unui timp dat; noi ne aprindem de marii
noştri răposaţi prin acele elemente de transmisiune sufletească misterioasă,
care singure te pun în legătură organică cu frământările vieţii naţionale
din trecut”341.
„Moţii nu erau elemente de import târziu pe aceste plaiuri şi cel ce se
sprijină în vârtejul luptelor pe oamenii băştinaşi concrescuţi cu lespedea de
piatră şi scoarţa pământului, dovedind mai întâi duşmanului apropiat, mai
apoi lumii civilizate că aici, în cetatea de piatră a Ardealului, se mai
păstrează încă resturi de îndărătnicie tracică şi că <nu se poate unguri piatra
rece şi izvorul virgin>”342.
Maiestatea Sa, Regina Maria a împodobit cu flori mormântul lui
Avram Iancu şi a celor doi tribuni, Ioan Buteanu şi Simion Groza şi cele 72
de morminte ale eroilor căzuţi pentru dezrobirea Ardealului. Maiestatea Sa,
Regele Ferdinand s-a apropiat de un contemporan a lui Iancu, care luptase în
rândurile armatei sale, bătrânul de 98 de ani, George Simion din comuna După
Piatră, şi i-a prins în piept ordinul „Coroana României”, în grad de cavaler343.
La orele 12 a urmat masa oficială organizată în pavilionul ridicat
special. Au luat parte Majestăţile Lor şi Alteţele Lor Regale cu suitele,
membrii guvernului, mitropoliţii şi episcopii, foştii preşedinţi ai consiliului,
foşti miniştri, preşedintele şi membrii „Astrei”, preşedinţii, vicepreşedinţii şi
membrii Camerei şi Senatului, şeful Marelui stat major, generali inspectori şi
comandanţi de corpuri de armată, secretari generali ai ministerelor, prefecţii
judeţelor din Transilvania, reprezentanţii presei etc.
La masa oficială, a luat cuvântul preşedintele Consiliului de Miniştri,
Ionel Brătianu, care a spus: „Neamurile ca şi indivizii făuresc rostul vieţii lor
şi lasă urme în lume prin energia cu care sunt în stare să-şi manifeste
însuşirile. Bărbaţi, care în cursul vremurilor au reprezentat, au deşteptat, au
îndrumat energia naţională de tot felul, au dreptul la recunoştinţa noastră.
Slăvind amintirea lor ne îndeplinim o datorie de pietate, dar tot deodată
punem în lumină şi sporim astfel comoara tradiţiunilor din care se alcătuieşte
pentru un popor cel mai bogat izvor de puteri ale viitorului”344.
„Horia, Tudor şi Iancu, în vremuri de amorţeală, au redeşteptat
străbunele virtuţi şi au vestit, pentru cei care i-au înţeles şi le-au rodit jertfa,
341
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vremurilor noi ale celor de la Griviţa şi Mărăşeşti. În preajma munţilor, care
ne stau în faţă, s-au desfăşurat cele mai strălucite lupte ale lui Iancu şi era
firesc ca conştiinţa naţională să vibreze cu o deosebită intensitate în ţinutul
Moţilor, cetate neştirbită a românismului, în care poporul şi-a păstrat intactă vlaga
strămoşească. Dintr-aceşti eroici munteni s-au sculat Horia, Cloşca şi Crişan şi
crudul lor martir n-a putut stinge bărbătescul avânt al demnilor lor urmaşi.
Dintr-înşii s-au adunat, bărbaţi şi femei, cei mai valoroşi tovarăşi ai lui Iancu.
Şi de aceea Majestăţile Voastre, totdeauna expresiunea supremă şi
credincioasă a simţirilor şi a puterilor poporului român, aţi adus prinosul lui,
acelui, care a întrupat mai deplin patriotismul Moţilor. Înălţătoarea serbare
de azi la mormântul lui Iancu, sub falnicul stejar al lui Horia, ne-a înfăţişat
într-o simbolică imagine pe Suverani, înconjuraţi de poporul lor, închinându-se
la altarul patriotismului, la adăpostul vânjos şi mândru al străvechiului
eroism naţional”345.
După intonarea imnului regal, Maiestatea Sa, regele Ferdinand I, a
rostit următorul răspuns: „Cu înaltă însufleţire am venit împreună cu familia
Mea spre a ne închina împrejurul legendarului gorun al lui Horia, la
mormântul lui Avram Iancu, marele luptător pentru drepturile naţionale.
Mi-a fost dat Mie, Întâiul Rege al României întregite, să viu aici să
consfinţesc încheierea unui lung şi dureros proces istoric, în care era vorba
de revendicarea celor mai elementare drepturi de viaţă naţională şi de unitate
sufletească a celui mai vechi şi mai numeros popor din ţara aceasta, care, pe
lângă o muncă cinstită, dăduse din sânul stăpânitorilor de pe vremuri atâtea
vieţi, atâţia generali vestiţi şi încă un mare rege.
Ai murit chinuit pe roată, tu, nefericitule Horia, cu ai tăi. Iar tu,
viteazule între viteji, Avram Iancu, închis-ai ochii rătăcitori pe drumuri,
singur numai cu fluierul tău, cu sufletul întunecat şi nemângăiat pentru că-ţi
vedeai zădărnicită ţinta faptelor tale. Şi totuşi jertfa voastră era sfântă, căci
dreptatea s-a făcut, îndeplinindu-se înţeleapta vorbă a poporului: <Apa trece,
pietrile rămân>. Credinţa în suflete, răbdarea în muncă şi cinstea în viaţă, au
adus această biruinţă a voastră, iubit popor al Munţilor Apuseni.
Păstraţi cu sfinţenie aceste frumoase virtuţi. Atâtea veacuri de
împilare n-au putut şterge de pe faţa voastră dârză, îndărătnicia mândriei
unui rod plin de putere, care îşi aşteaptă acum o bunăstare materială. Ştiu
câte greutăţi aţi îndurat şi de aceea dragostea şi grija Mea părintească pentru
îmbunătăţirea vieţii voastre naţionale şi culturale este pe deplin asigurată.
Precum la Putna lui Ştefan cel Mare am făcut călduros apel către toţi fiii
ţării, ca mână în mână să desăvârşim organizarea şi întărirea Statului în
România întregită, tot aşa în faţa umbrelor acestor eroi naţionali ai Munţilor
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Apuseni şi ai întregului românism, mă îndreptez cu dragoste şi stăruitor către
toţi, îndemnându-i să se gândească mereu la greaua răspundere ce apasă
asupra generaţiei noastre şi la datoria imperioasă ce avem de a fi cinstitori şi
credincioşi marilor jertfe ce s-au făcut în luptele din trecut şi zilele noastre
pentru dobândirea drepturilor naţionale. În acest fel vom păşi cu toţii într-o
sfântă unire la marea muncă pentru îndeplinirea destinelor ţării după
dorinţele întregii suflări româneşti.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Ferdinand I
Regele Românilor”346.
În timpul mesei oficiale s-a servit şi poporului adunat o masă
câmpenească. Mii de participanţi au primit din partea „Astrei” câte o icoană
cu portretul lui „Avram Iancu, biografia eroului, scrisă de Silviu Dragomir, o
ulcică cu vin şi un colăcel, de sufletul mortului”347.
La orele 14,00, înalţii oaspeţi au plecat spre Câmpeni, locul
cartierului general a lui Avram Iancu în timpul revoluţiei de la 1848-1849.
Prin satele pe unde au trecut s-au ridicat porţi triumfale iar locuitorii satelor
au ieşit cu mic cu mare în întâmpinarea Înalţilor oaspeţi. Membrii familiei
regale sau oprit la Brad şi la Abrud pentru a primi omagiile populaţiei. La
intrarea în Câmpeni pe la orele 17, în marginea localităţii au fost întâmpinaţi
de un banderiu de moţi şi moaţe în costume naţionale. În mijlocul sunetelor
de tulnice şi a pocnetelor de treascuri, de pe culmile munţilor, au intrat înalţii
oaspeţi în Câmpeni.
După vizitarea celor două expoziţii organizate cu această ocazie –
mineralogică şi de industria lemnului – la orele 18 s-a desfăşurat şedinţa
festivă a „Astrei”, în prezenţa M. S. Regele Ferdinand, în calitate de
preşedinte de onoare al „Astrei” 348.
Preşedintele în exerciţiu al „Astrei”, Vasile Goldiş a salutat înalţii
oaspeţi şi a deschis şedinţa festivă spunând: „Asociaţiunea pentru literatura
română şi cultura poporului român a moştenit modesta avere a pomenitului,
dar mai vârtos i-a moştenit gândul său de înălţare a neamului la înfăptuirea
idealului naţional. Prin zile grele şi pândită cu duşmănie de forţa publică şi
mediul împrejmuitor, Asociaţiunea de la înfiinţarea ei, cu râvnă arzătoare şi
aprigă tenacitate, a urmărit îndeplinirea acestui ideal. Mai presus de toate a
cultivat conştiinţa unităţii etnice şi culturale a întreg neamului românesc,
prea bine ştiind, că la împlinirea vremii, această solidaritate etnică şi
culturală, va trebui să producă unitatea politică a naţiunii noastre, ea a ţinut
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vie amintirea tuturor faptelor trecutului, ea preamărea jertfele aduse pe
altarul acestui viitor visat de strămoşi”349.
„Craiul Munţilor doarme acum liniştit în mormântul său umbrit de
gorunul lui Horia. Visul strămoşilor s-a împlinit. Moştenirea scumpă de scut
a fiinţei noastre naţionale de la Avram Iancu, Craiul Munţilor, a primit-o
acun Regele tuturor Românilor.
Acest rege, în fruntea naţiunii române întregi se închină azi
memoriei lui, iar <Asociaţiunea> după 63 de ani ai fiinţării sale azi îşi ţine
cea dintâi adunare festivă sub prezidenţia de onoare a acestui Rege viteaz şi
înţelept. Sub puternicul său scut şi al tuturor urmaşilor săi, ea îşi va îndoi
energia pentru păstrarea pe vecie a unităţii şi libertăţii noastre naţionale prin
puterea invincibilă a culturii”350.
La încheierea cuvântului preşedintelui „Astrei”, Vasile Goldiş,
Regele Ferdinand a mulţumit pentru alegerea sa ca preşedinte de onoare.
Apoi referindu-se la acţiunea de la Câmpeni regele a subliniat următoarele:
„Într-un chip fericit aţi rânduit aici la Câmpeni adunarea din anul acesta
odată cu centenarul naşterii lui Avram Iancu, marele luptător din anii 1848 şi
1849 pentru drepturile noastre naţionale…Cunosc frumoasa menire a
Asociaţiunii şi feluritele greutăţi ce a întâmpinat în dezrobirea ei”351.
În cuvântul său regele Ferdinand preciza sarcinile în viitor ale
„Astrei”, spunând: „Astăzi însă, când vă stă înainte un câmp liber pentru
desfăşurarea întregii D-voastră activităţi, înzecite şi însutite silinţe suntem
datori să desfăşurăm ca să aducem şi cultura poporului român la înălţimea la
care darurile sale sufleteşti îi dau tot dreptul să stea”352. Ca un semn al
preţuirii sale pentru activitatea „Astrei”, regele dăruieşte suma de 100.000 lei
pentru înfiinţarea unui fond care să-i poarte numele, şi a cărui venit „să se
întrebuinţeze pentru ajutorarea tinerimii la învăţarea meseriilor şi a
industriei casnice”353.
În numele secţiilor „Astrei” a luat cuvântul istoricul Silviu Dragomir
care a evocat evenimentele petrecute în timpul revoluţiei de la 1848-1849.
Cuvântarea sa, este remarcabilă prin profunzime şi modul de analiză a vieţii
şi faptelor lui Avram Iancu. De asemenea, este remarcabil portretul pe care-l
face conducătorului revoluţiei române din Transilvania: „Un tânăr de o
maturitate neobişnuită la vârsta sa, înzestrat de Dumnezeu cu tot ce-l poate
face să pună stăpânire pe sufletele semenilor, conducea staturile politice şi
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operaţiunile de război. Avram Iancu, Regele Munţilor, a fost legat de
pământul care l-a născut, prin mii de fire, dar mai ales prin partea de pasiune,
însufleţire şi energie, care a cheltuit-o din belşug, în mediul admirabil de
potrivit pentru luptele şi aspiraţiile sale. Evenimentele care au dat un relief
atât de strălucitor figurii sale de erou şi apostol martir, s-au petrecut într-o
epocă deosebit de vajnică pentru poporul românesc de dincoace de Carpaţi.
Dar pe cât de scurtă şi fulgerătoare a fost desfăşurarea lor, tot pe atât de
adâncă şi trainică a rămas întipărită în memoria generaţiilor, care le-au
succedat”354.
Silviu Dragomir explica succesele armatelor lui Iancu prin
„unanimitatea cu care ţăranul nostru s-a ridicat deodată în toate ţinuturile
locuite de români”355. Pentru a înţelege – continua istoricul Silviu Dragomir
– succesul strălucit al acestor armate de legionari trebuie să pomenim faptul,
ce surprinde pe orişicine răscoleşte arhivele guvernului maghiar din
timpurile acelea, unanimitatea cu care ţăranul nostru s-a ridicat deodată în
toate ţinuturile locuite de români. În fiecare zi Kossuth primea rapoarte de la
comisarii săi despre revolta populaţiei române, care se împotrivea mai ales
recrutărilor forţate…Comisarii guvernului unguresc recunosc că mobilul
principal al acestor mişcări era instinctul de conservare naţională356.
„Cu atât mai vârtos alerga deci poporul sub drapelul prefecţilor săi şi
în nu mai puţin ca opt zile, se putu înjgheba o armată formidabilă de aproape
patruzeci de mii de oameni, care făcu expediţia de dezarmare a oraşelor şi
taberelor ungureşti înşirate pe linia, ce duce de la Teiuş la Cluj. Era prin
urmare terenul deplin preparat pentru această mişcare naţională; poporul
aştepta cu înfrigurare glasul conducătorilor săi şi când văzu, în fruntea
cetelor, care inundau văile, pe Avram Iancu, instinctul popular, care arareori
se înşală, recunoscu în el pe eroul visat, pe Craiul Munţilor. În aceasta constă
taina popularităţii, pe care şi-o câştigă repede şi pe care, deşi destinul îi
hărăzi lungi ani de suferinţă, nu o mai pierdu niciodată”357
Evenimentele din decembrie 1848 şi până în toamna anului 1849 au
justificat aşteptările românilor legate de tânărul Avram Iancu. „El ştiu să ţină
piept şi cu un duşman mai puternic şi închis în cordonul său de fier, izbuti să
zdrobească, una câte una, armatele care se încumetau să pătrundă în munţi.
Cu deosebire cât fu izolat în munţi faima sa crescu şi numele său de viteaz se
răspândi pe tot pământul românesc”358.
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„Poporul credea în eroul său, cum, în ceasurile grele ale crizei de la
începutul anului 1849, credea tot Ardealul în acest mântuitor. Avram Iancu,
răspundea însă, de fapt, acestor nădejdi. El organiză, cu multă dibăcie satele
în lăuntrul cordonului, pentru a asigura ordinea, şi ordinea atât de necesară
într-o cetate închisă ca munţii. Făcu recrutări noi pentru a spori numărul
luptătorilor şi stărui atât de mult la comandantul cetăţii din Alba Iulia, încât
obţinu, în fine, la 20 februarie 1849, o cantitate mai mare de muniţie şi un
tun mic de un font”359.
Iancu prevăzuse că în primăvară ungurii se vor opinti din răsputeri
pentru a cuceri Munţii Apuseni, ultima citadelă, care rezistase cu izbândă.
Nu numai motive de ordin strategic, ci mai vârtos cele de ordin politic îl
îndemnau pe Kossuth să soluţioneze cu vârful sabiei chestiunea română360.
„Prin urmare aici duşmanul era aşteptat: Iancu, Buteanu şi Popa
Balint vegheau cu ochi de vultur pentru a nu fi surprinşi, iar Axente, care s-a
retras de asemenea între aceşti munţi ocrotitori ţinea strajă, cu resturile
legiunii sale, pe Valea Ampoiului. Lupta, care se încinse, în mai şi iunie, cu
Hatvani şi Kemeny Farkas, fu o încăierare năpraznică. Iancu îşi legitimă
misiunea, ce o luase de la poporul, care, după o robie milenară, îşi servea
acum pentru întâia dată o satisfacţie strălucită”. „Ne-am încrezut în
Dumnezeu şi în dreapta noastră cauză şi ne-am gătit să primim pe duşman
cum se cuvine” spune Iancu în graiul său ce ne evocă pilda marilor voievozi,
biruitori în lupte şi smeriţi în faţa puterii divine, care i-a făcut slujitori
credincioşi ai poporului361. „Istoria românilor din Ardeal – încheia istoricul
cuvântul său – nu are o pagină mai luminoasă, ca această mişcare, izvor
inepuizabil de reconfortare sufletească pentru toate generaţiile, care i-au
urmat. Noi am crescut sub vraja povestirilor duioase, care încoronau fruntea
senină a lui Avram Iancu, Regele Munţilor, ca o cunună împletită din florile
celei mai curate mândrii naţionale.
Bătrânii noştri, tribuni sau lănceri ai eroului, ne-u învăţat să vedem
în el simbolul, prin care revoluţia de la 1848 a căpătat semnificaţia
adevărată”362. „Nu vă rugăm să cereţi pedeapsă asupra lui Hatvani”, spunea
Iancu către un aliat al ungurilor, „Că, cu ce i-am fost dator, i-am plătit, nimic
rămânându-ne înapoi de-a mai pretinde”.
Plătind opresorilor pentru un trecut de durere şi suferinţe, el a
binemeritat recunoştinţa poporului, din care a răsărit. Iar dacă, răpus de
ingratitudinea legendară a stăpânirii habsburgice, ceea ce a fost omenesc şi
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trecător în fiinţa sa a sucombat, astăzi din adâncul mormântului, unde zace
alături de cei mai iubiţi tovarăşi, sufletul său înălţa-se-va lămurit pentru a
sprijini mersul spre lumină al urmaşilor, care de-a pururi vor binecuvânta şi
slăvi pomenirea sa!”363.
Au mai rostit alocuţiuni, în cadrul adunării festive a „Astrei”, ţinută
la Câmpeni, I. P. S. Sa mitropolitul primat, dr. Miron Cristea, I. P. S. Sa
mitropolitul Blajului, dr. Vasile Suciu, Arhiepiscopul Chişinăului, Gurie, iar
din partea Academiei Române, a vorbit poetul Octavian Goga.
Mitropolitul primat Miron Cristea a remarcat în cuvântul său
demnitatea şi curajul moţilor spunând: Dintre toate ţinuturile şi dintre toţi
„codrii verzi de brad şi câmpurile de mătase”, ale pitorescului nostru Ardeal,
Munţii Apuseni, merită în cea mai largă măsură luare aminte a poporului
român şi a cercurilor lui conducătoare, căci în timpuri de grea cumănă şi
apărare, de aici, din sufletul neprihănit al ţăranilor acestor istorici munţi, a
izbucnit ca apa dintr-un izvor cristalin de munte conştiinţa naţională multe
veacuri înăbuşită, de aici s-a pornit cu elementare forţe furtuna, care a adus
românilor de dincoace de Carpaţi tablele legei scrise nu cu slove slabe pe
lespezi trecătoare, ci săpate adânc în inima tuturor românilor de faptele
glorioase ale mucenicilor, ieşiţi din sânul acestor munţi şi crescuţi în atmosfera
curată a sufletului iubiţilor noştri moţi, pilde strălucite şi neîntrecute de jertfă
pentru glia strămoşească, pentru Ţară şi românism”364. „Demnitatea de neam a
românilor ardeleni – continua Înaltul prelat - nicăieri şi niciodată n-a fost
ridicată la o înălţime mai mare, ca prin sabia lui Iancu şi prin bravura ostaşilor
săi. Iancu a întărit acesti munţi, nu cu ziduri, ci cu entuziasmul fiilor săi, într-o
cetate neînvinsă a românismului, căruia i-a dat hrană continuă întărind pe toţi
în nădejdea unor zile mai bune, de deplină libertate, şi în conştiinţa naţională,
care a creat România întregită, Unirea neamului”365.
„Ca purtător al acestei cruci creştineşti şi româneşti, găsesc în aceste
sărbătoreşti clipe că ar fi inutile aceste şi alte asemenea festivităţi, dacă în
faţa mormântului şi a memoriei lui Iancu şi a faptelor sale reînviate de atâţia
distinşi oratori, precum şi în faţa Majestăţii Sale, Regelui Ferdinand, care cu
jertfele mari ale credinciosului său popor şi-a croit însuşi titlul de rege al
tuturor românilor şi în faţa celei mai iubite Regine, care ne-a fost şi este un
înger păzitor al destinelor României, nu ne-am face examinarea şi
mărturisirea propriului nostru suflet, constatând, întrucât suntem vrednici de
moştenirea lui Iancu şi a semenilor săi, mucenici ai cauzei naţionale şi
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premergători ai întregirii neamului”366. A luat apoi cuvântul dr. Vasile Suciu,
mitropolitul Blajului, care referindu-se la personalitatea lui Avram Iancu a
spus: „Jertfele de sânge ale poporului românesc el le vedea zădărnicite prin
intriga acelora, pentru care se luptase. Fiu al naturii, fiu al munţilor, ca în
general şi ceialalţi ardeleni, el era sincer în toate faptele sale, întocmai ca
natura. El nu cunoştea meşteşugirea şi prefăcătoria, ori cunoscându-le nu
voia să le urmeze. Inima lui, aprinsă de focul dragostei, nu cunoştea târguiala
pentru poporul său. Nu era politicos, nu era diplomat, îi trebuia dreptatea
integrală, neprecupeţită, dacă nu, nimic.
A refuzat şi decoraţiunile îmbiate, căci nu pentru ele şi nu pentru
sine s-a fost luptat el. El voia să vadă decorată naţiunea cu împlinirea
promisiunilor, căci pentru aceasta se jertfise, el şi poporul său. Această
sinceritate, această dezinteresare şi neîngrijire de sine, acest altruism,
practicat de Iancu în toată viaţa lui, sunt principalele motive pentru care el a
rămas mare şi iubit de contemporani, venerat de noi şi de urmaşii noştri”367.
Arhiepiscopul Chişinăului, Gurie, adresa participanţilor la manifestările de la Câmpeni un cuvânt din partea fraţilor basarabeni spunând:
„Astăzi toată lumea românească de la Nistru pân-la Tisa îşi îndreaptă ochii
minţii spre mormântul de la Ţebea a eroului nostru naţional Avram Iancu,
precum în 1848 toată lumea privea spre Munţii aceştia Apuseni, căci numai
aici românii de sub comanda lui Iancu erau liberi, cei din Vechiul Regat
fiind sub protectoratul Turciei şi ocupaţia rusească, cei din Bucovina sub
austriaci şi cei din Basarabia sub ruşi. Aici 40 mii de români luptau pentru
drepturile naţionale contra ungurilor, pentru libertate şi dreptul în biserică
şi şcoală”368.
Unul dintre cele mai emoţionante discursuri a fost rostit din partea
reprezentantului Academiei Române, poetul Octavian Goga. Povestea
Ardealului e „o lungă plângere în surdină, revărsată în doine, ticluită în
petiţii la împăratul sau oftată în rugăciuni la Dumnezeu. Ardealul o mie de
ani şi-a muiat desnădejdea în jale şi s-a mângâiat cu visul. De două ori el
totuşi a lovit, cu sete crâncenă şi cu avânt înfricoşat, dospit din impulsuri
seculare. În amândouă rândurile lovitura lui a pornit din acelaşi loc, care prin
vitejie legendară a răscumpărat aureola bărbăţiei îngropate şi-a dat unui
popor oropsit unica zestre de înălţare morală. Acest loc e Ţara Moţilor”369.
„Moţii – sublinia Octavian Goga – apar astfel cu o specială
prerogativă în istoria noastră. Neamul lor vânjos adăposteşte singura tradiţie
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de eroism pe care vremea vitregă nu ni l-a putut înfrînge. În munţii
Abrudului, continuatorii vechei aşezări romane, ca într-o cetate izolată de
slăbiciunile vremelnice, au păstrat reflexe întârziate de glorie străbună. Cu
toată robota lor zilnică aceşti copii ai codrului şi-au menţinut dorul de
libertate. Când tot Ardealul se legăna în tânguire neputincioasă, în văgăunile
lor fermenta revolta.
Ei ne-au învăţat mai întâi să plătim cu sânge, nu cu lacrimi, ei au
introdus virtuţile războinice pe un pământ biruit, ei reprezintă acţiunea într-o
lume copleşită de visare mistică. De pe culmile Munţilor Apuseni a strigat
pentru întâia oară răzvrătirea, ca un bucium precursor al redeşteptării
generale. Moţii sunt Tirolul nostru, pumnul Ardealului, iar cele două inimi
mari în care a clocotit uraganul, sunt eroii lor: Horia şi Avram Iancu.
Amândouă figurile trecute în mitologia populară se găsesc într-o perfectă
înrudire organică. Au pornit şi unul şi altul de la aceeaşi vatră ţărănească, au
crescut în aceleaşi patimi şi au încarnat aceleaşi năzuinţi ancestrale”370.
„Ce-i desparte însă pe cei doi martiri ai Moţilor, e cadrul vremii în
care s-a dezlănţuit epopeea lor, cortegiul de lozince şi de evenimente, care
i-a întovărăşit pe câmpul de bătaie. Horia e revoluţionarul ţăran, care
întrupează instinctele de viaţă ale unui popor prin prisma revendicărilor
locale. Drama lui e un preludiu numai al reînvierii, care aştepta în umbră.
Iancu însă, o verigă într-un lanţ de evoluţiune universală, se înfăţişează de la
început într-o armură complexă de luptător pentru soarta integrală a unui
neam. El e soldatul conştient al ideii naţionale, a cărui spadă loveşte de la
înălţimea unor principii imutabile, de acord cu catechismul epocii lui”371.
Dr. Vasile Gheorghiu preşedintele „Asociaţiunii bucovinene pentru
literatura şi cultura română” se adresa „Fraţilor ardeleni” spunând: „Din
colţul cel mai de nord al patriei noastre întregite, de pe plaiurile Bucovinei,
din apropierea mormântului marelui Voievod al Moldovei, Ştefan cel Mare,
care îşi doarme în mănăstirea sa din Putna, somnul său de veci, vin în
numele <Societăţii pentru cultura şi literatura română din Bucovina> ca să
iau parte la aceste serbări, care s-au aramjat întru amintirea marelui fiu al
Ardealului, Avram Iancu”372
El făcea o paralelă între lupta lui Iancu şi a moţilor săi şi aspiraţiile
românilor din Bucovina spunând: „Şi cu drept cuvânt admiram pe Avram
Iancu pentru că aspiraţiile pentru care luptase şi pentru care şi-a jertfit viaţa,
erau şi ale noastre. Precum el pentru fraţii din Ardeal, aşa şi noi ceream pentru
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Bucovina dreptate şi libertate. Şi nu există cerinţi mai fireşti decât acestea
pentru un popor care e plin de vigoare, cum este poporul românesc”373.
La finalul Adunării festive a „Astrei” a luat cuvântul Vasile Goldiş
pentru a mulţumi tuturor pentru prezenţa la manifestări. Seara, în faţa
familiei regale a României şi a celorlalţi înalţi oaspeţi, arţiştii Teatrului
Naţional din Bucureşti au jucat piesa „Doamna Munţilor” de I. U. Soricu.
A doua zi de dimineaţă s-a plecat la festivităţile de pe Muntele
Găina. La sosirea pe munte onorurile militare au fost prezentate de
Batalionul 5 vânători de munte. Apoi s-a ţinut un serviciu bisericesc şi a fost
sfinţită crucea ridicată în memoria lui Avram Iancu.
Troiţa de piatră, era aşezată pe cel mai înalt vârf, care „asemenea lui
Iancu în timpul revoluţiunii să stea de strajă munţilor şi gliei strămoşeşti,
însetată de libertate”374. Batalionului de vânători de munte din Abrud i s-a
conferit numele „Avram Iancu” prin Înalt decret regal. Cu acest prilej
Majestatea Sa Regele Ferdinand a rostit o scurtă alocuţiune, spunând:
Ostaşi!
Cinstea care vi se face astăzi, când Batalionul d-voastră capătă
numele celui mai mare erou naţional, trebuie să vă umple sufletele de
mândrie. Sunt sigur că veţi şti să purtaţi cu demnitate numele acestui erou,
care trebuie să vă fie un continuu îndemn spre fapte mari şi frumoase. Am
avut şi voi avea totdeauna cea mai mare încredere în armata noastră, care
prin faptele ei de arme şi prin sufletul măreţ ce o animează a ştiut să câştige
respectul întregei lumi. Vă felicit pentru onoarea ce vi s-a făcut şi sunt sigur
că veţi purta cu cinste numele marelui Avram Iancu375.
După cuvântul regelui Ferdinand, Ministrul de război a dat citire
Înaltului decret regal. Apoi a avut loc defilarea Batalionului 5 vânători de
munte Avram Iancu.
Participanţii la manifestările de pe Muntele Găina s-au îndreptat spre
Vidra unde a avut loc sfinţirea casei lui Avram Iancu şi inaugurarea
muzeului naţional „Avram Iancu”376. La sfârşitul ceremoniei religioase
Episcopul Nicolae Ivan al Clujului, Vadului şi Feleacului o rostit o scurtă
alocuţiune elogiind faptele lui Avram Iancu. „Casa aceasta sfinţită prin
naşterea celui mai mare erou al zilelor de atunci, sfinţită prin prezenţa
Majestăţii Voastre şi prin invocarea Duhului Sfânt de către noi, va fi un loc
de pelerinaj, pentru cei ce doresc să se inspire de virtuţile marilor înaintaşi,
de dragostea de neam şi lege, cum şi loc de întărire în patriotism pentru toţi
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românii, chemaţi să aibă un rol în viaţa naţională şi culturală a poporului
nostru. Aici pot vedea şi sufletul curat şi mare al acestui fiu al munţilor
noştri, pe Eroul legendar al Ardealului care în anii furtunoşi de la 1848-1849
a ieşit la iveală cu atâta putere, încât devenise centrul tuturor aspiraţiunilor
naţionale, idealul contemporanilor, hotărâţi să scuture jugul secular, care
strivea şi trupul şi sufletul poporului ţinut în lanţurile robiei”377.
În finalul ceremoniilor de la Casa natală a lui Avram Iancu a luat
cuvântul preşedintele „Astrei”, Silviu Dragomir. Spicuim din cuvântare
câteva fragmente care ni se par cele mai semnificative. Marele istoric şi-a
început cuvântul spunând: „Casa aceasta a lui Avram Iancu e biserică de
evlavioasă închinare pentru naţiunea română. Cu o sută de ani în urmă în
această casă a văzut lumina zilei copilul bălai cu ochi albaştri, care era sortit
să devină Craiul Munţilor, în creierii cărora s-a născut şi viteazul neîntrecut
al luptelor pentru dezrobirea naţională a neamului românesc. Căsuţă de brad,
aici, între munţii pietroşi şi solitari, lângă murmurul neîncetat al vălcelei
repezi, ce-şi alungă undele spre depărtatele zări, astăzi gratitudinea pioasă a
unui neam întreg te îmbracă în haina strălucitoare a iubirii fără ţărm. Slăvită
esti şi ai să rămâi de-a pururi izvor curat de hotărâri vitejeşti pentru neamul,
care te împresoară cu religioasă adoraţiune. Casa aceasta este proprietatea
<Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român> minunat
simbol al adevărului indiscutabil, că prin cultură numai, naţiunile pot ajunge
culmile progresului omenesc”378.
Apoi preşedintele „Astrei” mulţumeşte episcopului Clujului pentru
că s-a ostenit venind să sfinţească „aceste scumpe odoare ale neamului
nostru”379. De asemenea aduce calde mulţumiri Comisiunei Monumentelor
istorice ale Ţării Românesti, Ministrului Cultelor şi Artelor, Alexandru
Lapedatu, care „cu multă dragoste de neam şi neîntrecută veneraţiune pentru
memoria lui Avram Iancu, a pus la dispoziţie sumele foarte însemnate, cu
ajutorul cărora s-au putut ridica aceste clădiri”380. „De aici înainte ele trec
toate în proprietatea şi sub îngrijirea <Asociaţiunii pentru literatura română
şi cultura poporului român>.
În numele acestei <Asociaţiuni>, eu le primesc şi le predau, aici în
grija nemijlocită a Despărţământului nostru Abrud – Câmpeni. Domnule
avocat Candin David, preşedinte al acestui despărţământ, Te rog să primeşti
aceste sfinte lăcaşuri sub îngrijirea Voastră. Să le păzeşti ca scumpe comori
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ale naţiunii noastre”381. Apoi adînc emoţionat, preşedintele „Astrei” se
adresează regelui şi familiei regale spunând: „Vă mulţumesc din adâncul
sufletului, că ne însoţiţi pretutindeni în acest pelerinaj de închinare memoriei
scumpului nostru Avram Iancu şi a vitejilor săi”382. După vizitarea muzeului,
Majestăţile lor şi persoanele care le-au însoţit au plecat spre Cluj. În drum, sau oprit la Câmpeni unde au vizitat expoziţia „Industria de minereuri şi
lemne”, au continuat drumul spre capitala Ardealului. În drum spre Turda sau oprit la mormântul Voievodului Mihai Viteazul, unde au depus o coroană
de laur383.
În 2 septembrie, serbările au continuat la Cluj. Străzile străvechiului
oraş erau arhipline. Celor ce participaseră la festivităţile din Munţii Apuseni
li s-au adăugat alte mii de oameni veniţi cu trenurile din toate direcţiile384.
După trecerea în revistă a gărzii de onoare, Suveranii s-au îndreptat către
sala Prefecturii, unde au fost aşteptaţi de reprezentanţii tuturor confesiunilor,
a corpului consular, a diferitelor oficii şi societăţi culturale. La orele 12 s-au
adunat în faţa Teatrului Naţional, la locul rezervat pentru ridicarea statuii lui
Avram Iancu. După un serviciu divin, Ministrul Cultelor şi Artelor,
Alexandru Lapedatu, a rostit un discurs din care redăm câteva fragmente.
„După monumentala catedrală, în curs de zidire, consacrată
Adormirei Maicei Domnului, ziua de aniversare a intrării oştilor române în
Războiul pentru întregirea nemului, după acest templu menit să
preamărească gloria lui Ştefan cel Mare, ctitorul Episcopiei Vadului, şi
marele act al unităţii noastre naţionale – se va ridica aici, chiar la umbra
dumnezeescului lăcaş al credinţei străbune, un alt monument, menit să
preamărească virtuţile şi jertfele prin cari poporul nostru a putut rezista
deasupra tuturor celorlalte şi pe toţi acei cari, în decursul timpurilor, au ştiut
să dee expresie concretă, eroică, acestor virtuţi şi jertfe şi în fruntea cărora
stă, negresit, legendarul Craiu al Munţilor, Avram Iancu”385.
În numele Comitetului de iniţiativă pentru ridicarea statuii lui Avram
Iancu a vorbit generalul de divizie Petala. „Din suferinţele şi vrăjmăşiile de
până acum, rămâne doar învăţătura, că nici o stăpânire şi nici o putere
pământească nu poate dăinui, dacă nu e înfiripată pe dreptate. În ceasul
acesta al supremei noastre, când suntem adunaţi pe locul unde se va înălţa
monumentul lui Avram Iancu, noi nu vom găsi cuvinte care să ne îmbete şi
nu vom căuta amintiri care să ne facă să urâm, ci dimpotrivă vom căuta
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simbolul care să înfrăţească şi să mişte sufletele noastre, iar să nu ne
răscolescă patimile”386.
„În aşezarea monumentului lui Avram Iancu, domnul revoluţiei
noastre, în faţa Catedralei din Cluj, este mai mult decât fericită întâmplare.
Noi, care cei dintâi am înfiripat gândul acestui monument, suntem mândri de
a fi găsit şi rostul acestei propuneri. Căci astfel, el, care în viaţă a fost un
simbol de luptă şi de bărbăţie, după moarte va fi un simbol de pace şi
dreptate înfăptuită”387. „Cunună de lauri se aşază după moarte pe fruntea
aceluia care în viaţă nu avu parte decât de cununî de spini. Căci aşa e scris în
cartea poruncilor dumnezeeşti, ca religiile noi să se nască din sânge şi
lacrimi, iar propovăduitorii lor să urce calvaru răstignirii. Noi, astăzi serbăm
Înălţarea!”388. A urmat apoi defilarea trupelor garnizoanei compuse din:
Cohortele de cercetaşi, delegaţiile regimentelor de voluntari ardeleni, ofiţerii
din garnizoană, regimentul 83 de infanterie, compania sanitară, trupele de
aviaţie, regimentul 31 de artilerie, regimentul 32 obuziere, regimentul 11 de
călăraşi, divizionul 6 tren.
A urmat masa oficială organizată la Primăria Clujului. Apoi familia
regală a vizitat „Târgul de mostre” şi a părăsit Clujul la orele 17. În acest
mod au decurs măreţele serbări de lângă Casa lui Avram Iancu, de la Ţebea
şi Baia de Criş, locul unde a murit şi a fost îngropat acest adevărat erou
al poporului389.
Manifestările iniţiate, organizate şi conduse de „Astra”, cu prilejul
centenarului naşterii lui Avram Iancu, din anul 1924, au fost de o amploare
nemaiîntâlnită până atunci în activitatea sa de peste şase decenii, cuprinzând
zeci de oraşe, şi chiar sate, din toate provinciilor României Mari.
După încheierea serbărilor organizate cu prilejul centenarului
naşterii lui Avram Iancu, în şedinţa din 6 octombrie 1924, Comitetului
central al „Astrei” a ascultat raportul preşedintelui Vasile Goldiş, din care
rezulta că s-a renovat mormântul eroului de la Ţebea, s-a inaugurat Casa
Naţională şi Muzeul Avram Iancu din Vidra, Casa Naţională la Ţebea, troiţa
de pe muntele Găina, şi a luat fiinţă „Fondul Avram Iancu”, în valoare de
100.000 lei, pentru ajutorarea fiilor de moţi dornici de a învăţa anumite
meserii390.
Evenimentele istorice dovedesc încă odată că memoria pământului, a
faptelor eroice ale înaintaşilor constituie unul din bunurile cele mai de preţ
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ale popoarelor, ale naţiunilor, dând acestora sentimentul de stăpân asupra
gliei strămoşeşti şi de responsabilitate faţă de destinele patriei.
ISTORIA BUSTULUI LUI AVRAM IANCU
DIN BAIA DE CRIŞ
Bustul lui Avram Iancu dezvelit în dimineaţa zile de 31 august 1924
trebuia să fie primul monument ridicat în Transilvania eroului revoluţiei
române de la 1848-1849. El era opera sculptorului Romul Ladea. Asupra
calităţii operei de artă ce urma să fie dezvelită nu au avut timpul necesar să
se pronunţe specialişti în istoria artei, istorici ai revoluţiei de la 1848.
În zilele premergătoare manifestărilor centenarului lui Iancu bustul a
fost amplasat pe soclu şi acoperit cu o pânză în vederea dezvelirii. Despre
impresia pe care opera a făcut-o asupra privitorilor cu ocazia dezvelirii,
presa, în majoritatea ei, a păstrat o anumită tăcere.
Tăcerea a fost ruptă de raportul redactorului special al revistei din
Orăştie „Cosinzeana”, raport publicat în 15 septembrie 1924. Dar să
prezentăm relatarea reporterului revistei: „A doua zi, Duminică, la 8 şi
jumătate, în Baia de Criş asistăm la dezvelirea bustului lui Avram Iancu. E,
după cât ni se spune dinainte, opera unui tânăr sculptor arădan, care s-a
inspirat după tabloul cunoscut al pictorului Iscovescu. O închipuire cam
romantică a viteazului moţ, cu pistoale la brîu şi cu mâna pe sabie.
Ca o garanţie despre valoarea artistică a bustului e de faţă d. Al.
Lapedatu, ministrul artelor, care proclamă într-o scurtă cuvântare, patronajul
său asupra tuturor monumentelor. Pânza care acopoeră bustul cade, însă, şi o
dureroasă surpriză vine să dezmintă însufleţirea ministerială.
Dl Lacea (Ladea n. n.), tânărul sculptor arădean, a scos de subt
mâinile sale rău inspirate, un Avram Iancu ghebos, cu faţa cât pumnul şi cu o
privire ştearsă, ţinând în mână un ciot de sabie cât un cuţit de bucătărie.
Impresia generală nu se poate ascunde. O atmosferă de jenă s-a coborât
deodată. Dl Al. Lapedatu care nu încape nici o îndoială, nu văzuse bustul,
are un aer întrebător şi parcă şi-ar cere scuze. Câţiva ne interesăm: Cum s-a
putut întâmpla acest neplăcut incident? Ni se spune că răspunderea întreagă
cade asupra administraţiei.
Că impresia celor care au văzut bustul lui Iancu înainte de dezvelire
a fost nefavorabilă şi este reală descrierea reporterului „Cosinzenei” din
Orăştie este confirmată şi neparticiparea înaltelor oficialităţi, în frunte cu
Regele la acest eveniment. Pentru a nu crea o impresie generală jenantă
acţiunea a fost scoasă din programul regelui, deşi Majestatea Sa a participat
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la toate acţiunile care au avut loc la Ţebea, Câmpeni, Muntele Găina, Casa
lui Avram Iancu şi Cluj.
După ce s-a stins ecoul manifestărilor din 1924, oficialităţile din
Baia de Criş, având şi acordul prefectului şi subprefectului judeţului
Hunedoara, iau măsuri pentru înlocuirea bustului lui Romul Ladea cu o altă
operă artistică care să fie agreată de specialişti în artă şi istorici. Profesorul
Silviu Dragomir l-a recomandat pentru o asemenea lucrare pe sculptorul
Corneliu Medrea din Bucureşti391.
La 1 aprilie 1925, primpretorul de la Baia de Criş, Nicolae Turucu, îi
scrie lui Corneliu Medrea o scrisoare, în care îi vorbeşte despre strângerea
unui fond din care sa „ridicat bustul marelui nostru erou <Avram Iancu>
primul bust a lui Iancu pe pământul românesc”392. „Lucrarea s-a executat de
sculptorul R. Ladea din Arad, dar n-a avut succes deloc. Greşeala aşadară va
trebui să o reparăm. Dorinţa noastră este ca să se formeze o lucrare cu
adevărat artistică. Am fi foarte fericiţi dacă D-voastră aţi lua angajamentul
formării acestei lucrări în condiţiunile fixate în mod reciproc393.
Alături de scrisoarea sa primpretorul anexează, în copie, opinia
profesorului Silviu Dragomir şi un desen al soclului cioplit în piatră, pe care
se va aşeza bustul. În finalul scrisorii primpretorul Nicolae Turucu cere
sculptorului C. Medrea să dea toată atenţia cererii „fiind chestiunea bustului
de o importanţă mare naţională şi interes românesc, având a se ridica în Ţara
Zarandului, în Munţii Apuseni”394.
La 27 aprilie primpretorul Nicolae Turucu îi răspunde scrisorii lui
Corneliu Medrea, şi expediază un avans de 10.000 lei pentru lucrare şi
rugămintea „vă rog să începeţi lucrările”395. În ce priveşte juriul „voi face tot
posibilul ca juriul să fie format din oameni competenţi în cauză”396.
Primpretorul este de părere că ar fi bine „dacă dl Iorga, care se află în
permanenţă în Bucureşti, sau dl. dr. Lupaş, care este deputat, ar fi invitaţi de
noi ca să vadă lucrarea şi s-ar exprima satisfăcător în cadrul unei declaraţiuni
în scris, ar fi de prisos cred eu, ca să mai formăm juriu compus din oamenii
Ardealului, date fiind greutăţile cu călătoria de la Cluj la Bucureşti. Aştept şi
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părerea D-voastră”397. Răspunzând la o nouă scrisoare a sculptorului Medrea,
primpretorul îi comunică acestuia nedescrisa „bucurie văzând în D-voastră
adevăratul artist şi român, care cu însufleţire primeşte încredinţarea lucrării
cerute de noi care va fi înălţată într-un orăşel din cel mai istoric colţ
al Transilvaniei”398.
Primpretorul acceptă toate cerinţele impuse de sculptor cu o singură
condiţie: „Lucrarea când va fi gata din lut sau ghips să fie expusă opiniei
unei comisiuni care să se poată pronunţa pro sau contra”399. Primpretorul
crede că ar fi suficient dacă prof. Silviu Dragomir sau dl Nicolae Iorga „s-ar
pronunţa pentru primirea lucrării”400. În ce privesc condiţiile de plată cerute
de sculptor, primpretorul le primeşte cu o singură modificare: „Jumătate din
costul bustului să se achite când lucrarea va fi gata din lut sau ghips şi
primită de comisiune, iar 10.000 lei în cursul turnării şi restul la predare”401.
Nicolae Turucu îl roagă pe sculptor să nu se supere pentru
modificările aduse în condiţiile fixate de sculptor, deoarece sunt cerute de
prefectul Gheorghe Dubleşiu „care este preşedinte de onoare al Comitetului
de iniţiativă prezidat de mine, încă din iarnă mi-a pus în vedere că numai în
baza acestor condiţiuni să încredinţez formarea bustului, din motiv că lipsesc
fotografiile autentice”402.
După ce contractul cu sculptorul Corneliu Medrea este fixat,
primpretorul Nicolae Turucu îi scrie profesorului Silviu Dragomir la 10 iunie
1925, că lucrarea este aproape gata şi îl roagă să treacă să o vadă deoarece:
Atât sculptorul cât şi eu dorim şi ţinem foarte mult la faptul ca şi D-voastră
să vedeţi modul cum sculptorul a înţeles formarea acelei lucrări”403.
La 20 august 1925, primpretorul Nicolae Turucu raportează
prefectului judeţului Hunedoara că executarea „lucrării bustului lui Avram
Iancu din Baia de Criş am încredinţat-o sculptorului C. Medrea din
Bucureşti. Această lucrare va fi terminată pe la finele lunei august a. crt.
Până în prezent a fost văzută şi admirată de domnii Goga, dr. Lupaş, prof.
univ. şi Paciurea, prof. la Şcoala de Bele-Arte din Bucureşti”404. De
asemenea îl mai informează că sculptorul „C. Medrea ne-a fost recomandat
de dl. prof. dr. Silviu Dragomir din Cluj şi este unul dintre cei mai buni şi
397
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cunoscuţi sculptori din Bucureşti”405. Câteva zile mai târziu, la 25 august,
primpretorul Turucu îi scrie şi subprefectului judeţului Hunedoara, rugându-l
să semneze suma de 35.000 lei, aprobată „pe seama ridicării, în Baia de Criş,
a unui bust a lui Avram Iancu, deoarece după cum v-am raportat verbal la
timpul său, această lucrare va fi terminată la sfârşitul acestei luni”406. Costul
lucrării se ridica la 60.000 lei la care se mai adăuga suma de 15.000 lei,
costul basoreliefului reprezentând „lupta de la Fântânele” care se va aşeza pe
piatra soclului.
La 26 septembrie 1925, sculptorul C. Medrea îi trimitea o telegramă
primpretorului Nicolae Turucu cu următorul conţinut: „Vă rog luaţi o
hotărâre, ce facem cu monumentul, terminându-l în bronz încă de la 14
septembrie. Conform scrisorii şi telegramei mele, lucrătorii îmi solicită banii
care trebuie irevocabil achitaţi, dacă credeţi mai reduceţi din onaroariul meu,
însă trebuie să lichidăm”407.
Nicolae Turucu îi răspunde că nu are „cunoştinţă ca între noi să se fi
stabilit anterior înţelesul în felul ca noi să ridicăm bustul de la D-voastră din
Bucureşti”, ci era vorba ca „D-voastră să veniţi să-l aşezaţi la Baia de Criş,
cu atât mai vârtos, deoarece întâia oară soclul va trebui să sufere unele
modificări eşenţiale” iar a doua oară pentru că „dorim ca bustul să fie aşezat
de mâna D-voastră la locul lui”408. Pentru a avea aprobarea şi a Ministrului
Lapedatu, îi cere sculptorului să procure scrisoarea „cerută de noi, în care să
vedem şi părerea Dumnealui, fiindu-ne foarte preţioasă în cazul de faţă, mai
ales că dl. Ministru al Artelor va vedea bustul turnat gata în bronz”409.
Sculptorul Medrea îi scria primpretorului despre expedierea bustului,
la 21 octombrie şi îl roagă să confirme primirea lui şi să-i expedieze şi „mica
sumă rămasă cu adresa care va servi la publicarea în presă a noului monument”410.
Pentru acoperirea cheltuielilor pretura Baia de Criş se adresează
notariatelor cercuale să prevadă sume bugetare „pentru bustul lui Avram
Iancu”411. Potrivit adresei întocmite încă din 9 noiembrie 1925, notarul
A. Turucu, comunica primpretorului că „banii bugetaţi la comune pentru
fondul bustul lui Avram Iancu, în sumă de 14.500 lei, i-am solvit comitetului
de iniţiativă în lunile iunie a.c. şi în 2 noiembrie 1925412. La 10 noiembrie
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1925 din notariatul Vaţa de Jos s-a achitat suma de 14.500 lei şi anume din
Basarabasa (1.000 lei), Brotuna (500), Căzăneşti (2.000), Ciungani (2.000),
Prăvăleni (1.500), Vaţa de Sus (2.500) şi Vaţa de Jos (5.000)413.
Din notariatul Ribiţa se comunica, la 13 noiembrie 1925,
primpretorului Nicolae Turucu despre achitarea sumei de 4.500 lei, strânşi
din comunele notariatului şi anume: Ribiţa (1.350 lei), Ribicioara (1.125 lei),
Uibăreşti 450 lei) şi Junc (1.575 lei)414.
În urma acţiunii pretura înregistrează datorii de 10.000 lei ceea ce îl
determină pe Nicolae Turucu să trimită o adresă către notari cu următorul
conţinut: „Dle notar ca membru în Comitetul de iniţiativă pentru ridicarea
bustului lui Avram Iancu în Baia de Criş. Dvoastră ca membru activ în
Comitet cunoaşteţi prea bine greutăţile prin care am trecut cu toţii pentru
adunarea fondului necesar formării a doua oară a bustului marelui nostru
erou „Avram Iancu”, prin sculptorul Medrea din Bucureşti.
Cum şi azi există încă la banca din loc o datorie de circa 10.000 lei
cu interese cu tot şi având în vedere înţelesul nostru din anul trecut vă rog să
binevoiţi a contribui la plătirea acestei datorii prin acordarea unui ajutor din
Casa comunelor notariatului D-voastră de la poziţia „speze neprevăzute
şi anume:
Notariatul Baia de Criş, Vaţa de Jos şi Rişculiţa câte 1.200 lei.
Notariatul Ribiţa, Tomeşti cîte 1.000 lei.
Notariatul Birtin 800 lei. Sumele de mai sus le veţi vărsa în termen
de 8 zile”415.
Inaugurarea noului monument s-a făcut în mod discret, fără
manifestări şi articole în presa centrală sau locală. Mai mult, conform unei
situaţii, din 1936, întocmită de Pretura Baia de Criş referitor la monumentul
executat de C. Medrea se precizează voit două erori: Bustul lui Avram Iancu
ridicat în Baia de Criş în anul 1924 (corect 1925) cu ocazia sărbătoririi a 100
de ani de la naşterea marelui erou. Data ridicării, anul 1924, autorul
Medrea Bucureşti416.
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ISTORICUL PLĂCII DE PE MORMÂNTUL
LUI AVRAM IANCU
„În 1928 peste ţărâna monumentului s-a aşezat, din iniţiativa şi
contribuţia istoricilor Gheorghe I. Brătianu şi Constantin C. Giurescu, o
lespede de marmură albă”, scria reputatul istoric Vasile Netea, în valoroasa
sa monografie intitulată „Munţii Apuseni – muzeu istoric şi pantheon al
poporului român”417, apărută în urmă cu peste 30 de ani.
Documentele de arhivă confirmă acţiunea celor doi iluştri istorici,
dar ea se petrece trei ani mai târziu, în 1931. Istoricul Gheorghe Brătianu
înştiinţează Oficiul parohial din Ţebea despre această acţiune. La rândul său
Oficiul parohial din Ţebea, prin preotul Iosif Tisu, care se afla în relaţii nu
prea amicale cu protopopul din Brad, se adresează direct Consiliului
Arhiepiscopesc şi „Astrei” din Sibiu, informând cele două foruri tutelare
despre intenţia istoricului Gheorghe Brătianu. Consiliul arhiepiscopesc cere
prin adresa 6.473 lămuriri Oficiului protopopesc din Brad.
Iritat de această neglijare a Oficiului protopopesc din Brad,
protopopul Ioan Indrei, provoacă pe parohul Iosif Tisu, la 18 august 1931,
„ca în termen de 3 zile a înainta acestui oficiu, copia după adresa din 2 mai
a.c. trimeasă către Asociaţiunea pentru cultura pop. român din Sibiu.
Totodată veţi prezenta acestui Oficiu protocolul de şedinţe a Consiliului şi
adunărilor parohiale”418.
La 24 octombrie 1931, protopopul Ioan Indrei se adresa Consiliului
Arhiepiscopesc din Sibiu, înaintând „adresa Oficiului nostru parohial din
Ţebea cu nr. 145/1931, în chestia unor serbări ce se pregătesc în cimitirul din
Ţebea, împreunate cu aşezarea unei pietre comemorative pe mormântul
eroului Avram Iancu, din iniţiativa dl George Brătianu”419. Protopopul Ioan
Indrei mai informa că în anul 1924, cu ocazia sărbătoririi centenarului
naşterii lui Avram Iancu, dorinţa M. Sale Regelui şi a d-lui Ionel Brătianu a
fost ca mormântul să se păstreze în originalitatea şi simplitatea-i
caracteristică”420. Având în vedere această acţiune protopopul cere
Consiliului arhiepiscopesc din Sibiu a dispune în această cauză. Între timp
între preotul Iosif Tisu şi protopopul Ioan Indrei izbucneşte un conflict pe
tema casei Naţionale din Ţebea, cu acuzaţii grave de o parte şi de alta421.
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La 27 octombrie 1931 Consiliul Arhiepiscopiei Ortodoxe Sibiu
comunică Protopopiatului din Brad, o adresă prin care protopopul era autorizat
„a participa la sfinţirea pietrii în calitate de delegat al Nostru, urmând a
îndeplini ceremonia religioasă a sfinţirei crucii şi a tălmăci asistenţei actul de
pietate, ce se săvârşeşte”422. Conform adresei Arhiepiscopiei acţiunea
depunerii şi sfinţii plăcii urma să se desfăşoare la 1 noiembrie 1931. Tot în
această dată avea loc târnosirea bisericii din Deva, la care participa
mitropolitul Nicolae.
Pentru ca acţiunea depunerii şi sfinţirii plăcii să fie cunoscută în
Zarand se cere protopopului Indrei să invite la acestă „solemnitate preoţimea
din jur, pe fruntaşii vieţii româneşti din protopopiat şi tineretul şcolar, căruia
îndeosebi îi vei arăta cum trebuie cinstiţi eroii neamului, care s-au jertfit
pentru libertatea naţională, pentru care sfânta noastră Biserică a pregătit
sufletele înaintaşilor”423. Protopopul Indrei este solicitat şi de către
conducerea „Astrei” să o reprezinte la această acţiune. Telegrama primită are
următorul text: „Rugăm reprezentaţi „Astra” centrală la sfinţirea
mormântului Avram Iancu, Ţebea”424.
Protopopul Indrei se adresează şi Direcţiunii C.F.R. Bucureşti cerând
următoarele: „Pentru ziua prima noiembrie serbarea eroului naţional la
Ţebea, rugăm a dispune un tren special de la Brad la Ţebea şi retur pentru a
putea participa şcoalele şi pelegrinii, aşa a fost la toate serbările eroului în
trecut”425. De asemenea, invită pentru întocmirea programului festivităţilor
din 1 noiembrie, la o consfătuire din localul Casinei române pe: dr Ioan
Radu, d-şoara Sabina Botez, Simeon Boloşiu, Ioan Bocăiescu, V. Nistor,
dl. căpitan de jandarmerie, George Pârvu, Letiţia Ghişa, (preş. Reun. de
femei), Aurora Piso (preş. soc. Mircea), dr. Cornel Glava, Ioan Ghişa şi
Valer Ambruş426.
Protopopul Ioan Indrei scrie direcţiunii Liceului „Avram Iancu” din
Brad informând-o că în data de 1 noiembrie „în cimitirul din Ţebea, la
mormântul eroului <Avram Iancu> se vor aranja serbări din incidentul
punerii unei petri comemorative pe mormântul eroului”427. Se transmite
Direcţiunii liceului că din ordinul „Înalt Prea Sfinţiei Sale, mitropolitul
Ardealului, Nicolae, prin aceasta invit la aceia serbare şi şcoala de sub
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conducerea Dv.”428 Protopopul revine, în data de 31 octombrie, cu o nouă
adresă către Direcţiunea Liceului „Avram Iancu” prin care transmite ordinul
mitro-politului Nicolae, „ca elevii împreună cu domnii profesori să ia parte
la aceia serbare”429. „Pentru ridicarea prestigiului acelei serbări şi pentru
buna reputaţie a liceului nostru care poartă numele eroului, doresc, ca în
programul ce se desfăşoară, elevii liceului să ia parte cu corul, mai ales la
răspunsurile de la sfinţirea apei şi la parastas, eventual şi la Sf. Liturghie”430.
Protopopul cere să i se comunice de către Direcţiunea liceului „prin
câte puncte s-ar putea încadra în programa serbărilor aportul elevilor, eventual
al profesorilor, prin vreo declamare ocazională sau vreun discurs”431.
Prin circulare trimise parohiilor sunt invitaţi preoţii care să participe
la ceremonie: A. Roman, A. Bogdan, Şt. Albu, Alex. Fugătă, N. Florea,
I. Comşa, V. Perian, A. Barna, I. Şipoş, I. Mihuţiu, Amos Florea, I. Tisu sen.
C. Ciocan şi prof. diacon V. Fugătă432.
În circulară se precizează că mitropolitul Nicolae „ne-a dat delegaţie a
participa la serbările din 1 XI a.c. ce se vor desfăşura în cimitirul din Ţebea, din
incidentul punerii pietrii funerare pe mormântul eroului naţional Avram Iancu”433.
Se comunica preoţilor că „la Sfânta Liturghie va servi preotul local
împreună N. Florea, I. Şipoş. Serviciul divin se va termina pe la ora 11, când
începe sfinţirea apei şi parastasul, după serviciu va urma desfăşurarea
programei festive”434. Preoţii invitaţi „vor aduce ornate bisericeşti şi se vor
prezenta în reverendă”435.
În 1 noiembrie 1931 au avut loc manifestările de la Ţebea în cadrul
cărora s-a aşezat placa de marmură, acţiune iniţiată de către istoricul
Gheorghe Brătianu. Placa a fost sculptată de către Gh. M. Cantacuzino şi are
gravată inscripţia: „Craiului Munţilor. Naţiunea Română întregită în hotarele
ei fireşti şi unită în spiritul libertăţii. MDCCCXLVIII-MCMXVIII”436. După
manifestări, la 3 noiembrie 1931, protopopul Ioan Indrei trimite un raport
detaliat despre desfăşurarea lor către Consiliul arhi-episcopesc Sibiu în care
menţionează următoarele:
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„La solemnitate am invitat preoţimea, şcoalele şi pe fruntaşii vieţii
româneşti din Zarand. Au participat elevii Liceului din Brad, elevele şcoalei
normale din Brad, cu corpul profesoral în frunte, inteligenţa din jur, minerii
şi public din satele din jur.
Din partea Comitetului organizator au luat parte dl. George Brătianu,
împreună cu vreo 24 oaspeţi streini, între care dl. O. Goga, dl. Lupaş,
dl. Cantacuzino, dl. Anastasiu, prefectul judeţului, directorul general al Soc.
„Mica” Ruda 12 Apostoli, delegaţi din Maramureş, Cluj, Abrud, Deva şi
Ilia Mureşană437.
„La sfinţirea pietrii şi la parastas a cântat corul din Brad sub
conducerea dlui prof. Pârvu. La mormântul eroului A. Iancu – menţiona
protopopul Indrei – am vorbit despre legătura ce trebuie s-o păstrăm cu
adormiţii în Domnul eroii, însufleţindu-ne de faptele lor, şi cum biserica a
crescut, în trecut prin şcoala de sub conducerea ei pe bărbaţii eroi, care s-au
jertfit pentru credinţă, neam şi patrie”438.
La manifestarea de la Ţebea, din 1 noiembrie 1931, au mai rostit
scurte alocuţiuni, despre viaţa şi faptele lui Avram Iancu, domnii Ioan
Lupaş, Octavian Goga, Gheorghe Brătianu, Gh. M. Cantacuzino şi
comandantul vânătorilor de munte din Abrud439. Poporului credincios s-a dat
pomană din partea Societăţii Mica, constând din 100 kg pâine, 200 litre vin
şi 1.200 perechi virşle calde. Pentru oaspeţi s-a organizat o masă comună de
către Societatea Mica la pavilionul său din Brad440.
În cadrul Casei Culturale din Ţebea, prin grija Protopopiatului din
Brad s-a desfăşurat a bogată activitate cultural. Conform unui program
pentru perioada februarie – mai 1932, aici aveau loc şedinţe ale Societăţii Sf.
Gheorghe. Activităţile se desfăşurau după masă şi începeau cu vecernia,
după care se susţineau conferinţe pe diverse teme, cântece corale etc.. Dintre
conferinţele prezentate aici spicuim: „Istoria dezrobirii religioase a
românilor din Ardeal”, „Jertfele aduse din Ţebea în revoluţia din 1848”,
„Dezvoltarea culturală în comuna Ţebea sub timpul absolutismului”,
„Originea elementului romînesc în comuna Ţebea şi dezvoltarea lui culturală
până la 1848”441.
A altă acţiune importantă s-a desfăşurat la Ţebea în anul 1934.
Funcţionarii CFR de la Inspecţia 5 Întreţinere din Arad, prin contribuţii
benevole au ridicat în Halta CFR din Ţebea, un bust al marelui erou naţional.
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Lucrarea a fost executată de către profesorul de la Liceul „Avram Iancu” din
Brad, Radu Moga. Ceremonia dezvelirii a fost fixată pentru Duminică,
10 iunie, orele 14442.
De la Arad se comunica picherului Bodea din Brad că se doreşte ca
„un sobor de preoţi să oficieze slujba religioasă, corul din Brad să dea
răspunsurile, şcolile şi ţăranii din împrejurimi să fie prezenţi”443.
Protopopul ortodox din Brad comunica Direcţiunii generale CFR din
Bucureşti că doreşte ca dezvelirea monumentului să se facă cu „un fast
deosebit, în cadrul unor festivităţi la care să ia parte şi autorităţile din Brad
şi poporul din jur”444.
Pentru ca mulţimea să fie prezentă la manifestare el cere să se
aprobe două trenuri a câte 5 vagoane pe ruta Brad-Ţebea şi retur. Prin
ceremoniile organizate în 10 iunie 1934 monumentele din Plasa Baia de Criş
s-au îmbogăţit cu încă unul închinat marelui Avram Iancu, operă a cunoscutului profesor de la Liceul „Avram Iancu” din Brad, Radu Moga.
Odată cu apropierea războiului grija pentru cimitirul din Ţebea
slăbeşte. În anul 1937 Ioan Breazu, secretarul propagandei din partea
„Astrei” scria că a vizitat la 27 aprilie şi a constatat că „acest cimitir, care
din anul 1924, a fost sub îngrijirea Despărţământului din Baia de Criş şi a
cercului cultural din Ţebea a început să se strice, strâmbându-se şi cîzând
unele cruci”445. „Aceasta, datorită încetării activităţii Despărţământului din
Baia de Criş care a scăzut şi interesul cercului cultural Ţebea pentru cimitirul
de pe lângă gorunul lui Horea. Numai datorită armatei şi colaborării liceului
din Brad, care face în fiecare an de Ziua Eroilor, câte o serbare, mormintele
au putut fi păstrate într-o stare mai bună. Faptul acesta fiind observat de
conducătorii Căminului cultural „Octavian Goga” din Ţebea, instalând o
echipă, au făcut demersuri către Societatea „Cultul Eroilor”, care le-a pus la
dispoziţie 70 cruci de beton şi „Societatea Mica” care le-a oferit socluri de
piatră acestor cruci. Atât crucile, cât şi soclurile se află astăzi în cimitir şi se
speră să fie instalate la locul lor cât mai curând, întrucât la 6 iunie a.c. va
avea loc la mormântul lui Avram Iancu o mare serbare şi e bine ca
mormintele să fie cât se poate de îngrijite”446.
Secretarul Ioan Breazu cerea ca „Astra” să acorde „un ajutor pentru
instalarea tuturor crucilor până la această dată”447. În urma raportului lui Ioan
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Breazu, preşedintele „Astrei” a transmis conducerii Căminului Cultural din
Ţebea ideea ca „inaugurarea să se facă sub egida celor două societăţi
culturale „Astra” şi „Fundaţiile Regale”. Domnia Sa este de părere că
ajutorul pentru morminte să fie acordat despărţământului nostru din Baia de
Criş şi acesta să-l pună la dispoziţia căminului”448. În urma şedinţei
Comitetului Central al „Astrei” se aprobă suma de 5.000 lei pentru cimitirul
din Ţebea449.
Este una dintre ultimile acţiuni importante care s-au desfăşurat în
perioada interbelică pentru cinstirea memoriei lui Avram Iancu, a prefecţilor
săi Ioan Buteanu şi Simion Groza şi a zecilor de eroi martiri căzuţi în lupta
pentru dezrobirea Transilvaniei. Va urma una dintre cele mai nefaste
perioade (1945-1955) când memoria lui Avram Iancu va fi neglijată total.
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MEMORIA LUI IANCU
ÎN ANII REGIMULUI COMUNIST
După al doilea război mondial personalitatea lui Iancu a intrat
într-un con de umbră al istoriei româneşti. Faptele sale nu erau agreate de
ideologia comunistă. Numele său a fost pronunţat tot mai rar, iar aprecierile
asupra vieţii şi activităţii sale erau trecute la polul negativ al istoriei
naţionale. Aprecierea obiectivă de până atunci, făcută pe baza documentelor
şi a memoriilor unor participanţi la revoluţie a fost înlocuită de concepţia
marxist-leninistă şi materialismul dialectic reprezentat de istoricul de tristă
amintire, Mihail Roller. Noua direcţie în abordarea trecutului, trasată ferm de
M. Roller şi acceptată de către unii istorici de prestigiu (Andrei Oţetea,
Constantin Daicoviciu etc.) a prins repede contur pe baza modelului sovietic.
La 1 septembrie 1947, prin decizie ministerială, au fost „comprimaţi”
profesorii care nu făcuseră la timp concesiile impuse de noul regim, unii
fiind pensionaţi. Astfel, în septembrie 1947, sinteza „Istoria României”,
scoasă sub redacţia lui M. Roller era gata. Până în anul 1948 apărea a patra
ediţie. Prevalau în texte lupta socială, conflictele de clasă, rezistenţa la
opresiunile din afară. Nu mai era vorba de etnocentrism sau de evenimente
produse de personalităţi, ci de un amalgam socio-politic şi cultural format pe
teritoriul României450.
Anul 1948 s-a dovedit a fi decisiv pentru istoriografia românească,
constituind o veritabilă turnantă, impusă de radicalizarea programului
stalinist ajuns la apogeu în România. Eliminarea elitei politice şi spirituale,
apoi abolirea monarhiei şi drasticele măsuri pe plan social, economic,
semnalau o altă epocă. Mulţi istorici au fost puşi în imposibilitatea de a mai
activa la catedră sau în institute, alţii urmăriţi, terorizaţi, aruncaţi după gratii
sau trimişi la canal451.
Instituţii şi oameni au intrat de-a valma în malaxorul dictaturii
comuniste. Institutele au fost abolite ori li s-a schimbat cu totul orientarea.
Se împlinea previziunea istoricului Gheorghe Brătianu că România va
ajunge curând „o colonie sovietică” şi că asistăm deja la „ridicarea cortinei
asupra dramei poporului român”452.
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Istoria a suferit cel mai mult, alături de ştiinţele juridice, fiindcă pe
discursul ei, adus mereu „la zi” voia să se sprijine legitimitatea puterii.
Mutaţiile în sfera politică se repercutau imediat asupra trecutului,
remodelându-l cu înverşunare. Abia pe la jumătatea deceniului VI al
secolului al XX-lea a putut avea loc o recuperare secvenţială şi selectivă a
istoriei noastre. Tudor Vladimirescu şi Nicolae Bălcescu vor fi marile figuri
ale noii istoriografii. În Transilvania, Gh. Doja, Horea, Cloşca şi Crişan,
Avram Iancu aveau un statut analog cu reacţii critice pentru nealinierea unor
istorici la „vulgata” impusă de propaganda oficială453
Istoricul Mihail Roller îi plasa pe toţi cei care au ajutat revoluţia
maghiară pe o poziţie progresistă454. Dimpotrivă, s-au plasat pe o poziţie
reacţionară, contrarevoluţionară, aceia care s-au opus revoluţiei maghiare,
adică aceia care s-au opus reaprinderii revoluţiei în Europa455. Astfel ne
apare clar rolul grupărilor conduse de Şaguna, Bărnuţiu, Avram Iancu,
Eftimie Murgu, Dragoş, Cezar Bolliac şi Nicolae Bălcescu456. Gruparea
condusă de Avram Iancu, alăturându-se la început habsburgilor, a servit
contrarevoluţia457.
O parte dintre români (?…), sub conducerea lui Avram Iancu
persistă un timp în poziţia greşit exprimată în platforma condiţionării unirii
cu ungurii de recunoaşterea lor ca a patra naţiune. Meritul lui Avram Iancu
(?…) constă în aceea că în cursul procesului de dezvoltare a revoluţiei a
recunoscut deschis şi a declarat public în răspunsul din 15 iulie 1849, când
s-a adresat „Fraţilor maghiari”, că divergenţele dintre români şi unguri nu
pot fi rezolvate cu sabia458.
În anul 1948 se împlineau 100 de ani de la Revoluţia din 1848. Noua
orientare trasată în domeniul istoriei şi-a atins obiectivele. În lucrarea, tip
broşură, dedicată centenarului acestui eveniment, revoluţiei din Transilvania
îi erau rezervate aproape 6 pagini, iar numele lui Avram Iancu a fost
menţionat doar o singură dată, şi doar în legătură cu încercarea lui Nicolae
Bălcescu de a împăca pe români cu ungurii. „Avram Iancu a continuat să
ducă lupta împotriva revoluţionarilor unguri, în Munţii Apuseni”459. Astăzi
453
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când citim broşura lui Gheorghe Matei, editată de Ministerul Artelor şi
Informaţiilor ni se roşesc obrajii de ruşine şi ne punem întrebarea: Chiar aşa
de obtuzi şi mai ales antinaţionali erau diriguitorii ştiinţei istorice româneşti
din acea vreme?!!!.
Scopul urmărit de Mihail Roller, respectiv de conducerea P.M.R. prin
acesta, a fost impunerea totală şi definitivă a concepţiei marxist-leniniste în
istoriografia românească460. Principalele mijloace subordonate acestui scop au
fost „manualul unic de istorie” şi „frontul istoric”, în cadrul căruia cercetătorii
şi profesorii trebuiau să se conformeze fără abatere învăţăturii materialistdialectice, în forma sa stalinistă. Gheorgiu-Dej, tot mai mult cucerit de
programul comunismului naţional, a repudiat acest program, referindu-se în
anul 1955 la „monopolul şi dictatul lui Roller” în domeniul istoriei461.
Totuşi apar o serie de articole dedicate revoluţiei de la 1848 din
ţările române încă din anul 1954 şi ele aparţin istoricilor, Victor
Cheresteşiu462,Dan Berindei463, Teodor Bodogae464, Cornelia Bodea465, Bielz
Julius466 etc. Noua şcoală istorică, deşi nu era amintită direct, era învinuită că
neglijase rolul istoric al maselor populare în istorie, că supraapreciase rolul
personalităţilor, că exaltase factorii psihici, mediul geografic. Victor
Cheresteşiu, referindu-se la revoluţia din 1848, considera că revoluţionarii
puteau obţine victoria „numai dacă realizau concilierea revoluţiei naţionale
460
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române cu cea maghiară”467. Iar de eşecul revoluţiei erau responsabili
„politicienii şovinişti români şi unguri”468.
Cheresteşiu nega drepturile istorice româneşti bazate pe preeminenţa
factorului etnic, spunând: „Concepţia aceasta despre drepturile băştinaşilor,
absurdă din punctul de vedere al progresului, adânc antidemocratică din
punct de vedere politic, căci democraţia nu cunoaşte nici un fel de privilegii
din naştere, mai otrăveşte minţile a mii şi mii de români şi unguri, crescuţi în
spirit zis naţional, de fapt imperialist, de dominare a unui popor de către un
alt popor”469.
Unul dintre istoricii cei mai valoroşi, atât a anilor '50 dar care va
cunoaşte consacrarea deplină în anii următori este David Prodan. El oferea
istoriografiei româneşti, în 1948, alte două contribuţii de excepţie: „Iobăgia
pe domeniul Băii de Arieş la 1770” şi „Suplex Libellus Valachorum”.
Maniera foarte modernă în care a fost scrisă cartea „Suplex Libellus
Valachorum” îl apropie pe David Prodan de Gheorghe Brătianu.
În perioada Ceauşescu s-a reuşit deturnarea reperelor naţionale spre
variante de neostalinism cultural/naţionalist. Totuşi în ciuda rigorilor
regimului comunist târziu, nu a mai fost posibilă distrugerea valorilor
naţionale, a culturii şi ştiinţei naţionale în proporţiile din perioada
revoluţionară, internaţionalistă a sistemului. Recuperarea istoriografică a lui
Avram Iancu a debutat chiar în anul venirii lui Nicolae Ceauşescu, la
conducerea partidului, prin publicarea noii ediţii a monografiei despre
„Avram Iancu” al istoricului Silviu Dragomir470.
Pentru a face posibilă publicarea cărţii, în „Cuvânt înainte”, autorul
remarcabilei monografii despre Avram Iancu, publicată în anul 1924,
precizează că „lucrarea de faţă prezintă un text cu totul nou, care se
deosebeşte de vechea redactare atât prin baza documentară mult lărgită, cât
şi prin concepţia după care se interpretează mersul revoluţiei”471.
Constatările istoricilor marxişti rezultă din studiul aprofundat al epocii
revoluţionare. Ele ne-au servit drept călăuză în rezolvarea multor probleme
complicate în legătură cu controversele politice”472, scria autorul în prefaţa
cărţii, plătind încă odată tribut noii concepţii istorice.
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În anul 1966 este publicată monografia despre Avram Iancu a lui
Horia Ursu473. Referitor la Iancu, autorul scrie pe manşeta din spate a
copertei următoarele: „Născut din mijlocul maselor de iobagi luptători ai
Munţilor Apuseni – urmaş al lui Horia şi-al lungului şir istoric de căpetenii a
răscoalelor populare – Avram Iancu, devenit cărturar luminat, a sintetizat,
prin acţiunile sale democrat-revoluţionare din anii 1848-1849, lupta seculară
a ţărănimii din Transilvania pentru eliberarea social-economică, cu lupta
naţională a întregului popor român din Transilvania împotriva asupririi
feudalo-absolutiste. Avram Iancu rămâne, proiectat pentru totdeauna în
lumina istoriei poporului român, una din figurile proeminente, un conducător
de seamă al năzuinţelor de veacuri, azi împlinite”474.
Anul 1968 va cunoaşte publicarea altor două cărţi: Avram Iancu,
autor Marin Mihalache475 şi o nouă ediţie a monografiei lui Silviu
Dragomir476. Începând din 1966 sunt publicate şi o serie de articole
referitoare la diferite aspecte ale revoluţiei din 1848 din Transilvania şi care
pun într-o nouă lumină personalitatea lui Avram Iancu. Ele se datorează
istoricilor Victor Cheresteşiu, Teodor Pompiliu477, Liviu Maior478, Miron
Constantinescu479 şi Aurelia Bunea480.
Recuperarea istoriografică a lui Avram Iancu a început în judeţul
Hunedoara, cam în acelaşi timp cu cea de pe plan naţional. În octombrie
1966 are loc vizita lui N. Ceauşescu care înscrie în itinerar şi Ţebea, locul
unde sunt înmormântaţi unii dintre cei mai importanţi luptători paşoptişti, în
frunte cu Avram Iancu.
Cu acest prilej a fost vizitat şi cimitirul din Ţebea, şi a fost depusă o
coroană de flori la mormântul lui Avram Iancu. În cuvântul său, Nicolae
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Ceauşescu a subliniat, pentru prima dată după instaurarea regimului
comunist în România, importanţa acestor locuri istorice.
Despre Avram Iancu a spus următoarele: „Avram Iancu, înflăcărat
luptător pentru drepturile sociale şi naţionale ale poporului nostru, născut în
aceeaşi vatră a suferinţei ca si Horea, a cărui pildă revoluţionară l-a
îmbărbătat în acţiunile sale. Avram Iancu s-a impus în ochii contemporanilor
săi ca şi ai posterităţii ca o figură luminoasă, expresie a luptei hotărâte şi a
setei de dreptate, independenţă naţională a poporului român”481.
Era o referire sumară la Craiul Munţilor, dar ea constituia un început
pentru dezgheţul din anii următori. Primele semne le dau însă istorici din
afara judeţului, între care amintim numele lui Liviu Maior482, Georgina
Suciu şi Octavian Rotaru483, care publică în anul 1968 două articole în
revista Sargetia.
Anul centenarului morţii lui Avram Iancu, comemorat în 1972, a
prilejuit apariţie monografiei istoricului Ştefan Pascu, întitulată „Avram
Iancu, viaţa şi faptele unui erou şi martir”484. În „Cuvânt către cititori”
eminentul istoric menţionează că doar „un veac şi vreo trei decenii Avram
Iancu a fost mereu prezent în scrisul şi în vorbirea oamenilor: istorici, jurişti,
literaţi, publicişti, oameni politici. În scrieri cu pretenţii ştiinţifice şi în altele
de popularizare în studii mai cuprinzătoare şi în studii mai modeste ca
întindere, în articole ocazionale şi în cuvântări festive, numele şi faptele
tribunului şi prefectul munţilor Avram Iancu au fost folosite în felurite
scopuri; ca pildă de patriotism şi eroism, de om de gândire progresistă şi
luptător pentru binele şi fericirea poporului, conducător iubit şi stimat,
respectat şi urmat de popor”485.
„O asemenea personalitate – continua istoricul Ştefan Pascu –
ridicată pe piedestalul eroului, aureolat cu nimbul legendei la vârsta de 24 de
ani abia împliniţi, s-ar fi cuvenit să se învrednicească de o atenţie mai mare,
exprimată în ample reconstituiri, pe baza unei investigaţii exhaustive”486.
„În anul centenarului naşterii <Craiului Munţilor>, istoriografia
acestei frumoase personalităţi s-a îmbogăţit cu vreo trei studii, întemeiate pe
cercetarea izvoarelor ştiute până la acea vreme. De atunci Iancu a fost din
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nou lăsat pe seama publiciştilor şi popularizatorilor. De abia în 1965, o
lucrare vrednică de însemnătatea subiectului a văzut lumina zilei, din pana
erudită şi cumpănită a profesorului Silviu Dragomir, cel mai bun cunoscător
al faptelor <Craiului Munţilor>487.
În forme destul de timide şi colateral evenimentelor va fi pronunţat
numele lui Avram Iancu şi în primele articole din anul centenarului morţii
sale, sărbătorit în septembrie 1972, în judeţul Hunedoara. Primul articol
aparţine lui Ion Frăţilă şi se întitulează „Mândria aspră a moţilor”488.
Câteva zile mai târziu, Petre Ţîrău publică un articol întitulat
„Crăişorul cu ochi de cer”489. Articolele publicate se feresc a-i pronunţa
numele, publicând sub genericul „Centenarul comemorării lui Avram
Iancu”, iar articolele poartă titluri de genul „Conducătorul maselor populare
din Munţii Apuseni în revoluţia din 1848” (Ion Frăţilă)490, „Avram Iancu –
conducătorul maselor populare din Munţii Apuseni în revoluţia de la 1848”
(Ion Frăţilă, Mihai Cerghedean)491, „Aportul minerilor din Munţii Apuseni la
lupta maselor din perioada revoluţiei de la 1848” (Vasile Radu)492.
De asemenea cartea istoricului Ştefan Pascu dedicată lui Avram
Iancu a fost recenzată, în ziarul local, de către Ileana Lascu493. Mult mai
îndrăzneţi se dovedesc a fi redactorii paginii culturale a ziarului, Minel
Bodea, Ileana Lascu, Lucia Liciu, care publică cântecul „Marşul lui Iancu”,
„Cântecele Iancului” şi „Chemarea lui Iancu”.
Festivităţile de la Baia de Criş dedicate comemorării a 100 de ani de
la moartea lui Avram Iancu au început încă din 5 septembrie 1972. La Deva
s-a organizat „Festivalul coral „Craiul Munţilor” la care au participat
formaţii din Maramureş, Alba, Dâmboviţa, Arad, Cluj, Caraş-Severin, Timiş
şi Hunedoara. Juriul a fost alcătuit din prestigioase nume de compozitori şi
dirijori între care amintim pe Dumitru Botez, Gh. Bazavan, Mircea Neagu,
Gh. Ionescu şi alţii494. La Baia de Criş a avut loc ceremonialul dezvelirii
obeliscului „înălţat pentru eternizarea memoriei lui Avram Iancu şi
deschiderea unei expoziţii muzeale”495. Obeliscul „cioplit din travertinul
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Apusenilor de către sculptorii Florica Ioan şi Emil Merianu. Acest
monument a fost realizat cu sprijinul şi ajutorul generos al partidului şi
guvernului ţării, drept un fierbinte omagiu „Craiului Munţilor”, tuturor celor
care s-au jertfit pentru zilele care le trăim astăzi”496.
După dezvelire în aplauzele asistenţei, a luat cuvântul Ioachim
Moga, prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Hunedoara care a
spus: „Se împlinesc 100 de ani de la moartea lui Avram Iancu „Craiul
Munţilor” luptător neînfricat pentru libertate şi dreptate, conducătorul
revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania. În şirul multiplelor manifestări
prin care cinstim memoria ilustrului nostru înaintaş, dezvelirea acestui
obelisc, ridicat în preajma locului unde Iancu şi-a petrecut ultimele clipe
ale frământatei sale vieţi, constituie încă o mărturie a preţuirii de care se
bucură tradiţiile de luptă ale poporului nostru pentru împlinirea idealurilor
sale milenare.
În galeria eroilor neamului Avram Iancu străluceşte asemenea unui
astru învăpăiat de lumina adevărului căruia i-a închinat întreaga sa viaţă.
Figură de revoluţionar, legat prin mii de fire de popor, de moţii Apusenilor,
Iancu a intrat în cartea de aur a istoriei, pe drumul croit de Horea, precursor
strălucit al luptei împotriva împilării naţionale şi sociale”497.
La Brad a fost organizată o adunare festivă, la care nu s-au
învrednicit să participe oficialităţile judeţului, doar cele locale şi s-a deschis,
în cadrul Casei de Cultură, o expoziţie de artă. În cadrul adunării a luat
cuvântul profesorul Romulus Neagu, membru al Comitetului orăşenesc de
partid, care, după evocarea personalităţii lui Avram Iancu a pus un accent pe
avântul „cu care poporul întreg, moţii hunedoreni luptă pentru înfăptuirea
măreţelor obiective trasate de Congresul al X-lea al P.C.R. şi de recenta
Conferinţă Naţională”498.
Grupuri de pionieri au depus jerbe de flori la monumentele lui
Avram Iancu din centrul oraşului Brad şi din faţa Liceului „Avram Iancu”.
Tot în cadrul manifestărilor prilejuite de Centenarul morţii lui Avram
Iancu, câteva unităţi de pionieri din Zarand au primit nume de tribuni.
Unitatea de pionieri din Baia de Criş a primit numele lui Avram Iancu, iar
cele din Bucureşci şi Buceş au primit numele de Simion Groza, respectiv,
Ioan Buteanu499. Prin grija lui Nicolae Jula a fost tipărită o culegere de
folclor, care înmănunchea cele mai frumoase creaţii populare dedicate lui
Avram Iancu.
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După ceremoniile dedicate comemorării centenarului morţii lui
Avram Iancu s-a aşternut din nou o tăcere, care a durat aproape 10 ani. Abia,
în anul 1982, la sărbătorirea a 110 ani de la moartea lui Avram Iancu,
profesorul de geografie, Nicolae Cristea publică un articol întitulat „Craiul
Munţilor”500. Peste alţi doi ani profesoara Marioara Cristea publică articolul
„Gorunul lui Iancu”501. În anul 1984 cu prilejul bicentenarului răscoalei
conduse de Horea, Cloşca şi Crişan, s-a organizat, de către Muzeul judeţean
Hunedoara-Deva, o expoziţie foto-documentară şi etnografică în Căminul
cultural din Ţebea, în care viaţa şi activitatea lui Avram Iancu, va ocupa un
loc important şi care va deveni un punct de vizitare pentru activităţile
unităţilor de pionieri şi tinerilor U.T.C.-isti, care cinsteau memoria lui Iancu,
din perioada de până la 1989. În perioada 1982-1986 comemorarea lui
Avram Iancu s-a datorat organizaţiilor de pionieri din zonă sub coordonarea
profesorilor lor.
Abia din anul 1986, Organizaţia judeţeană U.T.C. a iniţiat acţiunea
„Omagiu eroilor neamului românesc”, în cadrul căreia aveau loc depuneri de
coroane de flori, evocări istorice, recitări de poezii şi spectacole de cântece şi
dansuri populare, de muzică uşoară etc. Evocarea personalităţii lui Avram
Iancu din cadrul primei ediţii a acţiunii „Omagiu eroilor neamului
românesc” a fost făcută de către profesorul Dorin Crişan, de la Liceul din
Brad care poartă numele eroului de la 1848502. La comemorarea din 1987,
manifestarea s-a bucurat de prezenţa regretatului Ioan Simion Pop şi a unor
tineri interpreţi de muzică populară, care vor deveni celebri, între care
amintim numele lui Nicolae Furdui Iancu, Veta Biriş şi Drăgan Munteanu503.
Câteva zile mai târziu se desfăşoară la Ţebea şi Baia de Criş o acţiune
pionerească interjudeţeană întitulată „Prieteni de pe Criş” cu participare
unităţilor de pionieri de la şcolile din Zarand, Deva, Orăştie, Hălmagiu şi
Alba Iulia504. În zilele de 1-2 octombrie 1988 are loc ediţia a III-a a acţiunii
„Omagiu eroilor neamului românesc” cu participarea lui Ioan Simion Pop, a
poeţilor Eugen şi Ioan Evu, a soliştilor de muzică populară, Mariana Anghel
şi Drăgan Munteanu. De asemenea se prezintă un amplu spectacol evocator
al martirilor neamului realizat de Eugen Evu şi Vasile Chevereşan505. Tot în
octombrie 1988 are loc o nouă ediţie a acţiunii pioniereşti „Prieteni de pe Criş”506.
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CINSTIREA LUI AVRAM IANCU
DUPĂ 1989
După evenimentele din anul 1989, omagierea lui Avram Iancu se
stabileşte să aibă loc în preajma datei decesului său. De astă dată ceremoniile
îmbracă o altă formă şi dimensiune prin amploarea manifestărilor şi mai ales
prin implicarea partidelor politice. În septembrie 1990, ceremonia religioasă
este celebrată de un sobor de 36 preoţi, avându-i în frunte pe Prea Sfinţiţii
episcopi Timotei al Aradului, Ioan al Oradiei şi Andrei al Albei507.
Adunarea populară din 1990 a fost condusă de Gligor Haşa, preşedintele
Filialei Hunedoara a Uniunii „Vatra Românească”508. Personalitatea lui Avram
Iancu a fost evocată de către academicianul istoric Ştefan Pascu. La
spectacolul desfăşurat au luat parte cunoscuţi interpreţi de muzică populară.
În anul 1991, manifestările de la Ţebea au fost onorate de
preşedintele României, d-l Ion Iliescu şi de primul ministru Petre Roman509.
Ceremonia religioasă s-a desfăşurat sub conducerea mitropolitului Ardealului,
Preasfinţia Sa, dr. Anton Plămădeală. Pe lângă manifestările culturalartistice, a avut loc şi un simpozion omagial „Avram Iancu în conştiinţa
neamului”, la care au participat istorici, arhivişti şi profesori din judeţul
Hunedoara şi din alte centre ale ţării510.
Manifestările din 1992, s-au desfăşurat la Brad şi Ţebea, în zilele de
12-13 septembrie. A avut loc simpozionul „Avram Iancu în conştiinţa
naţională”, cu participarea unor istorici din diferite centre ale ţării. Apoi, la
Baia de Criş, a fost bătută placa comemorativă cu următorul text: „Întru
cinstirea memoriei lui Avram Iancu, Craiul Munţilor, la 120 ani de la
trecerea în eternitate. 13 septembrie 1992”511.
A doua zi, ceremonialul religios de la mormântul lui Iancu a fost
săvârşit de un sobor de preoţi, în frunte cu dr. Timotei Seviciu, episcopul
Aradului şi Hunedoarei, cu participarea renumitului cor al Catedralei din
Hunedoara, dirijat de Marin Dârvă512 Manifestările organizate în 1993 au
debutat prin simpozionul „Avram Iancu în conştiinţa naţională”, desfăşurat
la Brad, sâmbătă 12 septembrie, la care au participat cunoscuţi cercetători ai
istorie naţionale din Cluj-Napoca, Bucureşti, Sibiu, Arad, Caransebeş, Abrud
şi Deva. Despre personalitatea lui Avram Iancu a vorbit academicianul
507
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Ştefan Pascu, „patriarhul în viaţă al istoriei noastre naţionale, omul de ştiinţă
care s-a adâncit în studiul trecutului acestor meleaguri şi al personalităţilor
care s-au ridicat din sânul lor”513.
Simpozionul s-a desfăşurat pe două secţiuni, în cadrul cărora au
prezentat comunicări conf. Univ. dr. Ioan Teodor Stan (Actualitatea ideilor
lui Avram Iancu), dr. Gelu Neamţu (Avram Iancu – temperament
revoluţionar), dr. Teodor Pavel (Avram Iancu – eroul legendar), prof. Emil
Burlacu (Avram Iancu, prezenţă în opera eminesciană), Ioachim Lazăr
(Funeraliile lui Avram Iancu şi frica autorităţilor maghiare de amploarea
mişcării naţionale româneşti). Au mai prezentat comunicări Ion Frăţilă,
Adela Herban, Mihai David şi Ovidiu Popescu514. Cu acest prilej a fost
lansat volumul I din colecţia „Restituiri” editat de către Muzeul judeţean
Hunedoara-Deva.
La manifestările de la Ţebea, desfăşurate a doua zi, au luat parte
preşedintele Camerei Deputaţilor, d-l Adrian Năstase, parlamentari şi
miniştri. Ceremonia religioasă a fost săvârşită de un sobor de preoţi în frunte
cu dr. Timotei Seviciu, episcopul Aradului şi Hunedoarei. Despre
personalitatea lui Avram Iancu au vorbit domnii Adrian Năstase, dr. Liviu
Maior, Zeno Opriş şi academicianul Ştefan Pascu515.
Manifestările din anul 1995 s-au desfăşurat după aceeaşi regie,
simpozion ştiinţific (desfăşurat în sala festivă a Primăriei din Brad, sâmbătă
9 septembrie), urmat a doua zi de ceremoniile de la Ţebea (depunere de
coroane de flori la mormântul lui Avram Iancu, Slujba religioasă şi
parastasul şi evocarea istorică). În cadrul simpozionului de la Brad au
susţinut comunicări academicianul Ştefan Pascu, istorici, arhivişti şi
profesori din judeţul Hunedoara şi din ţară. După terminarea lucrărilor în
plen ale simpozionului, participanţii s-au deplasat la mina Ţebea unde s-a
dezvelit un bust al marelui erou Avram Iancu516. Manifestările de la Ţebea,
din anul 1996, pe lângă manifestările cunoscute (ceremonie religioasă,
depunere de coroane, evocare istorică, spectacol de dansuri şi muzică
populară) au marcat încă un moment important dedicat lui Avram Iancu.
În apropierea locului unde a decedat eroul de la 1848-1849, s-a
ridicat de către locuitorii comunei o cruce comemorativă. Crucea are pe
frontispiciu portretul lui Avram Iancu şi textul: „În acest loc a murit la 10
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septembrie 1872, Craiul Munţilor, Avram Iancu, 1824-1872”. În registrul
inferior al monumentului este înscris un fragment din testamentul lui Avram
Iancu: „Unicul dor al vieţii mele este să-mi văd naţiunea mea fericită!
Avram Iancu”. Pe spatele monumentului a fost înscris textul: „Ridicată de
către locuitorii comunei la 10 septembrie 1996”.
La manifestările din 1997, la care a participat primul ministru de
atunci, d-l Victor Ciorbea, a fost primit cu un cor de fluierături, cei mai
zgomotoşi fiind reprezentanţii Partidului România Mare517. Ceea ce a
deranjat miile de credincioşi, veniţi să păstreze un moment de reculegere la
mormântul lui Avram Iancu a fost zgomotul şi scandările din cimitir.
Mormântul marelui erou, constituie un altar al neamului românesc, unde
credincioşii şi vizitatorii, vin să păstreze un moment de pioasă aducere
aminte şi să depună o floare pe mormântul celui dispărut.
Serbările naţionale de la Ţebea din 1998 s-au desfăşurat sub
auspiciile împlinirii a 150 de ani de la Revoluţia din 1848. Ceremoniile s-au
desfăşurat după acelaşi scenariu: Depuneri de coroane la mormântul lui
Iancu, Slujbă religioasă şi parastas, Evocarea istorică, spectacolul folcloric
pe scena special amenajată.
Mult mai încinse au fost spiritele politice cu ocazia serbărilor din
anul 1999. Ceremoniile au început cu momentul solemn desfăşurat în
biserica din Ţebea, după care a urmat depunerea de coroane într-o
îmbulzeală generală şi o alta la fel pentru a ţine discursuri în faţa
participanţilor de pe Câmpul moţilor. Totuşi câteva acţiuni au marcat
aniversarea revoluţiei şi a rolului lui Avram Iancu în aceste evenimente. În
primul rând simpozionul ştiinţific ce a avut loc în zilele de 10-11 septembrie,
la Deva şi Brad, întitulat „Eroi ai revoluţiei române din Transilvania”.
Manifestarea ştiinţifică s-a bucurat de participarea unor istorici, cercetători
ştiinţifici, arhivişti şi profesori de istorie din Bucureşti, Cluj-Napoca, Braşov,
Alba Iulia, Deva şi Brad, care au prezentat ultimele rezultate ale cercetării518.
De la Baia de Criş participanţii la simpozion au trecut munţii pentru a vizita
Casa lui Avram Iancu din Vidra de Sus.
La rândul său Societatea „Astra” din Sibiu a dezvelit o placă de
marmură cu prilejul împlinirii a 175 de ani de la naşterea eroului naţional,
având înscris textul: „Această placă a fost aşezată cu prilejul împlinirii a
175 de ani de la naşterea lui Avram Iancu şi a 75 de ani de la serbările
„Astrei” dedicate marelui erou al neamului.
14 noiembrie 1999
Asociaţiunea „Astra”
517
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Serbările naţionale de la Ţebea desfăşurate în anii 2000 şi 2001 au
fost mult mai modeste ca amploare şi ca număr de participanţi. „Din lipsă de
bani, la Ţebea au fost mai puţini oameni”519, remarca la sfârşitul serbărilor
din anul 2000, primarul Romeo Farcaş.
Cu acest prilej primarul mai spunea: „Avem experienţa a opt ani în
ceea ce priveşte festivităţile de la Ţebea. Mulţumim lui Dumnezeu că ne-a
ajutat şi a fost o vreme foarte frumoasă. De asemenea mulţumim
politicienilor, întrucât a fost o sărbătoare de evocare a personalităţii lui
Avram Iancu şi nu una cu tentă electorală. Ne pare rău că nu este o
participare ca în alţi ani. Şi acest lucru poate din lipsă de bani. Oamenii au
tot mai puţini bani, iar sărăcia se simte peste tot. Este trist că spun acest
lucru, dar aceasta este realitatea”520. „În acest an la Ţebea au venit puţini
oameni, probabil şi din cauza ploii, dar şi pentru că nu este an electoral”521
remarca acelaşi primar în anul 2001.
Serbările Naţionale de la Ţebea din septembrie 2002 au fost mult
mai liniştite. Iată ce scria ziarul Cuvântul Liber: „Iar în acest an somnul
bravului erou al revoluţiei române de la 1848 n-a mai fost tulburat de
<proclamaţiile> sforăitoare cu un puternic iz politic. Dimpotrivă. De la
vlădică la opincă, cei prezenţi, duminică 8 septembrie, la Ţebea au
comemorat aşa cum se cuvine pe Avram Iancu la cei 130 de ani de la
trecerea în nefiinţă. Adică au dus coroane de flori la mormântul său, au
participat la parastasul de pomenire şi au rostit cuvinte simple, dând
Cezarului ce-i al Cezarului”522.
La serbările din anul 2003, se remarcă aceeaşi sobrietate. „Lângă
Gorunul lui Horea şi Crucea Iancului nu s-au rostit cuvinte care să ducă spre
propagandă electorală”523. Dar atmosfera sobră n-a durat decât un an. La
serbările din anul 2004, la mormântul lui Avram Iancu de la Ţebea, mii de
români au sărbătorit 180 de ani de la naşterea marelui erou naţional. Întrucât
peste două luni aveau loc alegerile, au fost prezenţi aici cei mai importanţi
oameni politici ai momentului, în frunte cu Preşedintele Ion Iliescu şi
premierul Adrian Năstase, care au fost întâmpinaţi la Ţebea, de unii cu
aplauze, de alţii cu huiduieli524.
La serbările din 2005 a fost prezent noul preşedinte ales al
României, domnul Traian Băsescu. De astă dată, spre surprinderea tuturor,
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manifestările au fost lipsite de discursuri politice. Discursul preşedintelui a
fost scurt şi fără aluzii politice.
În cuvântul său, Traian Băsescu a spus: „Întotdeauna, la mormântul
lui Iancu ai sentimentul că vorbele sunt de prisos. El a ieşit din viaţă şi a
intrat direct în istoria naţiunii pe care a slujit-o. De câte ori vin la Ţebea, am
sentimentul că vin acolo unde hotarul demnităţii naţionale nu poate fi trecut
niciodată. Am acelaşi sentiment pe care îl am la mormântul lui Ştefan cel
Mare. Sunt două legende ale istoriei noastre pe care le port în suflet şi cred
că dragostea de pământ, dragostea de ţară, dragostea de copii, dragostea de
eroii naţiei este ca şi dragostea de mamă, se poartă în suflet şi se strigă foarte
rar”525. Apoi alături de fostul gorun al lui Horea, preşedintele a plantat un pui
de gorun.
Serbările din anul 2006 a fost inaugurate sâmbătă, 16 septembrie,
prin dezvelirea bustului lui Avram Iancu, amplasat pe platoul din apropierea
cimitirului. Bustul este opera sculptorului devean, Ioan Medruţ.526. La
serbările de a doua zi a participat preşedintele Traian Băsescu şi mulţi lideri
politici. Trei dintre aceştia, Corneliu Vadim Tudor, Gigi Becali şi Mircea
Geoană au sosit la Ţebea cu elicopterele527.
Preşedintele a luat cuvântul după ce au vorbit Adrian Păunescu şi
Corneliu Vadim Tudor, spunând: „Dragi moţi, eu nu voi ţipa, plecând de la
realitatea că nici Iancu nu ţipa, ci făcea528. El a evocat personalitatea lui
Avram Iancu, vorbind despre „modestia exemplară a unui erou, care a plecat
dintre moţi şi s-a aşezat în istorie”529. Spre surprinderea generală singurul
discurs, simplu şi apolitic a fost cel al preşedintelui. Domnia Sa a remarcat
de asemenea că este pentru prima dată când UDMR depune o coroană de
flori la mormântul lui Avram Iancu.
Serbările din 2007 au fost considerate de către presa hunedoreană
„Bâlci politic”530. Serbările de la Ţebea din acest an (2008) au debutat cu un
incident. În mijlocul slujbei religioase staţia de sonorizare a rămas fără
curent. Apoi după ceremonia depunerii de coroane preşedintele a părăsit
cimitirul, spre surprinderea participanţilor.
Despre viaţa şi faptele lui Avram Iancu au vorbit ÎPS Timotei,
Episcop al Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei, prof. Victor
Bercea, preşedintele Societăţii „Avram Iancu”, Theodor Stolojan, Corneliu
525
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Vadim Tudor, Adrian Păunescu, Radu Sârbu şi Gheorghe Firczak531. Gestul
preşedintelui Traian Băsescu a fost comentat pe larg de către politicieni.
Domnul preşedinte al CJ Hunedoara, Mircea Moloţ a declarat că preşedintele
Traian Băsescu „l-a anunţat încă de pe drum că nu are de gând să-i înveţe pe
moţi cum se face istoria şi că intenţionează să schimbe programul”532.
Ne exprimăm convingerea ca în viitor sărbătoarea de la Ţebea, care
comemorează moartea eroului naţional Avram Iancu să redevină ceea ce a
fost în perioada interbelică, când ceremonia religioasă şi cântecele dedicate
Iancului erau preponderente.

531
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ANEXE
I
NAŢIUNEA ROMÂNĂ!
cu anima dorerosa face cunoscută încetarea din vietia a pre iubitului său fiu
AVRAM IANCU
Prefectu generalu a legiunilor române
În lupta pentru independenţa naţiunală de la 1848/49; defunctiunea
pre timpuria a urmat astadi 3 ore demanetia, în Baia de Crişu (districtulu
Zarandu) la anul vietiei sale 48, în urma unui morbu de peptu.
Corpul defunctului se va înmormenta în cemeteriulu gr. or. din
comuna Cebea la 13/1 septembre 1872, cu ceremonialulu îndatinatu în
Biserica orientale.
Toţi fii naţiunei gelosi, suntu poftiţi a partecipa la onorulu d-a face
parte din cortegiulu funebralu.
Memoria lui fia eternu bine cuventată – era zelul seu naţiunalu, se
plane asupra naţiunei – bine făcătoriu.
Baia de Crişiu 11 septembre 1872
Comitetului arangiatoriu funebralu.
_____________
Muzeul CDR Deva, Secţia istorie modernă, nr. inv. 27.050/101.

II
Nr. 1035/1872 adm. De la pretura cercului
Notariatului comunal în Baia de Criş

1872 septembrie 11, Baia de Criş

Avram Iancu din Vidra în 11 septembrie a.c. răposând în Baia de
Criş, dumneavoastră căpătaţi ordinul ca în 11 şi 12 septembrie a.c. după ritul
bisericesc în toată comuna să se tragă clopotele şi la îngropăciune să se
prezinte toată comuna.
Baia de Criş, 11 septembrie 1872
Adalbert Veress, pretor
_____________
Pentru libertate şi unitate naţională. Documente hunedorene, 1848-1920, Bucureşti, 1990,
p. 209. Doc. nr. 105.
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III
Discursul funebral
la înmormântarea lui Avram Iancu
Fost Prefect al legiunii I române, în lupta pentru libertatea naţională
şi independenţa Transilvaniei, la anul 1848/9, ţinut cu ocaziunea
înmormântării defunctului la 1/13 septembrie 1872, prin Georgiu Secula,
advocat în Baia de Criş.
Onorabilă adunare funebrală!
Libertate, egalitate, naţionalitate!
Principiu - trinitate, luminat şi candid pe cât perfecţiunea muritorilor,
poate să se avânte la sublimul misiunii sale; deviza a tot ce năzueşte la
asemănarea cu chipul şi asemănarea divinului creatoriu, principiu şi deviză
traduse în faptă, în adevărata lucrare şi exerciţiu practic - acestea, nu permit
nici un vis mai delicios ca societatea omenească să atingă o mai mare şi
fericitoare bunăstare!
Domnilor, în faţa acestui cosciug ce acoperă părţile trecătoare a unui
bărbat epocal, adevărat epocal, părţile corporale trecute în descompunere şi
menite să descindă în sânul pământului – mişcat de trecerea sa de la viaţă
urmată atât de repede, adânc emoţionat şi de această lovitură de o parte, iar
de altă parte uimitor de nimbul şi aureola, ce a încoronat şi încoronează
candiditatea acestui verginal apostol, apărătoriu la deşteptarea naţiunii sale;
cu doliu în piept vin cu sfială a rosti un cuvânt funebral de despărţire
corporală, de către acest mare şi îndurătoriu martir naţional. Pentru că a
trecut dintre noi, dar mândru, de trei ori, întru apreţuirea existenţei sale.
I
Domnilor!
Meniţiunea pentru care creaţiunea a destinat pe omul făcut asemenea
sieşi, în chip şi formă – atât din tradiţiunile aşa numitei Santei Scripturi, cât
şi din logica adevărată a acestei creaţiuni însăşi, a fost, este şi va fi
nepermutabil consistentă, întru manifestarea şi îndeplinirea acţiunilor sale,
întocmai după cum indigenţele naturalului său reclamă, cu liberă voie şi
nerestrânsa lucrare. De aici, cea mai nobilă creaţiune în univers, omul, dotat
cu această facultate nerestrictibilă, nu poate, şi chiar logic şi consecvent nu
va putea nicicând a atinge acel grad al perfecţiunii în existenţa sa, la care de
la natură este menit, pe cât facultatea liberei sale acţiuni este mărginită de
împrejurări voluntare sau involuntare nedependente de la sine, iar
necontestată această facultate liberei acţiuni – geniul omului produce chiar
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minuni şi aceasta este prea natural. Numai libertatea şi nu forţa este capabilă
de a crea şi susţine ce este mare, sublim şi folositori.
Nici o operă artificială executată cu forţa, în contra voinţei şi a
liberei lucrări, n-are prestigiul şi durata solidă, mai pururea cu forţa
susţinută, deloc ce forţele obosesc, sau evoluţiuni neprevăzute ori
preponderente izbutesc a zdrobi şi frânge catenele lor, artificiul produs
contra vcinţei şi liberei lucrări, dispare, nelăsând în urma sa decât oprobiul şi
blestemul posterităţii liber cugetătoare.
Domnilor, libertatea, şi dacă aceasta îi este omului răpită, dorul de a
o recâştiga pe aceasta, chiar şi din instinctul natural, este suprema necesitate
şi cel mai nemărginit drept pe care oricine are dreptul de a-l reclama.
Această scânteie pusă în dorul şi inima omului cu menirea de a arde
încontinuu ca focul vestal, este atât de divină, încât atingerea sau mărginirea
ei, sacrilegă prin sine însăşi, devine răzbunată cu amar.
Nici un om mărginit în libertatea sa personală, fizică ori intelectuală,
n-a putut obţine vreodată un rezultat de o operă demnă de Creaţiunea liberă
şi admirată, preţuită de contemporani ori posteritate, căci restricţiunea
libertăţii produce numai bastarzi, cu cooperare străină, influenţată, ce nu
poate a ne lua zborul către sublimitatea Creaţiunei, fiind omul creat liber şi
nedependent; pe când în deplinul exerciţiu a acestei facultăţi, omul chiar şi în
martiragiu, cu atât mai mult, devine semizeu. Vedeţi opera divinului Cristos!.
Stiţi domnilor pentru ce a luptat Avram Iancu, prefectul Munţilor
Apuseni ai Transilvaniei? Pentru libertate!
II
Întru deplina recunoaştere a facultăţii omului om, prin care exercită
liberamente voinţa sa, nimic mai convenient, mai natural şi mai logic, decât
neatingerea în dreptul altui om, principiul admis de raţiune, de morală şi
conscienţia libertăţii însăşi, principiul eternamente drept „Suum cuique”,
care culminează într-o singură idee bună percepută, ce exprimă cuvântului
„Egalitate”.
Domnilor, dacă inima noastră simte satisfacţiune când lucrările
noastre, ce avem dreptul a le pune în practică şi prin care nu atingem
facultatea de libertate a nimănui – nu se pune pedica opritoare - cu atât mai
multă mângăiere sufletească trebuie să guste conştiinţa noastră, când putem
şi noi să primim cu îndestulire orice progres ce păşeşte pe această cale. O
punere în calea acestei idei dezvoltătoare de libertate ar fi şi este negaţiunea
existenţei morale a omului şi un[d]e această cangrenă în societatea
omenească şi-a făcut apariţia, acolo numai vindecarea radicală poate obţine
un rezultat stârpitoriu, căci rana atât de înveninată este, cât nu permite
unitate de acţiune, solidaritate spre binele public şi progresare către
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perfecţiunea la care este dat geniului omenesc să ajungă, ce lucrează cu
rapiditate spre ruină şi distrucţiune. Între asemenea calităţi omeneşti, asează
perete despărţitoriu, care face cu neputinţia orice apropiere de olaltă, orice
conţelegere cu auspicii de bune rezultate şi prin peretele acesta despărţitor,
nu transpiră decât spiritul destrucţiunii reciproce care să planezie şi
înveninezie existenţa, o existenţă urgisită şi nedemnă de om şi om.
Domnilor, precum libertatea, în care consistă criteriul divin al
creaţiunii omului, nu se poate nega, întocmai ca o urmare indispensabilă ce
este înnăscută omului liber, egalitatea, dar egalitate domnilor, în libertate, nu
în cătuşe, de orice specie să fie acelea, egalitate deplină, nemărginită lui,
măsura spre bine, şi astfel concordanţa între oameni, cu santitatea ideei de
om liber şi egal îndreptăţit, să fie aşezată pe temeiul cel mai solid al raţiunii
pururi adevărate şi nerafinate, ce emană naturalmente din conceptul de om şi
demnitate omenească.
Văzând apoi armonia deplină între aceste calităţi, - libertate şi
egalitate, - care singure numai îl fac pe om, corespunzătoriu absolut acestei
mândre idei înscenate de creaţiune pentru a domina universul ce-l pot atinge,
iată sublimul devizei existenţei noastre. Numai sub această deviză suntem
necesari, folositori şi corespunzătoriu destinului, ce creaţiunea ne-a impus ca
să îndeplinim. Domnilor, D-voastră cunoaşteţi, că Avram Iancu, a luptat
pentru egalitate!
III
Secolul al nouăsprezecelea în care vieţuim, a scris asupra flamurii
sale fâlfâitoare măreţia idee a naţionalismului, ideea aceasta, Domnilor, de la
a cărei introducere în practica adevărată numai, depinde bunăstarea şi
fericirea popoarelor, şi a cărei greşită aplicare face efemeră orice idee de
libertate şi egalitate, de ar fi aceea oricât de măreaţă, oricât de sublimă. Ce
bunătate şi ce foloase am ajunge noi în cea mai extinsă libertate şi egalitate,
dacă n-am putea-o exercta în idioma care am băut-o din sânul mamei
noastre, dacă ni s-ar forţa ca să ne îmbrăcăm cugetele, sentimentele,
dorinţele şi aspiraţiunile noastre în haine mohorâte, străine, iar dulcea
noastră limbă naţională, care este dulce ca laptele mamei, ar trebui s-o
depărtăm de la sânul nostru şi inima noastră? Lipsiţi arborele de fructul
nutritoriu ce-i dă natura pentru vegetarea lui şi l-aţi făcut lemn pentru a-l
aplica spre orice, prin bardă, dar arbore vieţuitori în vegetarea sa naturală nu
va mai fi. Lipsiţi băiatul de nutremântul natural ce-i oferă mama sa iubitoare
din pieptul său duios şi nu vi se va ierta această crudelitate opusă eternelor
legi ale naturii. Lipsiţi o naţiune de limba sa naţională şi aţi redus-o la starea
mai deplorabilă decât a iloţilor, aţi redus-o la necunoştinţa de sine, şi aţi
comis cel mai negru păcat, ce morala omenimii poate să-şi închipuiască, aţi
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comis fratricid strigătoriu la cer, mai mult aţi înfipt pumnalul în pieptul
mamei ce va alăptat, căci o mamă comună avem toţi!
Adevărata libertate şi egalitate nu se poate fără naţionalism, fără
limba naţională. Aceasta singură şi unică este baza pe care numai se poate
întemeia grandiosul op al adevăratei subsistenţe în libertate şi egalitate. Să
aveţi orice căldură artificială şi nutritoare în parte, fără razele binefăcătoare
şi luminătoare ale soarelui nu veţi putea face vieţuire sigură şi îndelung
ţinătoare: Lipsa soarelui este lipsa luminii, fără de care obscurantismul nu se
va putea delătura. Naţionalismul este soarele adevăratei libertăţi şi egalităţi,
naţionalismul este izvorul limpede, din care bea omul libertate şi egalitate
nutritorie, ce corespunde destinaţiunei la care omul este menit prin creaţiune!.
Sigur, veţi fi ştiind convicţiunile protopărinţilor noştri, de mai nainte
chiar de acest secol al luminilor, care culminau întru a lupta mai mult pentru
conservarea limbii, decât a vieţii. Da! Pentru că ştiau, că fără limbă naţională
nu este viaţă şi singură această convieţuire fermă a scăpat de periţiune
naţiunea noastră ca atare. N-a ajuns însă numai convieţuirea internă, şi aceea
a trebuit şi a fost manifestată, în faptă, prin vorbe, prin scris şi prin braţul
armat chiar: Şi aceea ce în seculii obscurantismului erau dorinţe pie numai
din partea celor subjugaţi, explodate din când în când, când pocalul amarelor
suferinţie se vărsa, astăzi, în această epocă luminată, când toate popoarele
lumii civilizate şi-au însuşit-o de religiune chiar, astăzi când după revoluţiuni
sângeroase, vitalitatea acestei idei, s-a probat prin botez de sânge, astăzi,
această necomparabilă măreaţă idee a sânţit unităţi naţionale, din care
revarsă educaţiunea, cultura şi prosperări umanitare!.
De vom lua vederea omului, şi-l vom strivi în tot ce infernul poate se
afle întru a-l martiriza, dar îi vom lăsa limba, i-a rămas totuşi o consolaţiune
– ca să-şi poată exprima durerile adânci, durerile ce inima caută să le facă a
fi pricepute, pentru ca să nu înăduşească şi a se putea tângui, încă uşurează
sarcina cât de puţin. Dar de-l vom lipsi de limbă - toate bunătăţile ce i-am
putea oferi, afară de aceasta, rămân pentru dânsul nesimţitoare şi moarte,
căci nemăsurat dificil este a nu putea împărtăşi şi altui din bucurii şi bunătăţi
ce ne împresoară: Acele ne devin şi nouă neplăcute şi chiar odioase, aceea va
să zică nici mai mult, nici mai puţin decât a fi viu – mort.- Astfel de vom
oferi unei naţiuni toate libertăţile posibile - fără limba sa naţională, acelea nu
sunt decât lucruri moarte, fără folos şi fără de orice preţ.
Este de preferat Domnilor, lipsa de libertate şi egalitate cu viaţ
naţională şi de lepădat orice libertate şi egalitate - fără naţionalism! Sufăr
chiar despotism naţional, dacă în schimb pentru acesta ni s-ar oferi cele mai
largi libertăţi!
Domnilor, eu ştiu că Dvoastră, n-aţi uitat nici acum şi nu veţi uita
niciodată că Avram Iancu a fost un zelos luptător pentru naţionalism!
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*
Libertate, egalitate, naţionalitate – iată esenţa principiu-trinitate, prin
care singură, destinaţiunea umanităţii adusă la gradul perfecţiunii este
posibilă, poate să constate că-şi îndeplineşte misiunea la care este chemată în
existenţa sa prin creaţiune. Iată calea progresului prin educaţiunea şi cultura
adevărat morală nefăţărită, nepângărită, în veşmântul alb al luminii. Iată baza
fericirii omeneşti, mai solidă decât ce este solid candidul cult al Santei religiuni!
Domnilor,
Dvoastră aţi aflat că Avram Iancu a fost ager luptaciu pentru
introducerea în practică a acestui principiu-trinitate, libertate, egalitate,
naţionalitate!
Şi acum, daţi-mi voie Domnilor să vă rog a-mi permite ca să vă pun
în vedere o scurtă schiţă biografică a eroului Munţilor Transilvaniei, a
nemuritorului Avram Iancu.
Dânsul fu născut în Vidra de Sus, prefectura Albei Inferioare, la anul
1824, din părinţi ţărani de clasa agronomilor, care aveau mult respect pe
unde numai erau cunoscuţi, pentru onorabilitatea lor, şi aveau şi o stare
considerabilă între împrejurările clasei ţăranilor.
Atât părinţii săi, cât şi băiatul Avram Iancu nutriţi de dorul de a se
lumina prin educaţiune, au pus la cale, de a parcurs studiile pregătitoare până
ce la anul epocal 1848 a obţinut calitatea formală de advocat, spre care scop
a făcut censura avocaţială la Mureş-Oşorhei. Dar geniul său natural, cât şi
propensiunea sa, de-o parte, de alta parte ocasiunea de minune potrivită, i-a
atras atenţiunea şi laboriozitatea, pe altă carieră mai vastă, mai productivă
decât ce este rigida ocupaţiune de procese particulare - el a luat dificila
sarcină de apărătoriu al naţiunei şi patriei sale…
Născut şi crescut la munte, în aerul necorupt şi neinfectat de
pasiunile şi exaltările lumii, toată puterea inimii sale ardea pentru libertatea
naţională, pentru fericirea patriei. Condus de aceste sacre idei, în timpul
faptelor, el a fost dintre cei dintâi buni, care au luptat cu toate forţele sale ca
să revendice drepturile eterne, sacre ale naţiunii şi patriei, ce atâţi secoli erau
strivite şi ajunse la agonia ce le-au preparat-o inamicii naţiunei române,
contrarii patriei mame, a nefericitei Transilvania.
Lupta ce a purtat, a fost pur naţională, a fost îndreptată adevărat
pentru salvarea patriei din legăturile nefaste ce i se preparau. Luptă eroică,
sublimă, şi în parte a izbutit a păstra nemaculat acel călcâi al patriei, unde
libertatea naţională era mai în floare.
Calităţile eminente şi fermitatea caracterului său în opera a cărui
făptuitor principal era, au fost şi sunt şi astăzi cele mai convingătoare
argumente, că necesitatea reclamă momentan - după sfaturile ce românimea
ţinuse la Blaj, în anul 1848, când argumentele oratorice, logica şi morala se
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extaziaseră, pentru ca să arate mai elocvent, că momentul faptelor a sosit.
Avram Iancu ridicându-se pe tribuna improvizată, a desfăşurat această
grandioasă idee a faptei, fără un singur cuvânt - ci cu o singură descărcătură
de pistol, al cărei splendid efect s-a arătat în admirabila rezistenţă şi bravură
ce au dezvoltat legiunile române în scurt timp…
Nu mult însă şi amestecul străin în trebile noastre interne, a pus
capăt operaţiunilor lui Avram Iancu - şi aci activitatea lui zeloasă înceta…
Astăzi Domnilor, în doliu împresurăm acest sicriu, care cuprinde
cadavrul acestui zelos martir al libertatei naţionale…!
Domnilor!
Cunoasteţi că de la încetarea activităţii lui Avram Iancu până astăzi,
se întinde o lungă pauză de două decenii Vreţi să redau acest îngrozitor
interval? Nu! Dar puterile mele sunt mult mai debile decât să vă pot da
icoana acestui nefast period.
Prin vicisitudinile împrejurărilor, spiritul său candid, a fost atât de
atacat, atât de consternat, cât inima sa a cătat să se frângă. S-a frânt şi pentru
ce? Amară decepţiune în speranţele înşelate irezistibil au făptuit decadenţa
puterilor lui – căci n-a putut îndeplini încoronarea celor mai sacre dorinţe ale
sale, ca să vadă salvarea libertatea naţiunii şi a patriei sale.
Martirajul său şi peregrinarea ce a îndurat peste două decenii, trebuie
să ne facă admiratori de convieţuirea şi voinţa ce a nutrit-o el cu atâta ardoare.
În tot demersul funest al peregrinărei sale, nici odată nu s-a depărtat de
focarul eminamente naţional, în care a pus în mişcare renaşterea
libertăţii naţionale.
D-voastră stiţi Domnilor, că patria mai îngustă a lui Avram Iancu,
Munţii Apuseni ai Transilvaniei şi acest şes al Crişului Alb auriu, au fost
pururea acel loc, unde dorul şi ardoarea de libertate naţională au aflat pământ
mai fecund, mai roditoriu şi aici, în aceste locuri scânteia luptei acestui dor a
găsit materia mai omogenă – aici a încercat eluptare nemuritoriul Horea, aici
Avram Iancu, cu foc divin în piept, cu nobila amărăciune a luptat peste
puterile omeneşti, a luptat până s-a frânt ca gorunul doborât de omorâtoarea
furtună. Lupta sa a fost lupta luminii contra întunericului, lupta libertăţii
naţionale, contra sclavismului antinaţional, lupta adevărului contra strâmbătăţii!
Şi oare aceste lupte să fie pierdute pentru totdeauna? Nu! De o sută
de ori nu! Eterna dreptate nu poate voi, ca lumina adevărului şi a libertăţii
naţionale să fie stinse pentru totdeauna, căci atunci, ah! existenţa candidităţii
sublime pusă de deviză creaţiunii din punct de vedere al moralităţii umane,
ar fi o himeră, un haos fără nume, atunci creaţiunea ar fi menită a îndura un
infern perenal.
Luaţi exemplu strălucit a fi mari în suferinţă, precum Avram Iancu a
fost, dar nu uitaţi niciodată cu adoraţiune a consacra tot viitorul vostru marii
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idei umanitare morale de care a fost adevărat însufleţit acest mare martir
apostol naţional, şi atunci, mai curând ori mai târziu, dar sigur, va veni ora
sublimă, va veni ora când ideea de libertate naţională va reieşi mândră şi
triumfătoare. Fie!
__________
Discursul a fost găsit în arhiva parohiei ort. rom. din Săcărâmb, raionul Ilia, regiunea
Hunedoara, la data de 2 mai 1962, de către preotul paroh Liviu Aconi. Săcărâmb, la
2 septembrie 1962. Ss. Pr. Liviu Aconi. Retranscrierea acestui discurs a fost făcut întocmai cu
originalul manuscris al avocatului George Secula, la data de 19 şi 20 septembrie 1962.
Prezentul discurs s-a donat, pe bază de act de donaţiune întocmit la Săcărâmb, în ziua de
21 octombrie 1965, de preot şi consilierii săi. Ss. L. Aconi. O altă varianţă a fost publicată în
volumul „Pentru libertate şi unitate naţională. Documente hunedorene, 1848-1920, Bucureşti,
1990, p. 211-217.

IV
1872 septembrie 13, Ţebea
Onorată, tristă adunare!
Stăm astăzi la sicriul unui bărbat scump al naţiunii noastre, al unui
fiu adevărat al poporului, unei stele ce în splendoarea sa când era în zenit
atâta lumină a vărsat în sânul naţiunii, atâta putere de viaţă a deşteptat în
inima ei, încât numai acela poate crede, care a văzut cu ochii săi proprii,
acele evenimente etern memorabile, adânc scrise şi păstrate neşterse în
amintirea poporului în toţi vecii. Însă precum o stea din cauze ascunse
deodată edă533 exundă o lumină nemaipomenită şi ca şi când prin această
lucire repentă534 şi-ar fi încordat peste măsură puterea şi şi-ar fi desecat
izvoarele de lumină, o vedem că sau se stinge de tot, sau devine mai
neînsemnată ca multe altele. Tocmai aşa şi această stea de primă mărime ce
s-a stins astăzi de pe cerul românimii în lucirea sa cea puternică şi-a desecat
puterile şi a devenit deodată nebuloasă şi mai nebăgată în seamă. Iată o
adevărată icoană a bărbatului ce toţi demult îl deplângem şi căruia astăzi neam adunat a-i da ultimile noastre recunoştinţe pentru aceea ce ne-a fost odată
şi a făcut pentru toate timpurile, dând numelui român şi naţiunii române o
însemnătate istorică.
533
534

Apare, se naşte.
Bruscă.
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Jalnici ascultători!
În astfel de moment însemnat, când amorul de naţiune şi
recunoştinţa ne-au adunat să petrecem la cele eterne pe un astfel de fiu al
poporului trebuie să ne reculegem şi să concentrăm toate puterile sufletului
nostru ca să privim mai serios starea în care ne aflăm. Să studiem chiar acest
fenomen mare în viaţa naţională şi cuprinzând prezentul să ne pregătim
viitorul. Să învăţăm dară mai mult a ne cunoaşte pe noi înşine ca de o parte
conştiinţa noastră şi mai mult să ne deştepte şi întărească, iarde altă parte ca
cu atât mai dulce, venind timpul să fie fericirea noastră, mai cu siguranţă să
putem ajunge scopul ce cu toţii trebuie să-l avem şi pe care nici pe un
moment să nu-l scăpăm din vedere – adică cultura şi luminarea noastră. Eu,
ca preot, voi ca din punctul meu de vedere preoţesc să profit de această mare
ocazie şi să atrag atenţia onoratei jalnice adunări la o împrejurare ce mi se
îmbie în cuget tocmai la actul ce astăzi cu toţii ne-am adunat să săvârşim.
Las dară a descrie faptele acestui mare bărbat altora care încă ard de dorinţa
de a aduce un tribut, fie cât de mic, pe mormântul eroului nostru şi îmi iau
voie a vă ruga să aveţi bunătate şi să mă petreceţi cu atenţia dumneavoastră
la ceea ce vreau a desfăşura.
Să privim dară din punct moral creştinesc însemnătatea acestei
ocazii triste şi totuşi plină de speranţe şi cum înţeleg eu aceasta în legătură
cu pregătirea unui viitor mai ferice din semnele antemergătoare[…]
Însă noile mişcări, noile împrejurări ne silesc şi pe noi a ne mişca şi
a ne schimba starea de amorţeală. Să ne întrebăm dară, aici este locul, aici în
faţa şi la umbra acestui mare martir al libertăţii: Suntem liberi şi noi de
mândria vană, liberi de egoismul spurcat, de separatismul şi avariţia
păcătoasă şi de alte negre păcate?
O, cu durere trebuie să spun că nu, nu. Bat întru adevăr multe inimi
nobile în fiii poporului, însă totuşi cred că nimeni nu este care să afirme că
nu sunt şi de acelea care sunt reci pentru libertatea internă şi nu se încălzesc
de suflarea dumnezeiască a formării unui stat moral în interesul nostru –
unica siguranţă a unei fericiri durabile.
Aici cred că sunt în locul lor, sunt chiar medicină vorbele: Pocăiţivă, pocăiţi-vă că se apropie împărăţia lui Dumnezeu”, adică lucre fiecare la
îndreptarea sa, eliberează-se fiecare în internul său, în spiritul său. Şi atunci
fiţi siguri că am găsit calea imperiului ceresc. După acestea putem zice apoi
cu încredere: E timpul să ne unim cu toţii în ideea şi dorirea – naţiunea
română una în credinţa sa strămoşească, una în simţ şi în cuget. Însă scumpa
şi frumoasa noatră naţiune unită în simţiri, unită în cuget nu poate fi dacă nu
vom fi noi toţi în noi înşine în internul nostru una, luminaţi şi întăriţi.
Aici dară, în pieptul nostru trebuie reforme, trebuie să se formeze
moralul şi fericitul stat. Noi trebuie să fim mândri strălucind în virtuţile
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cetăţeneşti dacă vrem să ajungem să fim un „ce” mare în viaţa popoarelor.
Să privim dară în internul nostru! Nu domnesc aci tiranii cu patimi infernale:
mânia, ura, invidia, mândria deşartă, persecutarea confesională, egoismul,
alergarea după onoruri şi favoruri lumeşti, avariţia şi alţi câţi demoni întunecaţi?
Dacă cunoaştem noi destul de bine turbatele urmări ale mâniei şi ale
invidiei, care ca nişte despoţi pustiesc toate simţămintele nobile şi mişcările
spre bine ale sufletului şi prin săgeţile lor veninoase nimicesc amic şi inamic,
să nu ne sufulcăm, să nu ne reculegem şi ferim de ele. Mâna pe inimă,
triştilor ascultători! Suntem noi toţi liberi de acea mândrie şi vanitate ce nu
voieşte să ştie nimic despre egalitatea tuturot oamenilor şi care strigă în gura
mare „libertate, egalitate” singur numai cu scopul ca să poată să strălucească
degeneraţii ei purtători mai presus de fraţii săi şi ca sus purtată de favorul
poporului său un dispreţ infernal să pună piciorul pe grumazul fraţilor
înşelaţi? Nu cunoaştem noi oarba ură confesională ce ne sfâşie, ne separă şi
ne ameninţă viitorul şi unitatea naţională?
O, luaţi-vă triştilor ascultători la inimă exemplul salutar ce
domneşte în România liberă şi unde în privinţa confesionalismului nu este
deosebire, sunt toţi uniţi în cuget şi simţiri, prin care ei astăzi au ajuns de ţara
se numeşte România liberă şi unită. Şi apoi mai departe egoismul, alergarea
după onoruri şi favoruri lumeşti, care tocmai în timpul cel valoros de astăzi
aşa zicând al materialismului şi al ispitelor de tot felul chiar pe unii din cei
mai nobili oameni ai noştri îi îmbată şi ameţesc? Şi toate acestea văzându-le,
oare să nu fie simplu să ne deşteptăm şi să ne întipărim adânc acele
memorabile cuvinte ale nefericitului defunct ce-l vedem zăcând înaintea
noastră: „Nu m-am luptat pentru cruci şi favoruri, ci pentru libertatea
naţiunii mele”.
O, adevărat, adevărat, în interiorul nostru domnesc patimile
duşmănoase, nu libertatea şi abnegaţia de sine. Aici dară, aici să vrem cu
toţii, jalnici ascultători, să ridicăm libertatea pe tronul său şi să-i edificăm în
imina noastră un templu al virtuţilor cetăţeneşti. Căci altminteria cum vom
putea da patriei fericirea unei mărimi şi unităţi tari şi durabile dacă vom fi cu
totul şi mai departe sclavii patimilor noastre?
Grecia şi Roma au fost mari până când civii lor au strălucit prin
virtuţi. Grecia şi Roma au apus când virtuţile civilor au început a se veşteji şi
în locul lor au apucat să domnească patimile urâte.
Precum unitatea este armonioasa conlucrare a totului manifestată în
individ şi a individului în tot, aşa nu există alt mijloc a o crea şi la un popor ca
al nostru, decât prin sacrificarea intereselor singulare în interesul comun, ca
din binele comun să reflecteze fericirea şi interesul individului particular […]
Din simţul unei vieţi comune al cărui centru este iubirea de naţiune
şi patrie înfloreşte deşteptarea noastră, prosperarea noastră, domnirea peste
125

patimile noastre, blândeţile, ajutorarea reciprocă, odihna şi mângâierea
sufletească şi, în fine, înfloreşte plenitudinea tuturor adevăratelor virtuţi
cetăţeneşti, împreunată cu curata bucurie de o dulce speranţă a unei fericiri
temporale şi eterne.
Dacă dară astfel vom lucra şi pregăti calea spiritului ce azi domină
toate popoarele, atunci ne-am împlinit datoria şi ca creştini şi ca cetăţeni şi
ca români. Atunci putem zice că am intrat şi noi în lume, am făcut istorie şi
am pus fundament unui templu de fericire comună, care în toţi timpii
neclătită de viscolul secolelor şi de uneltirile duşmănoase. Să vrem dară
serios să fim tari în credinţă, în voinţa şi în propunerile noastre de a fi liberi
de patimi, curaţi în toate virtuţile din interiorul nostru, ca astfel pregătiţi să
putem afirma prin fapte existenţa şi fericirea noastră strigând: Ieri n-am fost,
astăzi suntem, mâine vom umple pământul şi peste mormânturile batjocoritorilor, calomniatorilor şi răuvoitorilor în mijlocul popoarelor culte şi
luminate vom cânta şi noi cântarea dulce a fericirii geniului uman. Amin.
De altă mână: Rostită cu ocazia înmormântării lui Avram Iancu de
către N. I. Mihelţia535, protopopul greco-ortodox al Zarandului.
13/1 septembrie 1872.
_____________
„Pentru libertate şi unitate naţională. Documente hunedorene,… p. 217-220.

V
1113/1872

1872 septembrie 24, Baia de Criş
Méltoságos Gróf és Föispán Ur!

Folyó hó 23 an nyert szóbeli rendeletére á méltoságos gróf és föispán
urnak – az 1848/9 évi volt havasi vezér (Anführer) Iánku Ávrám temetése
alkalmával történt ki tüntetö eljárások bejelentése tárgyában – czenvel van
szerencsén á következö hivatalas jelentésemet megtenni: Iánku Ávrám 1872
september 11én die Körösbányén ega sütö mester ember udvarán elhalt: reggel hullája egy kis szekérne tétetett, és á megye rabjai által alkazatott
Simionás Iános nevü megyei árva szébi ülnök szállára; mikor á megyei és
535

Nicolae I. Mihălţian, protopop ortodox şi director al gimnaziului din Brad.
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királyi hivatalnokok román értelmiségéböl egy temetési rendelköség alakult
– Á hullát ki teritték, és ott tartották september 13ig d.u. 2 óráig; mely idö
alatt á részt vett hivatalnokok, és tistviselök á temetés köröl, á háznál, és
azon kivül is megyei hivatal szolgai használtak segitségöl – táviratoztak hi
hetöleg az elhalt 1848/9 évi jelesebb román egyéniségekhez; mert Axentét
is várták.
Á rendeköség á román nemzethez gyász jelentéseket, és verselét
készitett, és azokat az illentöknek ki osztotta – Iánku halála nagysát tüntették
ki benne – melynek egy peldálya á királyi ügyészségnek kézbesittetett
september 13an d.u. 2 órrakór á temetés megkezdetett, számos vidéki lelkész
közre müködésévelt ö halattas háznál Miheltianu Brádi görök – keleti
esperes egy beszédet tartott az elhalt nagyságárol erémpröl, és fellángoló
nemzeti szeretetéröl, felszollitja á román nemzetet az elkunytnahunytnak
jelleme követésére; ösze ha sonlitva ötet Szent Iánóshoz és annak jellemével
– á háztol fáklyás menet kisértesel a halattat, á fáklyáhaz megyei tisztviselök,
és királyi hivatálnokok viték mint egy 20-24én.
Á gyász szekérrél Czebe községe templomáhot vitetett á hulla, á hol
levétetvén a szekérröl á román értelméség kitünöbbjá, az elhunytnak tisztelöt
felvették, és á sirhoz közel egy fél czred éves tölgyfa árnyéhába letettek, á
hol elkezdödven á temetés szertarrás annak végeztével Sekula György
ügyvéd és tiszti ügyvez egy emlék beszédet tartott, melyben az elhaltas
igyekezett halhatlanitni, bulditván á halgatoságot az elhunyt nagy román
szellémének követésére, ösze tartására, és kivánta hogy á mit Iánku elkezdett
azt az ö szelleme áltat á román nemzet végezte és be elöhozta Hora dics ö
tettét, és ösen hasonlitatta Iánkut szabadság küzdelmeiben; - itt különös
harállal volt á Hora név dicsötése á népre – miután még most is léitezik ezen
mekyében az 1784 évben á megyei magyar családokat ki pusztitó és irtó
törekvés nyoma – az utókor csák azt tudja itt e megyében magyar és román
szö hagyomány után, hogy Hora Zaránd megyében ölt és gyujtott pusztitutt –
éz kerkdetés ttargya volt: miért emlitetal Horát?
Á szertartás után egy fény képész le kivánta fény képezni á
halotti menetet.
Mind ezen ki tünterések mellett á részt vevök nem voltak oly sokan,
és nem is mutattak fájdalmat vagy bánatat az elhunyt irt, söt monihatni
közönyösek voltak; á mi ki tetettik onnan, hogy á vidékröl kevesen jöttek á
temetése, és nem is èrdekelte á népet halála – á halattos házhos feldétetett á
temetés napján á román szinü iobagó.
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Továbbá alázatosan jelentem á méltoságos föispán urnak, miszerint
Sekula Györhy saját nyilatkozata nyomán á mondott beszédét á királyi
ügyésznek át is adhatja.
Melyék után alázatos tisztelettel maradok.
Á Méltoságos gróf föispán urnak – Körösbányái
September 24 1872
alázatos szolgájá Veress Albert szolgabiró.
Traducere
1113/1872

*
Înălţimea voastră domnule conte şi prefect

Ca urmare dispoziţiei verbale a Înălţimii sale domnul conte şi prefect
din ziua de 23 a lunii curente – în privinţa raportării acţiunilor demonstrative
petrecute cu prilejul înmormântării lui Avram Iancu, fostul conducător
montan din anii 1848-1849 – am onoarea să prezint următorul raport oficial:
Avram Iancu a decedat la 11 septembrie 1872 în Baia de Criş în
curtea unui meşter brutar; dimineaţa, cadavrul a fost pus pe un mic car şi
prin deţinuţi ai judeţului transportat la locuinţa unui asesor judeţean sărac cu
numele Simionaş Ion; tot atunci prin intelectualitatea română de funcţionari
judeţeni şi regeşti s-a constituit un comitet de înmormântare. Corpul
neînsufleţit a fost pus şi ţinut acolo până în ziua de 13 septembrie, ora 2 după
masă; în care timp funcţionarii şi salariaţii din cercul înmormântării, ai casei
şi-n afară de aceasta folosind şi ajutorul slujbaşilor de la serviciul judeţeam,
au telegrafiat probabil şi personalităţilor române de frunte din trecuţii ani
1848 – 49, întrucât îl aşteptau şi pe Axente.
Comitetul a pregătit pentru poporul român cuvântări şi versificări de
doliu pe care le-au distribuit anumitor persoane – care au elogiat în ele
măreţia lui Iancu, acum decedat – şi din care un exemplar a fost înmânat
parchetului. La 13 septembrie, ora 2 după masă a început înmormântarea cu
participarea unor numeroşi preoţi de la ţară, iar la casa cu decedatul a ţinut o
cuvântare Mihălţianu, protopopul greco-oriental din Brad, despre măreţia
persoanei decedate şi despre înflăcărata sa iubire de naţiune, chemând
naţiunea română să urmeze caracterul celui răposat, asemuindu-l cu Sf. Ioan
şi cu caracterul acestuia; de la casă, defunctul a fost condus de un cortegiu cu
făclii, iar făcliile le-au purtat funcţionari ai judeţului şi slujbaşi regeşti câte
20-24 de inşi.
Carul funerar a fost dus la biserica din comuna Ţebea unde mortul a
fost luat de pe car de către cei mai iluştri din intelectualitatea românească şi,
ca cinstire, a fost depus aproape de mormânt la umbra unui gorun bătrân de o
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jumătate de secol, iar acolo începând ceremonia de înmormântare, la
terminarea ei avocatul şi juristconsultul Secula Gheorghe a ţinut o cuvântare
memorială în care s-a străduit să imortalizeze pe răposat, îndemnând
auditoriul să urmeze spiritul marelui decedat român, la solidaritate şi a dorit
ca ceea ce a început Iancu, poporul român să termine în spiritul acestuia, a
pomenit fapta glorioasă a lui Horea şi a asemuit pe Iancu cu lupta pentru
libertate a acestuia; aici a avut un deosebit efect asupra poporului
glorificarea numelui lui Horea – cu toate că încă şi acum există în judeţ urma
tendinţei pustiirii şi nimicirii, din anul 1784, a familiilor maghiare din judeţ
– posteritatea, prin tradiţia orală română şi maghiară ştie doar faptul că, aici
în judeţul Zarand, Horea a ucis, a incendiat şi pustiit. Atunci întrebarea ce
s-a ridicat a fost: de ce l-a amintit pe Horea?
După ceremonie un fotograf a dorit să fotografieze cortegiul funerar.
La toate aceste manifestaţii numărul participanţilor nu a fost prea
mare şi nici nu au arătat durere sau mâhnire faţă de răposat, ci au fost mai
degrabă indiferenţi; după ce l-au scos din casă şi cum din ţinut au venit
furtunos la înmormântare şi cum poporul n-a arătat interes pentru moartea
acestuia, în ziua înmormântării, pe casa îndoliată, a fost arborat steagul cu
culorile româneşti.
În fine, cu respect raportez înălţimii sale domnului conte şi prefect,
că, după propria afirmaţie a lui Secula Gheorghe, discursul pe care l-a ţinut îl
poate preda procurorului regesc.
După care, cu tot respectul rămân
Înălţimii sale domnului conte şi prefect – Baia de Criş
Septembrie 24, 1872.
Prea supus slujitor Veress Albert pretor.
_____________
Pentru libertate şi unitate naţională,… p. 220-223. Doc. nr. 109.

VI
Szám 1302
1872

1872 septembrie 25 Crişcior

Méltoságos Föispán Grof Haller Sándor Ur!
Körösbányán
Folyó év september hava 24én szobeli tisztelt meghagyása folytán a
Iánk Avrám temetkezésére vitelesen a következö tisztelet telyes nyilatkozo
jelentésemet tészem. Iánk Ávrám eltemetésére, és a temetési ünnepélyeségre
álitolag e Hivatal részéröl hivatalos közbejárás és hivatalos czim alatt
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intézkedések tételtek volna, a községek elöljároinak és lakosainak, hogy
azok kisérete melett a temetési ünnepélyeségen mentöl szamasaban részt
vagyenek, és a szertartási ünnepélyeségeket elö tüntesék légyen, a fent
elösorolt ünnepelyeségek habár meg is történtek, de alol irt részeröl az
emlitetek ellö mozditására, ellö segély célre semmi féle hivatalos segely nem
adatott, - és sem irásba sem szobeli hivatalos intézkedés nem tétetett.
Melyket, tisztelettel. Meltoságod tudomásara jutatni van szerencsém.
Bradi járási szolgabiró
Papp Laszlo szolgabiró
Kristyor september 25én 1872
Traducere.

*
Înălţimii sale domnului prefect conte Haller Sándor!
Baia de Criş

În urma onoratei dispoziţii verbale din 24 septembrie a.c. cu privire
la înmormântarea lui Avram Iancu, prezint următorul raport spunându-mi cu
stimă părerea.
Pentru înmormântarea lui Avram Iancu ca şi pentru aşa zisa
solemnitate a înmormântării care a avut loc din partea acestui oficiu, nici
intervenţie oficială şi nici măsuri cu titlu oficial, dar capii şi locuitorii
comunei au vrut ca pe lângă cortegiul lor să ia parte la solemnitatea
înmormântării un număr cât mai mare de oameni şi la ceremoniile solemne
să aibă loc şi manifestaţii, iar dacă toate solemnităţile înşirate mai sus nu au
şi avut loc, din partea celui ce semnează acest raport nici un fel de sprijin
nici în ce priveşte iniţierea acţiunii nici ajutorul oficial nu s-a dat sub vreo
formă de ajutor şi nu s-a făcut pe cale oficială vreo intervenţie oficială, nici
verbal şi nici în scris.
Acestea fiind faptele, am onoarea de a le aduce la cunoştinţa
Înălţimii voastre.
Pretorul plasei Brad
Papp Laszló pretor.
Crişcior 25 septembrie 1872
_____________
Pentru libertate şi unitate naţională,… p. 223-224. Doc. nr. 110.
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VII

1118/1872

1872 septembrie 26, Baia de Criş
Méltoságos gróf és föispán úr!

Folyó év september 25 röl 173 szám a kelt fehlivó kegyes
rendeletére a méltoságos grof és föispán urnak – melyben felvilágositó
jelentés felterjesztésit méltoztatott el rendelni, aziránt, hogy Iáncu Ávrám el
halálozása alkalmával minö alapon, és kinek megbizásábol intézem el, hogy
a Körösbányai jegyzö harangoztasson? Méltoságos gróf és föispán urnak
mely tisztelettel a következökben teszem meg alázatos jelentèsemet:
Iánku kimulása napján egy temetés szerbezö bizottmány alakulván,
hallottam beszelteni általánosságban, hogy mindenütt a megyében fognak
harangozni a temetésére; én azon czélból, hogy itt Körösbányán román –
kátholikus és reformált egyházak is vannak, ne hogy nemzeti ellenszenvre
magyarázzák az illetö románok – a mire bármely dolgot is hajlandók
magyarázni – a nem harangoztatást; felszolitottam az illetö jegyzöt, hogy az
egyházak lelkészeit szollitsa fel a harangoztatásra – én tovább nem kutattam,
a jegyzöi intézkedést – de azt tudom, hogy a rendezöség megtatnálta már a
lelkészeket a harangoztatás végett, és azok fizetésért fel is ajánlották a
harangoztatást; - mert itt Körösbányán még eddig felekezeti gyülölség nem
férvén még be az egyházakba szivesen megteszik hogy harangoznak egyk a
másik felhivására – és igy azon véleményben voltam, hogy elözekenységet
teszek, ha halottjuknak magyar ember létemre harangoztatási intézkedést
teszek; mert böltsen tudja a méltoségos gróf és föispán ur azon szerencsétlen
biszont melyben ezen megyei nehány magyar állt itt e megyében a
románsággal szemben, irányunkban sem bizalom, sem rokon érzet, nyilt
öszintesél nem igen nyilvánul ; hideg minden baráti nyajasság és öszinteség
mint a jég; és igy tudva azt is hogy a meltoságos gróf és föispán ur hazafiui
kegyes és fáradhatlan, törokvóse menyit küzdött, mig az egész megyébe egy
magyar tiszvisélöt megválasztathatott; tapintatlanságnak véltem azt, ha
elmellözöm Iánku Ávrámnak temetésére a harangoztatást, akinél 1848/9 be
több magyar halálra ülvözött egyén menhelyet tanált; de bizonyos az is hogy
a rendezöség mindent megtett a temetés nagyságára – és hogy az én
harangoztatási intézkedésemet legkissebb sulyt fektettek – de az által
legalább nem nezeltem – ha nem is kevesbithettem a magyarsád iránti
gyülöletet – azon véleményben lévén, alkalmazkodáson az illem
becsületesség, és törvény határai közt kihivo nem lesz.
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Csak is ezen felfogásom oka annak, meltoségos gróf és föispán ur,
hogy harangoztak Iánkunak.
De én semmit sem tudzam az ünnepély programjárol, beszédek ki
általi tartásáról, szóval távol, tartottam magamat – mert nem is fogadtak
volna be – minden beavatkozástól – részemröl enyi volt eljárásom politicai
szine, melyre sem rosz akarat, sema kedélyek felverésére irányzott gondolat.
sem a köznyugalom felzavarása nem birt – mert már eddig is minden a
feledékenységbe merült – hanem csak is azon körülmény, hogy békésen
élhessek közöttük, és rosszalás tárgya ne legyen közönyösségem – eljárásom
megitélését a méltosagos gróf és föispán ur magas és bölcs atyai belátása, és
hazafiui és atyai kegyelmére bizom.
Meltoságos gróf ós föispán urnak
Körösbányai september 26 – 1872
alázatos szolgája Veress Albert s.k. szolgabiró
*
Traducere
1118/1872
Înălţimea voastră, domnule conte şi prefect!
La ordinul Înălţimii-voastre cu nr. 173 din 25 septembrie a. c., prin
care aţi binevoit să dispuneţi înaintarea unui raport informativ asupra
faptului pe ce bază şi din însărcinarea cui am dispus ca notarul din Baia de
Criş să tragă clopotele cu prilejul decesului lui Avram Iancu, în cele ce
urmează şi, cu profund respect, înaintez Înălţimii-voastre, domnule conte şi
prefect, respectuosul meu raport:
În ziua decesului lui Iancu s-a constituit un comitet de organizare a
înmormântării şi am auzit vorbindu-se în mod general că în întregul judeţ se
vor trage clopotele cu prilejul înmormântării; eu însă, pe motivul că aici la
Baia de Criş există şi biserică romano-catolică şi reformată şi ca nu cumva
respectivii români să interpreteze drept antipatie naţionalistă maghiară
netragerea clopotelor - fapt pe care sunt gata să-l interpreteze din orice lucru
– am somat pe respectivul notar să someze pe preoţii bisericilor în privinţa
tragerii clopotelor – dar eu nu am mai cercetat măsurile notarului, însă ştiu
sigur că poliţia a instruit pe preoţi în chestiunea tragerii clopotelor, în timp
ce ei s-au şi oferit să tragă clopotele contra plată, ştiut fiind faptul că aici la
Baia de Criş, neexistând nici până acum ură confesională, în biserici se
practică bucuros să se tragă clopotele, la solicitare, de unii pentru alţii – şi
astfel am fost de părere că fac un act de complezenţă dacă, în calitatea mea
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de om maghiar, dau dispoziţie să se tragă clopotele pentru decedatul lor; căci
şi Înălţimea-voastră domnule conte şi prefect, cunoaşteţi cu înţelepciune
starea nenorocită în care se află aici în judeţ câţiva maghiari în faţa
românimii, care nu se prea manifestă faţă de noi, nici prin încredere, nici
prin simţăminte de rudenie şi nici sinceritate deschisă; orice amabilitate
prietenească şi orice sinceritate este rece ca ghiaţa şi ştiind şi faptul că
Înălţimea-voastră, domnule conte şi prefect, aţi luptat cu atât de multă
stăruinţă patriotică, binevoitoare şi neobosită, până ce în întregul judeţ s-a
putut alege un funcţionar maghiar, am considerat ca o lipsă de tact dacă aş
trece cu vederea tragerea clopotelor la înmormântarea lui Avram Iancu, la
care. în 1848/49, mai mulţi inşi maghiari, primejduiţi cu moartea, au găsit
azil; dar e sigur şi faptul că şi organizatorii au făcut totul pentru amploarea
înmormântării şi că prin dispoziţia mea de a trage clopotele nu am presupus
nici cea mai mică gravitate, chiar dacă nu am minimalizat ura faţă de
maghiarime, având părerea, în acest sens, că flexibilitatea mea nu va produce
deficienţe dacă totul decurge în limitele buneicuviinţe, onestităţii şi
cadrului legal.
Numai că motivul resentimentelor mele, Înălţimea-voastră, domnule
conte şi prefect, mă apasă pentru că s-au tras clopotele pentru Iancu.
Dar eu nu am ştiut nimic nici de programul festivităţii, nici de
ţinerea discursurilor, într-un cuvânt m-am ţinut deoparte – pentru că nici nu
m-ar fi primit în mijlocul lor – iar imixtiunea mea, ca aspect politic, s-a
limitat doar la acţiunea arătată, prin care nu am manifestat nici rea voinţă,
nici gând de stârnire a unor stări de spirit, nici tulburarea liniştii publice,
deoarece deja până acum totul s-a cufundat în uitare, precum şi faptul că ei
pot trăi în pace printre noi, iar pentru obiectul dezaprobării în aprecierea
comportamentului meu, mă încred în înţelegerea înţeleaptă, părintească,
precum şi în graţia patriotică, paternă a Înălţimii-voastre, domnule conte şi prefect.
Baia de Criş 26 septembrie 1872
Înălţimii-sale domnului conte şi prefect
Umil servitor, Veress Albert m.p. pretor.
_____________
Pentru libertate şi unitate naţională,… p. 224-227. Doc. nr. 111.
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VIII
175 szám

1872 septembrie 27 Baia de Criş

Nagyméltoságu magyar királyi belügyminiszter úr!

Nagyméltoságu magyar királyi belügyminiszter úrnak folyó év és hó
19én 4435 szám a kelt magas leiratára, mely által felszóllittattam, miszerint a
„Reform” czimü politicai napi lapnak Körösbányáról, Iánku Ávrám halála és
temetése alkalmából fölmerült hazaellenes tüntetések iránti közleménye
alapján e tárgyra vonatkozólag felvilágositással szolgáljak: mély tisztelettel
emlitve föl azt, miszerint ezen ügy miben létének földeritése állásomból
kifolyólag is kötelességemmé lön, tartozó tisztelettel van szerencsém
mellékélni az ezen irányban tett nyomozásom eredményeit következökben
föltirjeszteni:
1. A Körösbányai szolgabirónak Iánku Ávrám halálával történt
temetési tüntetésekröli jelentéset.
2. A Körösbányai szolgabirónak a városi jegyzöséghez,
harangoztatás iránti meghagyását.
3. Ezen hárangoztásás iránti rendelet szolgabirói okadatolását.
4. A Brád – járási szolgabiróság jelentését, Iánku Ávrám temetési
ünnepélyességére vonatkozólag.
5. Ribiczey Ferencz birtokos és ügyvéd a halott fölött tartott bészéd
iránti nyilatkozatát.
6. Secula György megyei ügyésznek a halott fölött tartott beszéde
másolati szövegét iránt
7. Frâncu Amos nyilatkozatát, a temetési szertaztások lefolyta.
8. Mihaltianu Miklós Bradi görök – keleti esperes a halott fölött
tartott beszédét.
9. Borlea Zsigmond megyei föjegyzö és helyettes alispán
nyilatközatát, a temetés körül tett intézkedéseire vonatkozlag tett fölhivásra.
10. Batternay Attila magyar királyi póstamester és községi jegyzö
jegyzökönyvi nyilatkozatát és végre;
11. Pitner Arpád magyar királyi pénzügyöri fövigyázó jelentését, a
temetés utáni esténi toasztok szelleme iránt.
Végül bátor vágyok megjégyezni, miszerint e tágyra vonatkozólag
meg Nagy Várádról Nagyméltóságod személyéhez tett fölterjesztésemben az
itteni viszonyokat rajzoló jelentésemben kifejtett nézeteimet az itteni tulzott
szellemet illetöleg, az események során igazolva van.
Körösbányán, september hó 27én 1872
Gróf Haller Sándor Zarándmegye föispánja.
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Traducere.
Nr. 175
Înălţimea voastră, domnule ministru regesc maghiar de interne!
Urmare onoratei adrese nr. 4.435 din 19 luna curentă a Înălţimii sale,
domnul ministru regesc maghiar de interne, prin care mi se solicită să dau
lămuriri privind relatarea de la Baia de Criş a ziarului politic „Reforma”
despre manifestaţiile antipatriotice care au survenit cu prilejul morţii şi
înmormântării lui Avram Iancu, cu profund respect, amintind faptul că
cercetarea existenţei acestui caz decurge din situaţia mea oficială şi fiind o
îndatorire personală, cu tot respectul cuvenit, am onoarea să anexez, în acest
sens, rezultatul cercetării făcute de mine prin următoarele înscrisuri:
1. Raportul pretorului din Baia de Criş despre manifestaţiile de la
înmormântare ce au avut loc cu prilejul morţii lui Avram Iancu.
2. Ordinul preturii din Baia de Criş către notariatul orăşenesc în
privinţa tragerii clopotelor.
3. Motivarea ordinului preturii cu privire la tragerea clopotelor.
4. Raportul preturii plasei Brad privitor la solemnitatea
înmormântării lui Avram Iancu.
5. Declaraţie cu privire la discursul ţinut de moşierul şi avocatul
Ribiczey Ferencz despre cel decedat.
6. Copia textului cuvântării rostite despre decedat de către Secula
Gheorghe, procuror judeţean.
7. Declaraţia lui Amos Frâncu privitoare la decurgerea ceremoniilor
de înmormântare.
8. Cuvântarea rostită despre decedat de către Mihălţeanu Nicolae,
protopopul greco-oriental din Brad.
9. Declaraţia lui Sigismund Borlea, prim-notar judeţean şi locţiitor
de subprefect, ca şi chemarea făcută cu privire la dispoziţiile date în cazul
mormântării.
10. Declaraţia prin proces-verbal al lui Batternay Atila, dirigintele
poştei regeşti maghiare şi notar comunal, şi în fine,
11. Raportul lui Pitner Arpad, supraveghetor şef şi agent de percepţie
regesc maghiar, privitor la spiritul toasturilor din seara de după înmormântare.
În fine, îndrăznesc să menţionez că, cu privire la acest subiect, în
memoriul făcut Înălţimii voastre încă la Oradea, în raportul schiţat despre
circumstanţele de aici, mi-am expus opiniile referitoare la exagerata stare de
spirit de aici, ea fiind confirmată de şirul evenimentelor.
Baia de Criş 29 octombrie 1872
Conte Haller Sándor, prefectul judeţului Zarand
_____________
Pentru libertate şi unitate naţională,… p. 227-229. Doc. nr. 112.
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IX
4374

1872 octombrie 9, Budapesta
Másolat
A Magyar Királyi Belügyminisztertöl
Zaránd megye föispánjának

A Iánku Ávrám elhunyta alkalmábál Körösbányán rendezett tüntetésék
tárgyában m. hó 27én 175 szám a kelt, felterjesztését vettem, és abból-a többi
közt-arról gyözödtem meg, hogy e tüntetés alkalmával a romániai zástló
csakugyan ki volt tüzve azon házra, melyben Iánku ravatala állott.
A román zászlónak-mint egy külölálló szomszéd nemzet
jelvényének-bármily alkalommali kitüzése, a magyar àllampolgárság,
kötelekébe való tartózás elleni demonstrátiónak tekintendö, de e zászló
használata valamint törvényenkel ugy a magyar állampolgárság jogérzetével
is annyira ellentétben áll, mikent annak beszüntetését, az államtekintélye és a
nemzet méltósága egyiránt követelik.
Fehlivom tehát folyó évi september hó 9én 4346 szám a, - az idegen
szinek és jelvények eltávolittátására nézve általában kibocsatott bizalmas
levelem kapcsában-Méltóságodat, hogy most már hatrozottan, intézkedni
sziveskedjék, miszerint, a romániai zászlonak bármily alkalommali
használata, jövöre mellöztessék.
Budán 1872 –vi october hó 9én.
Tóth Vilmos s.k.
*
Traducere.
Nr. 4374
Copie
Din partea ministrului de interne regesc maghiar
Către prefectul judeţului Zarand
În problema manifestaţiilor organizate la Baia de Criş cu prilejul
decesului lui Avram Iancu, am luat cunoştinţă de adresa nr. 175 din 27 luna
curentă, din care, printre altele, rezultă că, cu prilejul acestei manifestaţii,
drapelul românesc a fost întradevăr ridicat pe casa în care se afla catafalcul
lui Iancu.
Arborare a drapelului românesc – ca simbol distinct al unei naţiuni
vecine – trebuie considerată, în privinţa datoriei faţă de cetăţenia maghiară,
ca o demonstraţie ostilă, iar folosirea acestui drapel este în aşa măsură în
opoziţie cu legile şi cu simţămintele de dreptate cetăţenească maghiară, încât
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interzicerea acesteia este pretinsă de prestigiul de stat ca şi de demnitatea
naţională.
Ca atare, atrag atenţia Înălţimii voastre asupra scrisorii mele
confidenţiale nr. 4346 din 9 septembrie a.c. privind înlăturarea culorilor şi
emblemelor străine, astfel ca încă de acum, în mod categoric, să binevoiţi a
acţiona ca, pentru viitor, să nu omiteţi a interzice folosirea drapelului
românesc în orice împrejurare.
Buda 9 septembrie 1872
Toth Vilmos, m.p.
_____________
Pentru libertate şi unitate naţională,… p. 229-230. Doc. nr. 113.

X
Consfătuirea, din 23 aprilie 1894, de la Abrud
Monument lui Iancu
În 23 l. c. mai mulţi fruntaşi din Munţii Apuseni, fiind convocaţi din
partea d-lui advocat din Abrud, Alexandru Filip, la o consfătuire
confidenţială, au constituit un comitet consistător din 26 membri a căror
chemare este: Adunarea unui fond din care să se ridice nemuritorului Avram
Iancu, prefectul legiunilor de la 1848 un „mausoleu” la mormântul din
Ţebea, iar la Câmpeni, unde a fost cuartirul principal al legiunilor, „o statuă
ecuestră” şi eventualminte şi înfiinţarea unei fundaţiuni, care să poarte
numele acelui erou.
Preşedintele ad-hoc a fost ales tribunul din legiunea gemenă Mihail
Andreica, dându-i-se de secretar Alexandru Papiu (…)
_______________
„Tribuna” din 12 aprilie 1894.

XI
AVRAM IANCU
Figura cea mai strălucită a luptei naţionale de la 1848/49, desigur că
în Ardeal este Avram Iancu. Pentru că dacă Simeon Bărnuţ a fost sufletul
mişcării naţionale a fraţilor noştri de peste munţi, dacă el a fost oratorul, care
a făcut să vibreze inimile celor 40.000 eroi adunaţi pe Câmpul Libertăţii de
la Blaj, apoi Avram Iancu a fost braţul tare şi neînvins, pentru că adunând în
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giurul său poporul până atunci sclav, a sfărâmat rând pe rând armiile
trufaşe maghiare.
N-a fost şi nu va mai fi în Ardeal nume, în giurul căruia să se
formeze o legendă atât de stranie, ca în giurul numelui acestui erou. Moţii,
vitejii năprasnici din Munţii Apuseni, l-au numit „Rege al Munţilor”…Şi cu
toate că e aproape un sfert de veac, de când Iancu odihneşte sub ţărâna de
sub stejarul lui Horia, în Ţebea, totuşi se găsesc Moţi, care cred că Iancu
trăieşte, dar l-au ascuns (…)!
În memoria lui Avram Iancu fraţii noştri de dincolo vor să ridice un
monument, căci numai o piatră simplă arată locul de etern repaus al
legendarului erou. Mişcarea a pornit de la un întemniţat, din Seghedin, de la
amicul nostru d-l Russu Şirianu. Banii ce s-au colectat prin mai multe
comune în favorul d-sale nu i-a primit, ci printr-o epistolă publicată în
„Tribuna” declară că i-a dat spre păstrare, drept începutul unui fond, din care
să se ridice lui Avram Iancu un monument.
În şedinţa de la 3 aprilie st. n. comitetul naţional de peste munţi s-a
ocupat (…) şi cu această cestiune. A aprobat iniţiativa d-lui Russu şi s-a
angajat, ca după procesul Memorandului să facă tot posibilul ca fondul să se
adune cât mai iute. Şi până atunci fraţii noştri din Ardeal şi Ungaria
colectează bani spre acest scop. S-a instituit deja un comitet, alegând cassar
pe d-l Liviu Albini, licenţiat în drept. Sumele colectate sunt a se adresa
domnului Albini, în Sibiu.
Felicităm pe iniţiatori şi îndemnăm pe toţi buni naţionalişti, cu
deosebire pe concetăţenii noştri de origine ardeleană, să sprijinească această
mişcare. Nu e vorbă aci numai de a ridica o simplă statuă pe mormântul unui
erou naţional, ci e vorba ca prin evocarea numelui marelui erou,
generaţiunea actuală să se întărească încă în sentimentele sale naţionale.
Azi, când […] vor să răpească toate drepturile pentru care oastea lui
Iancu a vărsat atâta sânge, în lupta grea ce li se impune […] fraţii noştri se
vor oţeli reamintindu-şi de Iancu. Iar noi să-i sprijinim în mişcarea lor, mai
ales că Iancu a fost nu numai un mare luptător ardelean, dar o figură care
ilustrează paginile istoriei tuturor românilor.
______________
Tribuna din 21 aprilie/3 mai 1894. Reproducerea apelului publicat în ziarul „Românul”, în
legătură cu iniţiativa de a i se ridica un monument lui Avram Iancu.
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XII
Ordinul Ministrului de Interne Perczel D.
A m. kir. Belügyminister által f. évi 426 eln. sz. alatt a Janku
Abrahám emlékére tervezett szobor felállitásának s a szobor czéljára való
gyüjtésnek megtiltása tárgyában valamenyi törvényhatósághoz kiadott.
Körrendelet
A hazaellenes románok által a magyarokon elkövetett véréngzèsek
folytán hirhedtté vált és a havasok királyának nevezett Janku Ábrahámnak
köztudomásra a román izgatók szobor felállitását tervezik, s arra már részint
nyiltan, részint titokban pénzgyüjtéseket is rendeznek, mi által a multat nem
ismerö románokat ámitani és feliiiiizgatni szándékoznak
Ily egyén emlékének megörökitése nem lenne egyéb, mint hirdetése
a legsötétebb nemmzetiségi fanatizmusnak, dicsöitése annak, ki hazájátt
elárulta, az ártatlan családok megöletésének és kiraboltatásának oka volt.
Ezen merénylet nem lévén megengedhetö, ezennel elrendelem, hogy
bárhol ez ország területén a nevezett részére szobor felálliiása
megkisértetnék, az teljes erélylyel – az illetö helyi, járási és megyei hatóság
fönökei személyes felelösségének terhe alatt – megakadályoozandó, az e
czélra való gyüjtésekmeg nem türendök a fennálló törvények és szabályok
értelmében kérdöre és számadásra vonandók, a beszedett összeg pedig
lefoglalandó.
Egyszersmind az 1879. XL, t-ezikk 1, §-a alapján kijelentem, hogy
mindenki, ki Jancu Àbrahámnak tervezett szobor felállitása érdekében
bármily cselekménye által közremüködilk, adományokat gyüjt vagy ad,
kihágást követ el, és 15 napig terjedhetö elzárással és 100 frtig terjedhetö
pénzbüntetéssel büntetendö.
Végül felhivom a törvényhatóságot, hogy jelen rendeletem ez utolsó
pontját megfelelöen tegye köhirré.
Budapesten, 1895, évi márczius hó 15-én.
Perczel, s. k.
________________
Dr. Amos Frâncu, Pentru memoria lui Avram Iancu, Sibiu, 1899.
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XIII
Magistratul sibiului, pe baza dispoziţiilor superioare,
interzice colecta în cadrul comitatului pentru
statuia lui Avram Iancu
AVRAM IANCU
Magistratul din Sibiu publică sub nr. 4047/1895 că oricine
„contribue cu ceva în interesul ridicării plănuite a unei statue lui Avram
Iancu, ori adună contribuiri ori dă” va fi pedepsit cu 5 zile arest şi cu amendă
până la 100 fl.
_____________
Tribuna din 24 martie/5 aprilie 1895.

XIV
Apelaţiune şi cerere de nulitate
Escelenţa Voastră!
Domnule Ministru de Interne!
Pe frontispiciul residenţei Maiestatei Sale cesaro şi apostolice regeşti
străluceşte următoarea devisă de eternă valoare: Justitia regnorum
fundamentum. Am deplină încredere în principiu şi am ferma convingere că
factorii responsabili ai puterii executive trebuie să-şi ia drept maximă
conducătoare a declaraţiunilor şi faptelor sale numai şi numai adevărul. Mai
ales socot însă, că cetăţenii liberi, întocmai, sunt datori a descoperi adevărul
în faţa puterii. Animat de aceste convingeri intime îmi ridic glasul împotriva
unei dispoziţiuni a Excelenţei Voastre, care în dispreţul adevărului istoric a
atins cu o judecată de înfierare nu numai memoria lui Avram Iancu, această
fenomenală figură istorică, încarnaţiunea poporului românesc, ci şi lupta de
apărare a acestui popor. O lupta aceasta, pe care poporul românesc a plătit-o
cu viaţa celor 40.000 de oameni şi cu ruinele celor 230 de sate pustiite; luptă
pe care a purtat-o întru apărarea ideii monarhice, a libertăţii şi egalei
îndreptăţiri naţionale. Şi a purtat-o împotriva acelora, care prin regim de
teroare au comis atentatul detronării, au răsturnat constituţiunea ţării, au
inaugurat drept ideal de stat unificarea forţată a ţărilor autonome de coroană
şi ale deosebitelor rase constitutive de stat şi împotriva acelora care libertatea
nu voiau să o dee decât în schimbul naţionalităţii.
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Acest război a costat torente de sânge. Cu toate acestea adevărat
învins n-a fost decât singură patria, care deopotrivă îşi iubeşte pe toţi fiii săi.
Lacrimile ei numai vălul uitării le poate usca şi liniştea copiilor săi numai
glasul împăciuirii o poate reda.
Treabuia, Esc. Voastră, ca să resimţiţi profund în urma tradiţiunilor
care vi se leagă de nume536: cât de mult sunteţi judecător şi parte în această
mare controversă. Şi totuşi Esc. Voastră aţi aflat de bine a rupe vălul uitării,
a înăbuşi glasul împăciuirii şi a enunţa un verdict istoric între mormintele
pline de luptătorii căzuţi pentru cele două curente de idei.
Circularul Esc. Voastre, care ridică la valoare dogmatică de stat
judecata ce aţi enunţat şi o sancţionează cu represiuni penale, circular a cărui
parte istorică a fost declarată secretă, iar partea dispozitivă penală,
întemeiată pe cea istorică, de publică, are textual următorul cuprins:
„Se ştie că agitatoriii români plănuiesc ridicarea unei statue lui
Avram Iancu, devenit faimos prin atrocităţile comise de Românii contrari
patriei asupra maghiarilor şi supranumit Regele Munţilor, aranjând colecte,
parte publice, parte secrete spre acest scop, prin ceea ce intenţionează a
amăgi şi agita pe românii care nu cunosc trecutul. Eternizarea memoriei
unui astfel de individ n-ar fi altceva decât propovăduirea celui mai negru
fanatism de rasă, glorificarea aceluia care şi-a trădat patria, care a fost
cauza uciderii şi jefuirii familiilor nevinovate.
Atentatul acesta neputându-se permite ordonez prin aceasta, că
oriunde pe teritoriul ţării s-ar încerca ridicarea unei statue pentru numitul,
şefii respectivei localităţi cercuale sau comitatense s-o împiedice sub grea
răspundere personală; colectele pentru acest scop nu se pot suferi şi
întrucât, deja, s-au întâmplat colecte, colectanţii – în virtutea legilor şi
regulamentelor existente – trebuie să fie traşi la răspundere, iar suma
adunată să se confişte.
Totodată declar, pe baza §-ului 1 al art. de lege XL din 1879, că toţi
aceia care în orice chip conlucră în favorul ridicării monumentului plănuit
lui Avram Iancu, colectează ori fac contribuiri, comit contravenţiunea şi ca
atari sunt a se pedepsi cu cinsprezece zile închisoare şi 100 fl. amendă”.
Prin acest ordin al Esc. Voastre organele inferioare s-au simţit
îndreptăţite, atribuindu-i putere retroactivă, a aplica acuzatului o pedeapsă,
prin care se decretează pierderea libertăţii personale şi a enunţa confiscarea
sumelor de contribuiri, pe care le-a primit în publicitate înainte de edarea
acelui ordin şi pe care deja le-a predat unei a treia persoane. Drept aceea mă
văd necesitat a proiecta asupra tuturor aserţiunilor acestei ordinaţiuni razele
536

Aluzie la Perczel Mör şi Perczel Miklós, foşti generali în revoluţiunea ungurească. Nota
traducătorului.
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de lumină ale adevărului şi a pune în faţa tuturor enunciaţiunilor ce cuprinde,
principiile fundamentale ale constituţiunei, dreptului şi legii pozitive.
Constat, că Esc. Voastră făptuirea acelora care au iniţiat ridicarea
unui monument pentru Avram Iancu şi au căutat a-l realiza prin contribuiri
publice, o stigmatizaţi cu privire la scopul atribuit şi la cercurile politice de
unde a răsărit ideea colectei. Mai constat, că informatorii Esc. Voastre au
izbutit să vă câştige, pentru opiniunea că prin plănuirea unui monument
pentru Iancu agitatorii români vor să amăgească şi să agite pe românii, care
nu cunosc trecutul.
În faţa acestora ţin a releva înainte de toate greşeala, ce rezidă în
distincţiunea, ca şi când poporul românesc ar avea peste tot straturi cari nu-şi
cunosc trecutul şi constat, că istoriografii şi bărbaţii de stat, deopotrivă s-au
convins, că toate straturile poporului românesc sunt străbătute într-un mod
proverbial de conştiinţa istorică şi naţională, şi că astfel obiectiv şi în teză, de
abia poate fi vorbă de români care nu şi-ar cunoaşte trecutul. Din contră
această spontană mişcare prigonită de Esc. Voastră, iniţierea monumentului
lui Iancu, cercul din care a pornit ideea, intenţiunea care a produs curentul,
toate acestea sunt mai ales potrivite a convinge şi pe cei mai dificili sceptici
despre adevărul acelei vestite declaraţiuni a istoriografiei regelui Mathia dată
întru a caracteriza pe români: Magis pro linquae, quam pro vitae
incolumitate certasse videntur”.
Astfel fiind psihologia poporului român, veţi afla cât e de firesc
momentul, că ideea, iniţiativa şi începutul realizării monumentului lui
Avram Iancu a pornit din sânul ţărănimii române – printr-o curioasă
coincidenţă istorică tocmai din sânul plugarilor români de la Şiria (Világos).
Numai prin presiunea acestei ţărănimi a răzbătut apoi ideea în presă, în
coloanele <Foii Poporului>, prin continue reclamaţiuni din sânul poporului.
Despre aceasta Esc. V. va binevoi a se convinge atât din apelurile presei, cât
şi din declaraţiunea forului de primă instanţă <Die Anregung zu dieser
Sammlung von anderer Seite ausgegangen>, ba şi din acel fapt singur destul
de elocvent, că 9/10 părţi ale contribuenţilor sunt ţărani.
În faţa acestor fapte e imposibil a nu recunoaşte, că ideea
monumentului lui Iancu şi contribuirile în acest scop nu se pot judeca drept o
acţiune meşteşugit înscenată de <agitatorii români> ci drept o mişcare
generală izvorâtă spontan din sânul poporului. Prin urmare e datoria
bărbatului de stat activ de a pătrunde la adâncimile acestei mişcări poporale
şi a cerceta tendinţa ei la lumina adevărului obiectiv. Iar mie, unuia care
simţesc direct pulsaţiunea inimei acestui popor, mi s-a rezervat onoarea de a
asigura pe Esc. Voastră că scopul acestei mişcări nu a fost agitarea şi
seducerea, ci afirmarea conştiinţei naţionale şi istorice a poporului românesc.
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Cum că de fapt acesta a fost scopul nimic nu o poate dovedi mai
strălucit decât acel motiv fundamental, care a dat primul impuls la ideea
monumentului lui Iancu. Examinând Esc. Ta în mod pragmatic acest motiv o
să vă convingeţi, că curentul în favorul monumentului lui Iancu (pe care Esc.
Voastră aţi dorit să o pedepsiţi cu pierderea libertăţii şi confiscare, fiindcă sar fi făcut fără permisiunea guvernului) nu s-a manifestat decât ca un efect şi
o reacţiune a colectei publice pornită pretutindenea în întrega ţară –
deasemenea fără permisiunea guvernului – pentru monumentul lui Kossuth
Lajos, cum şi a acelor tendinţe revoluţionare ce se manifestau în această
mişcare, tendinţe care rezidă de la sine în numele şi trecutul lui Kossuth, şi
care sunt întru toate contrare tradiţiunilor de drept de stat, dinastice şi naţionale
ale poporului românesc, contrare convingerilor şi luptelor acestei naţiuni.
În ideea monumentului proiectat lui Kossuth se prezentau ca
glorificate destructivele principii de drept de stat, inseparabile de numele lui
Kossuth, cum sunt: teoria incompatibilităţii537, ruperea legăturii imperiale
întemeiată în sancţiunea pragmatică, nimicirea autonomiei ţărilor coroanei Stului Ştefan şi unificarea forţată a raselor, care compun acest stat poliglot – o
preamărire, aceasta, care se întreprindea sub domnia glorioasă a aceluiaşi
domnitor, a cărui detronare a fost enunţat-o Kossuth în pronunciamentul de
14 aprilie 1849 în Dobriţin. Era deci firesc, dacă poporul românesc a fost aşa
de adânc lovit în sentimentele sale dinastice, în conştiinţa sa istorică şi
naţională, încât reacţiunea astfel provocată, întărită şi de simţul pietăţii
naţionale, a căutat să afle o manifestaţiune şi a aflat-o în ideea monumentului
lui Iancu. Acel Iancu care reprezintă întruparea negaţiunii tendinţelor lui
Kossuth, şi care personifică toate principiile monarhice şi dinastice ale
naţiunii române: coeziunea imperială bazată pe sancţiunea pragmatică,
autonomia ţărilor ale coroanei ungare, punctul de drept de stat pentru egala
îndreptăţire şi libertatea naţională şi înseşi luptele sale purtate pentru
aceste devize.
Astfel fiind ideea monumentului lui Iancu în motivele şi tendinţele
sale, înţelepciunea şi sentimentul monarhic al Escelenţei Voastre nu va putea
să nu recunoască, cum în această mişcare nu s-a manifestat seducerea şi
aţâţarea, ori schimonosirea trecutului; s-a declarat însă conştiinţa istorică şi
naţională a poporului românesc şi pietatea sinceră faţă cu amintirea acelui
Iancu, care în fruntea poporului său a luptat şi a suferit, a trăit şi a murit,
pentru aspiraţiunile monarhice, naţionale şi de libertate.
Astfel privită ţinta acestei mişcări, în mod diferit de concepţiunea
Esc. Voastre, trebuie să ajungă într-o lumină şi mai intensivă judecata falsă a
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Esc. Voastre, pe care aţi riscat-o asupra rolului din trecut al poporului
românesc, rol legat de numele lui Iancu, şi asupra onorului personal, politic
şi militar al lui Iancu. Aceasta îmi impune a arăta, că judecata ce aţi format e
demontată de istoria pragmatică.
Escelenţa Voastră în ordinul citat calificaţi lupta de apărare ce
poporul românesc a purtat-o în revoluţia de la 1848-49, pentru ideea
monarhiei, pentru egalitatea şi libertatea naţională, drept o <crudelă vărsare
de sânge comisă de românii duşmănoşi patriei asupra maghiarilor>.
Acuza de nepatriotism de abia se poate susţine faţă de acel popor,
care la ordinul Domnitorului său legitim a prins arma pentru apărarea
legitimităţii şi a continuităţii de drept, pentru autonomia Ardealului şi egala
sa îndreptăţire naţională; faţă cu acel popor, care nicicând n-a adus asupra
patriei arme străine ori aliaţi străini, nici turci, nici nemţi, nici muscani; faţă
cu acel popor care contra intervenţiunii străine a protestat şi atunci, când
terorismul organizat în contra lui îi prefăcuse în cenuşe sute de sate, când
tribunalele de sânge zi de zi săvârşiseră asasinate în masă în şirele fiilor săi,
când mii de oameni ai săi acopereau deja câmpurile de bătălie.
Despre toate acestea Esc. Voastră se poate convinge şi din declaraţia
lui K. M. Pataky538: Alle Walachen stimmten gegen die Einberufung der
Russen”. Şi deci abia o să mai insistaţi pentru aserţiunea Dv. dacă o să
consideraţi, că adversarul poporului românesc a fost: un parlament ilegal şi
facţios, care desfăşura stindardul revoluţionar pentru detronarea dinastiei,
pentru nimicirea continuităţii de drept şi unificarea ori extirparea popoarelor
nemaghiare. Dovadă că poporul românesc, în frunte cu Iancu, a luptat cu
asemenea duşman şi că prin urmare nu e permis a însinua acestui popor o
luptă îndreptată contra patriei, este Szilágyi Sándor, un istoriograf maghiar,
căruia sper că şi Esc. Voastră îi veţi da crezământ. Acest istoriograf
caracterizează în chipul următor parlamentul şi activitatea lui: „Şi ce a făcut
parlamentul, fiindcă aşa voiau şefii săi? A enunţat hegemonia naţiunii şi a
limbii maghiare; ideea egalei îndreptăţiri a numit-o chimeră
(a Gleichberechtigungot chimerának nevezték) şi la Seghedin încă înainte de
a se împlini un an, parlamentul a introdus în lege egala îndreptăţire a
naţionalităţilor. A voit să se separeze de Austria şi în ultimile momente totuşi
a fost aplecat a trata cu aceeaşi Austrie”539.
Dar ca patriotismul luptei poporului românesc să nu se mai discute,
daţi-mi voie a mă provoca cu profund omaj la răspunsul preagraţios pe care
Maiestatea Sa cesaro şi apostolică regească, Domnitorul şi Regele nostru
Francisc Iosif I, l-a dat deputaţiunii poporului român, la 25 febr. 1849,
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răspuns care sună astfel: „Ich Empfange mit Freude die Versicherung der
Treue und Anhänglichkeit der muthigen romanischen Nation, und erkenne
mit Dankbarkeit der schweren Opfer, die sie, für meinen Tron und die
Gesammt – monarchie gebracht hat, gegen eine treulose Partei, die den
Bürgerkrieg angefacht und durch ihre Hartnäckigkeit noch fortdauern
macht. Die Petition der getreuen romanischen Nation werde ich in genaue
Erwägung ziehen lassen, und in der kürzesten Zeit zu Ihrer Beruhigung
erledigen”. În traducere (Primesc cu bucurie asigurarea credinţei şi alipirei
bravei naţiuni române şi recunosc, cu mulţumită, jertfele grele ce le-a adus
pentru tronul meu şi întreagă monarchia, în lupta contra unei partide
necredincioase care a aprins războiul civil şi face să mai continue. Petiţiunea
credincioasei naţiuni române voi dispune a fi amănunţit cumpenită şi
resolvată în cel mai scurt timp spre liniştirea ei).
Şi dacă Esc. Voastră o să revocaţi în memorie şi faptul, că pe steagul
regimentului român de grăniceri stă pusă de mâna Majestăţii Sale medalia cu
următoarea inscripţie: Für standhaftes Ausharren in der beschworenen Treue
1848-49”, abia va mai trebui să combat acuza de nepatriotism. Pot deci trece
în linişte pentru a lămuri acea opinie a Esc. Voastre, prin care luptele
românilor aţi voi să le prezentaţi numai ca nişte atrocităţi izvorâte din ura de
rasă, iar pe Avram Iancu, drept autor al acestora.
Istoria o să vă convingă, Escelenţă, că nici una dintre aceste aserţiuni
nu se poate accepta, şi că în această privinţă nici măcar o umbră de îndoială
să nu mai planeze asupra adevărului, voi face să se pronunţe astfel de
izvoare istorice, care prin poziţiunea lor politică şi de rasă vor afla crezământ
şi la Esc. Voastră.
Ziarul <Honvéd> nr. de la 11 iulie 1848 (1849 n. n.) aruncă lumină
asupra faptului, că nu contra unor cetăţeni nearmaţi decurge lupta de apărare
a legiunilor lui Iancu, pentru ca după acest articol: „Munţii ocupă aproape
jumătate din armata noastră ardeleană şi e una dintre cele mai ingrate
operaţiuni de război din lume, o adevărată muncă sysiphică”540, ei s-au luptat
cu jumătate din victorioasa armată maghiară ardeleană. O luptă a fost
aceasta, care după mărturisirea foii maghiare <Honvéd> ar „face cinste celui
dintâi comandant din lume”; o luptă care contra românilor s-a purtat cu ţinta
şi mijloacele estirpaţiunii după cuvântul de ordin al căpitanului maghiar de
honvezi, Gabányi: „Să stârpim fără milă neamul rebel”541, o luptă în care şiau găsit mormântul nu numai trei mari armate ungureşti: a lui Hatvani, a lui
Vasváry şi a lui Kemény, ci pe lângă acestea şi alte numeroase corpuri mai
mici de armată. O luptă aceasta în care, totuşi, Iancu niciodată, nici chiar
540
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când durante armistitio a fost atacat, prin trădare şi sperjur - niciodată zic
n-a pierdut nici o singură bătălie şi a stat neînvins şi atunci, când întreg
Ardealul, afară de munţii liberi ai lui Iancu, zăcea la picioarele lui Bem.
Aceste elocvente fapte vor convinge pe Esc. Voastră, că aici masele
rău înarmate ale poporului românesc au stat pe câmpul de luptă faţă în faţă
cu armate regulate şi că aceste lupte victorioase ale lui Iancu nu pot fi
calificate drept atrocităţi asupra ungurilor.
Esc. Voastră însă privind prin acest fel de prismă lupta de apărare a
poporului român, o înfieraţi ca o serie de atrocităţi săvârşite asupra
maghiarilor şi prezentaţi şi pe Iancu ca autorul şi cauza jefuirii şi uciderii
familiilor nevinovate. Războaiele civile nu se fac fără vărsări de sînge.
Aceasta o confirmă însuşi faptul, că pe poporul românesc, lupta sa de
apărare de la 1848, l-a costat viaţa celor 40.000 de oameni şi 230 de sate
incendiate. O constată şi faptele, că marea revoluţiune franceză a fost un
torent de sânge izvorât din milioane de inimi, iar revoluţia din februarie a
Parisului a costat viaţa a 15.000 de oameni. Dar răspunzător pentru acestea,
înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor, este şi rămâne numai acela, care
le-a cauzat.
Esc. Voastră rechemaţi umbra lui Iancu şi-l învinovăţiţi de a fi
cauzat atrocităţile. Rătăciţi, şi această rătăcire mă constrânge să arat ce şi
cine a fost de fapt cauza atrocităţii de la 48 şi să dovedesc că represaliile
comise de poporul jefuit şi destinat victimă asasinatelor în masă, nu stau,
niciuna, în absolut nici o conexitate cu numele lui Iancu, care era pătruns de
cele mai nobile principii ale umanismului.
Esc. Voastră, anume veţi binevoi a nu pierde din vedere, care au fost
antecedentele şi cauzele represaliilor săvârşite de masele poporului
românsesc în contra voinţei comandanţilor săi. E fapt istoriceşte constatat, că
înainte de octombrie 1848, nici unui ungur nu i s-a atins măcar un fir de păr
din partea românilor, pe când sângele pacinicilor români neînarmaţi era
vărsat râuri întregi din partea terorismului, cu scop direct de a estirpa nu
numai inteligenţa, ci chiar întreagă rasa românească. Un scop acesta izvorât
din dorul de a-şi satisface ura de rasă seculară aceia, care – după prim
ministrul din vremuri Szemere Bertalan – vorbea ca şi când am fi încă tot la
1832, când maghiarul era totul, iar sârbul şi valahul nimic, decât popor
fără drepturi.
În aceasta va găsi oricare om nepreocupat cauza vendetei de mai
târziu, şi pentru ca să provoc în privinţa aceasta convingerea Esc. Voastre
voi cita următoarea declaraţie a baronului Stein, şeful de stat major maghiar,
cuprinsă într-o scrisoare adresată prefectului Axente: Ştiu eu bine, că nu
românii, care un întreg mileniu au purtat cu răbdare jugul, au erupt; trădători
ai patriei sale şi trădători ai libertăţii Ungariei au aţâţat pe români la
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răzbunare prin crimele lor şi pe D-zeul meu a fost grozavă răzbunarea.
Românii s-au alipit de cauza acelora care au luptat contra autorilor acestor
oribilităţi şi iată, liberi şi neînvinşi au rămas ei în munţii lor542.
Pe lângă o astfel de mărturisire poate că ar fi superfluu să mai insist
a documenta, că nu Iancu a fost cauza represaliilor ce s-au ivit ici-colea în
decursul dezarmării rebelilor, după terorismul săvârşit de partidul revoluţionar, şi ca o reacţiune a aceluia, pentru că Iancu a stat departe de toate
aceste mişcări. Cauzele adevărate ale vendettei au fost:
- Duşmanii juraţi ai libertăţii poporului. Despre făptuirile lor Csány
László, comisarul plenipotent al guvernului revoluţionar în Ardeal, îşi dă
seamă în chipul următor încă şi la data de 29 aprilie 1849: „Sosesc la mine
rapoarte oficioase, că mai sunt tirani, care n-au învăţat nimic din cele
întâmplate, care neascultători faţă cu legea, silesc cu forţa pe foştii lor
iobagi, deşi nu le mai sunt stăpâni, ca să le facă robotă”.
- Aceia, care au comis nemaiauzite atrocităţi contra românilor
nevinovaţi şi neînarmaţi prin introducerea tribunalelor de sânge, încă înainte
de a fi păşit românii pe terenul rezistenţei active.
- Tribunalele care au pus în furci, în masă, pe cei mai buni ai
naţiunii, cu atâta oroare, cât, după cum apare din următorul comunicat al foii
oficioase „Wiener Zeitung”, de la 14 iunie 1849, însuşi comandantul oştirei
maghiare, Bem Josef, a pronunţat cea mai zdrobitoare osândă asupra acestora.
În „Wiener Zeitung” se constată: „Der Inhalt des in der
Reichszeitung vom 14 Juni v. J. bekannt gemachten Briefes von Josef Bem
an Ludwig Kossuth aus Hermannstadt 6 Juni 1849, wo er die
<Willkürlichkeit und Leidenschaftlichkeit> der kossuthschen Standgerichte
anklagt, die ihn an die Schreckensgerichte in Frankreich erinnerten, ist
hiedurch vollkommen bestätiget”. (În traducere: „Cuprinsul scrisorii lui Iosif
Bem către Ludovic Kossuth publicată în foaia imperială de la 25 iunie anul
trecut, scrisoare datată în Sibiu, 6 iunie 1849, în care el acuză de arbitrar şi
patimă tribunalele de sânge kossuth-eşti, care îi reaminteau tribunalele
terorismului din Francia – se confirmă pe deplin”).
E dovedit, Escelenţă, că numărul jertfelor statarului s-a constatat
întâi cu cifra de 4.834, după cum arată „W[iener] Z[eitung]” şi s-a rectificat,
în urmă tot acolo, cu suma de 6.000. „Wiener Zeitung” scria: După datele
intrate din cele 6 districte militare, Cluj, Sibiu, Alba Iulia, Reteag, Odorhei şi
Făgăraş, numărul acestor victime ale terorismului maghiar – fireşte
nesocotind numărul celor căzuţi în câmpul de bătaie – e de 4.834 persoane,
deşi Ardealul are o populaţiune numai de 2.500.000.
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- Aceia, care au comis asasinatele en masse de la Mihalţ şi Luna,
apoi cunoscutele omoruri de la Abrud şi Sâncrai, acei tirani, care fiind
reprezentanţi ai puterii armate omorau cu grămada, numai din petrecere, pe
români, încă pe atunci, când nici un singur maghiar n-a fost violentat de
români. Aceasta se ilustrează în mod eclatant din mărturisirea baronului
Apor György cuprinsă în scrisoarea sa, de la 2 octombrie 1848, adresată
amicului său Galfy543 - acel baron Apor György, care a spânzurat în sălcile
de la Iernut 26 de ţărani pacinici nevinovaţi - şi apoi încă nouă – şi se
preumbla cu ciubuc în gură, printre trupurile celor executaţi.
Aceia, care s-au atins cu mâini criminale de averea poporului
românesc, după exemplul dat de maiorul Csutak, cum o dovedeşte
următoarea declaraţie a generalului Csetz János544: „Guvernului i-a fost
bătător la ochi, în fine, că acestui bun domn i-a mai plăcut a jefui
poporaţiunea săracă, în Baia de Criş, Băiţa şi Brad”. Pilda lui însă a atras
imitatori pretutindenea, aşa cât baronul Stein, colonel în statul major
unguresc, e însuşi constrâns a constata în sus citata scrisoare- „Ich brauche
nicht zu sagen dass Csutaks Bereicherungsmethode - Plünderung der
Wehrlosen - zur Nachahmung reizte”, (Nu trebuie să-ţi mai spun, că metodul
de a se îmbogăţi a lui Csutak - jefuirea celor nearmaţi - a instigat la imitaţie).
Aceia, care au erijat întru aeterum censeo desfiinţarea poporului românesc din cauza principiilor sale monarhice, naţionale, de egalitate şi fidelitate.
Acest scop infernal l-au proclamat uzurpătorii puterii publice în mod
făţiş, prin manifestele lor, şi căpitanul Gabányi, unul dintre instrumentele
lor, l-a concretizat destul de expresiv în deviza: „Să extirpăm fără de milă
acest neam de rebeli!”
Acei care, după cunoscutul ordin prohibitiv al ministrului de război
Aulich, au prigonit până la sânge şi pe acei români care luptau sub stindardul
maghiar. Şi carii fiindcă în cele din urmă li se părea că sângele românesc se
scurge prea încet au primit în solda şi sub steagurile lor pe cel mai faimos
ucigaş şi tâlhar din ţară, pe Rozsa Sándor, cu sângeroşii lui complici, şi sub
titlul de „trupă volantă”, i-au asmuţit asupra neînarmatelor sate româneşti.
Acei, care au formulat după „Pesti Hirlap” a lui Kossuth în supremă
maximă de stat lozinca: „să maghiarizăm cu fier şi foc” şi au provocat ecoul:
români sau morţi; care au azvârlit în Transilvania faimoasa parolă a
baronului Vesselény: „Uniune sau moarte, provocând înmiit răsunetul:
„autonomie sau moarte”!
Toate acestea o să vă convingă, Esc. care au fost adevăratele cauze
şi adevăraţii autori ai atrocităţilor, mai ales dacă veţi considera, că s-a fost
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pus în curs distrugerea neamului românesc. A unui neam, despre ale cărui
suferinţe din trecut însuşi Kossuth Lajos se exprima în proclamaţiunea sa
către Valahi (az oláhokhoz) astfel: „Valahii au suferit mult din străvechi
timpuri, n-au avut mai nici o libertate, ba chiar şi numele lor a fost infamat în
legile ţării”. (Az oláhok sokat szenvedtenek már régi idök óta szabadságuk
majd mi sem volt, s még nevök is meg volt az ország törvényeiben).
Astfel nu restează decât să indignitez acel fapt istoric îndeobşte
cunoscut, că Iancu, comandantul pururea victorios al legiunii Gemina
auraria, ca un adevărat reprezentant al umanismului, nu numai că a stat
departe de orice cruzime, dar nu a permis să fie condamnat cum Esc. V. îl
judecaţi. Această judecată despre caracterul şi activitatea lui, sunt convins,
că o dezmint nu numai istoriografii, ci şi miile de compatrioţi maghiari,
cărora Iancu le-a mântuit viaţa.
Acela, care nu numai a cruţat Turda, Aiudul şi Abrudul, pe cum şi
viaţa şi averea locuitorilor maghiari cu sentimente revoluţionare ai acestor
oraşe, ci i-a mântuit de pierire tocmai atunci când pe locuitori i-ar fi putut
lăsa victimă armelor sale victorioase, iar oraşele lor pradă flăcărilor – nu
merită să fie acuzat de vandalism.
Ca aceste fapte să nu fie trase la îndoială, mă provoc în ce priveşte
Turda şi Aiudul, la raportul căpitanului Gratze:545
„Ausgezeichjnet hat sich ferner der Präfekt Jancu durch rechtliches
tadelloses Verhalten, durch reichtige Unterscheidung zwischen dem
bewaffneten und wehrlosen Feinde am 10 November, als ich die Stadt NagxEnyed, welche sich mir auf Gnade und Ungnade ergeben hatte, besetzte.
Während die Colonnen mit Umgehung der Stadt in die vorwärtige Position
eingeführt wurden, hatte die Colonne Janku`s den Auftrag durch die Stadt zu
defiliren und die Arriergarde des Corps zu bilden.
Ohne dass ein Mann ausgetreten wäre, hatte Iancu seine Colonne
durch die Stadt geführt, und deren Environs derart besetzt dass nicht nur
keine Gewaltthat verübt, sondern auch jede Plünderung verhindert wurde.
Gleichthätig war er am 20 November, au welchem Tage ich die
Stadt Thorda nach unbedingter Unterwerfung im Namen unseres
allergnädigsten Herrn besetzte; und der nur durch Furcht gebeugten
Bevölkerung zu beweisen, dass die Romanen einen höhern Zweck, als die
zugemuthete Raublust vor Augen haben, ging ich allein mit meinem
Hauptquartier in die Stadt und lies dass ganze Corps auf den Brachfeldern,
am rechten Aranyosufer bivouakiren, ahne dass sich ein Mann unterfangen
hätte, in die Stadt zu kommen – Auch in dieser Stadt ist während des längern
Aufenthaltes des Corps keine Gewaltthat, keine Plünderung vorgekommen”.
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(În traducere: „S-a mai distins apoi prefectul Avram Iancu printr-o purtare
dreaptă, ireproşabilă, prin o deosebire corectă între duşmanii armaţi şi
nearmaţi, în 10 noiembrie, când eu am ocupat oraşul Aiud, care mi s-a fost
predat necondiţionat. Pe când coloanele au fost introduse în poziţia dinainte
încunjurând oraşul, coloana lui Iancu a primit ordinul să defileze prin oraş
pentru a forma garda de dinapoi a corpului de armată.
Iancu şi-a condus coloana sa prin oraş fără ca să fi ieşit din rând un
singur om, şi a ocupat apoi jurul oraşului aşa că nu numai nu s-a făcut nici
un act de violenţă, ci s-a împiedecat orice jefuire. Tot asemenea a lucrat el la
20 nov., zi în care eu am ocupat în numele preagraţiosului nostru domn,
Turda, după ce s-a supus necondiţionat; şi pentru a arăta poporaţiunei, care
s-a plecat numai de frică, cum că românii au în vedere un scop mai înalt,
decât pretinsa poftă de jaf, am intrat numai eu singur cu suita mea în oraş şi
am dispus ca întreg corpul să tăbărească pe câmpii, pe ţărmul drept al
Arieşului, fără ca să fi încercat un singur om a veni în oraş. Nici în acest oraş
nu s-a întâmplat nici un act de violenţă, nici un jaf, în decursul îndelungatei
petreceri aci a corpului de armată).
Aceste fapte au constrâns pe acest martor ocular – care scria în nişte
timpuri, când deja vânturi reci suflau din Viena înspre poporul românesc –
ca să dee despre Iancu o caracterizare cu totul diferită de Esc. V.
„Ich habe während der genzen Espedition – astfel scrie – mein
Lager in den Bivouaks mit Iancu getheilt und dadurch vielfältig Gelegenheit
gehabt seinen Charakter zu studiren; ihm ist jeder Separatismus ein Gräuel;
er hatte nur zwei Gedanken; Erhaltung der Monarchie und
Gleichberechtigung seiner Nation; ict bin daher moralisch überzeugt, dass
mit seinem Wissen, auf seine Veranlassung Niemanden Unrecht geschehen
ist”. (În traducere: „În decursul expediţiunei eu am trăit viaţa de tabără în
acelaşi bivoac cu Iancu şi astfel am avut o mulţime de ocaziuni pentru a-i
studia caracterul. El avea oroare de orice separatism. Două idei principale îl
conduceau: susţinerea monarchiei şi egala îndreptăţire a naţiunei sale. De
aceea eu am convingerea morală, că cu ştirea lui şi la porunca lui nu i s-a
făcut nimănui nici o nedreptate”).
Cu privire la mântuirea Abrudului, care s-a fost distins prin
atrocităţile sale împotriva românilor, daţi-mi voie să mă provoc la un distins
cetăţean abrudean, Rákosi József, care zice din cuvânt în cuvânt
următoarele: „La 20 oct. 1848 o deputaţiune a rugat pe Iancu, pe atunci
proclamat comandant al românilor din patrie, ca să cruţe oraşul. Spre
norocire fiindcă Iancu, în virtutea temperamentului şi a culturii sale nu era
omul distrugerii, oraşul a fost graţiat sub condiţiunile următoare: să predee
toate armele, să jure fidelitate lui Ferdinand al V-lea şi peste tot să dee 3.000
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fl. desdaunare de războiu. Împlinindu-se aceste condiţiuni Abrudul a rămas
în pace întreaga iarnă. (V[ezi], Pesti Napló, nr. 238, de la 31 aug. 1881).
Din aceste fapte v-aţi putut convinge deja, Escelenţă, de ce umanism
era străbătut spiritul lui Iancu. Dacă n-a putut împiedeca, el cel puţin nu a
potenţat întru nimic fatalitatea care a adus în urmă ziua de doliu asupra
Abrudului de el mântuit. Sosind el de pe câmpul de luptă la faţa locului 5 ore
după ce începuse opera de răzbunare, Iancu a căutat să aline amarul zilei prin
mântuirea de la moarte a sute de maghiari. E imposibil să nu ştiţi, Escelenţă,
că pricina acestei zile de jale a fost înfrîngerea credinţei şi trădarea comisă
faţă de Iancu şi poporul românesc.
Din opul contelui Richard Gelich, din scrierile lui Szilágyi Sándor,
Köváry Mihály şi din arhivele revoluţiunei, desigur v-aţi putut convinge,
Escelenţă, că nu Iancu a pricinuit aceea zi de jale. Pentru că e fapt istoric, că
guvernul revoluţionar şi anumit Kossuth Lajos a plenipotenţiat pe deputatul
Dragoş cu misiunea de a pacifica pe români. În scopul de a se iniţia
pertractări în această privinţă, s-a legat armistiţiu şi pentru durata
pertractărilor s-a garantat inviolabilitatea cu provocare chiar la onoarea
Dictatorului. De asemenea e fapt istoric, că după cum spune R. Gelich - pe
când Dragoş închina pahare cu prefecţii şi tribunii pentru împăciuire Hatvani „parvenit dintr-un miserabil sans cullote comandant de armată „cum
îl numeşte Szilágyi - a năvălit în Abrud, durante armistitio - la ordinul secret
al lui Kossuth - şi prinzând pe tribunii români care parlamentau şi unindu-se
cu maghiarii din oraş a comis cele mai nebuneşti crime ale terorismului.
După cum spune Gelich, „însuşi Hatvani a străpuns în piaţă pe un român,
dând hoardei sale nedisciplinate, semn de năvală asupra românilor”.
Această stare de lucruri, verificată şi de baronul Stein ( Genehmigte
Kossuth Hatvanis Vorrücken) e dovedită şi cu ordinul lui Kossuth către
Hatvani, în care i se dă din cuvânt în cuvânt următoarea instrucţiune:
„Drágos képviselöt…egyuttal oda utasitottam, hogy a kivánt fegyverszünet
vagy alku ürügye alatt a hadjárást semmi szin allat fel ne tartoztassa, mit is
a végett közlök önnel, hogy megérkeztéig is ez értelembem s pedig teljes
erélylyel folytassa müködését”. ( „Pe deputatul Dragoş… l-am îndrumat, ca
sub pretextul armistiţiului ori tractărilor dorite să nu oprească nicidecum
campania de război, ceea ce îţi comunic şi d-tale, ca şi până la sosirea
succesorului să-ţi continui activitatea în acest înţeles şi mai ales cu
toată energia”).
După toate acestea oare să mai fie de lipsă, Escelenţă, să arat cine
este cauza dezastrului de la Abrud întâmplat după înfrângerea lui Hatvani şi
cât de departe stă de acest dezastru Iancu, caracterul deschis, care dinaintea
sperjurului abia a scăpat cu viaţa. De aceea mă mai provoc numai pro
superabundanti la cuvintele „Pro memoria” ale martorului ocular maghiar
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Rákosy József: „Astăzi după încheierea tragediei, oamenii judecă în multe
chipuri asupra cauzelor nenorocirii. Dar oricât de mult am cumpeni datele,
trebuie să ne alăturăm la convingerea generală a celor de la Abrud, că
această catastrofă a fost provocată de păşirea pripită şi miltăreşte nepregătită
a lui Hatvani, şi judecătorul nepreocupat nicidecum nu o va atribui lui Iancu,
drept executarea unui plan anterior stabilit”.
În legătură cu aceasta atrag atenţiunea Esc. Voastre la faptul că
sutele de maghiari numai inimii de oameni iubitoare a lui Iancu au putut
mulţumi, dacă după catastrofa de la Abrud au scăpat cu viaţa de răzbunarea
poporului românesc, după cum apare din literile promemoriale anexate aici
şi edate de George Borza şi Iosif Şuluţiu de Cărpeniş, jude reg. de tribunal în
pens. Din toate acestea vă puteţi forma judecata obiectivă, Escelenţă, întrucât
poate fi atins caracterul lui Iancu de acuza vandalismului şi a urii de rasă. La
formarea acestei judecăţi vă vor fi întru ajutor şi următorii istoriografi, care
toţi se poartă cu cea mai arzătoare ură faţă cu tot ce-i românesc.
Kövári scrie astfel: „Sunt totuşi doi, cărora nici duşmanul nu le poate
denega oarecare recunoaştere. Unul e Nicolae Solomon, prefectul
comitatului Hunedoara, care n-a omorât şi n-a prădat. Al doilea e Avram
Iancu, aşa numitul <Regele munţilor>, care din interes naţional a înarmat
munţii şi n-a fost condus de egoism, ceea ce se vede din faptul, că după
doborârea ungurilor a refuzat a depune armele, până ce nu se vor realiza
promisiunile făcute naţiunei sale de cei împărăteşti; şi fiindcă nu le-au
împlinit, n-a primit de la ei nici o decoraţiune; şi pentru aceasta mai târziu a
nebunit”. Acelaşi autor, la pag. 230 a opului său caracterizează astfel pe
Iancu: „Vandalismul nu l-a părtinit Iancu”.
Jancsó Benedek cătând izvoarele istorice, redă opiniuni cu totul
diferite de Esc. V. de aceea îl voi cita textual: A. E. Popp zice în studiul său:
„Iancu és az oláh forradalmárok”546 că Iancu nu poate fi pus într-o categorie
cu alţi conducători ai poporului român. El era creat din material mai nobil ca
aceştia. El era mai uman, mai delicat şi cu mai bune dispoziţii faţă cu
ungurii, decât ceialalţi. În acelaşi înţeles s-a exprimat despre individualitatea
lui Iancu şi Moldován Gergely, în studiul său „A moczok földén”, cum şi în
alte scrieri ale sale. În Ardeal o ştiu foarte mulţi, că maghiarimea din munţi,
care în acest oribil război mai mult a avut a suferi, a ţinut pe Iancu de mai
bun, mai nobil, decât soţii săi. Mai multe familii din nobilimea maghiară au
de a mulţumi de-a dreptul lui Iancu, dacă au scăpat cu viaţă de furia moţilor.
Tragicul vieţii sale deasemenea dovedeşte că a fost mai bun şi mai nobil
decât colegii săi. El a ieşit alienat din temniţa de la Sibiu (?).
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Necunoscând eu destul de amănunţit viaţa şi faptele <Regelui
munţilor547> nu mă ţin competent a enunţa care va fi judecata definitivă a
istoriei asupra lui Iancu. „În locul acesteia citez următoarele cuvinte ale unui
scriitor maghiar, Szabó Nándor, des amintit al domnului A. E. Popp şi care
zice: „În munţi e o părere generală, că Iancu n-a fost chiar aşa de
maghiarofag, cum îndeobşte se crede în ţară. Inima, sufletul, gândul îl
atrăgeau către maghiari; împrejurările, situaţia l-au răpit în tabăra adversă. E
verosimil, că cel puţin în parte acestei dileme i se atribuie alienarea de mai
târziu. El a fost singurul între tribunii români de la 1848, care nu numai că a
simpatizat cu ungurii, ci s-a ştiut şi însufleţi pentru ideile sublime (?) după
care se zbăteau aceştia. El a fost singurul (?) care n-a prins arma din poftă de
câştig ori dor de răzbunare.
Iancu a dispreţuit elemosina austriacă şi mai bine a însetoşat şi a
suferit purtarea nevrednică a beamterilor austriaci, care drept mulţumită şi
recunoştinţă l-au întemniţat. Iar Ürmössy Lajos face în „Budapesti Hirlap”
(nr. 200 din 1895) următoarele declaraţiuni: „Fiind vorbă de Iancu ţin să
amintesc că e o mare greşeală a declara pe acest bărbat <Tâlhar ucigaş>
…acest bărbat n-a făcut astfel de fapte. El a prins arma din principiu, dar
poporul său nu şi l-ar fi putut ţine sub arme numai cu principii (?); uciderile
nu le-a putut opri, dar îndată ce a ajuns stăpân al situaţiei, cu mână de fier
şi-a ţinut armata în frâu”. „Când Bem îşi secera învingerile, Iancu s-a retras
în munţi cu oştirea sa, nepermiţând nici o ucidere, deşi ar fi avut destul teren
să năvălească din când în când la vale. Bem l-a provocat să depună armele şi
să fie supus credincios patriei; el a răspuns că întinde ungurilor cu drag
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dreapta împăcării, dar numai în cazul, dacă Bem primeşte programul de mai
sus, pe care în Olmütz i s-au făcut deja promisiuni. Principiile, vederile, lui
le putem condamna şi trebuie să le condamnăm, dar nu-l puten numi
<haramia>.
În urmă cu considerare la scurtimea timpului, fie-mi permis a mai
cita opul contrar românilor, al baronului Josef Helfert „Revolution und
Reaction”. Citez declaraţiunile lui ce se găsesc la pag. 244: „Wo die
Präfecten selbst oder durch ihre Unterbefehlshaber eingreifen konnten,
wurde manchen Unheil vorgebeugt. Vor allem aber erwarb sich Iancu in
dieser Hinsicht entschieden Verdienste, und wenn mann ungarischerseits
heite noch seinen Namen mit Abscheu auspricht, mit Fluch und
Verwünschungen begleitet, so sollte man dess vielen Übels nicht vergessen,
das durch ihn verhütet wurde. Sein Ansehen war das grösste, sein Wort das
geachteste, und er war sichtlich bestrebt davon… besten Gebrauch zu
machen”. (În româneşte: Unde prefecţii au putut interveni direct ori prin
subordonaţii lor, a fost evitat mult rău. Înaintea tuturor însă Iancu şi-a
câştigat, în această privinţă, merite, şi dacă maghiarii mai pronunţă şi azi cu
groază numele lui, însoţindu-l cu ocară şi blestem, să nu se uite multele
nenorociri, care au fost prevenite prin el. Vaza lui a fost cea mai mare,
cuvântul lui cel mai respectat şi el s-a nisuit vădit.. a face uz în măsură mare
de această împrejurare).
Excelenţa Voastră, domnule ministru! Cadrele acestei apelaţiuni
nu-mi permit a face o caracterizare. Din datele citate până acum reiese, însă,
clar faptul că în faţa caracterului individual, politic şi militar al lui Iancu şiau închinat steagul lor şi cei mai implacabili duşmani. Iancu, ca persoană a
intrat bogat în revoluţiune şi după ce a predat erariului o majă de aur,
încredinţată pazei sale, iar naţiunii române toată moşioara părintească, el a
murit în completă mizerie. Iancu n-a primit distincţiunile personale ce i s-au
oferit. Şi să nu recunoaşteţi oare, Escelenţă, că la el nu se găsesc motivele
faptelor ce i-aţi imputat, nici pofta de avere, nici dorul de domnie şi că
trăsătura fundamentală a caracterului său a fost dezinteresarea altruistă?!
În ceea ce priveşte caracterul politic, Iancu a fost una cu naţiunea sa,
cu convingerile, aspiraţiunile ei depuse în programul de la 15 mai 1848. El a
luptat până în ultimul moment al vieţii pentru fidelitate către dinastie, pentru
sancţiunea pragmatică şi pentru principiile constituţionale: egala îndreptăţire
naţională, libertatea şi frăţietatea. Deopotrivă în timp de pace, ca şi în
războiul de apărare, ce i s-a impus prin terorism, cu cuvântul şi cu fapta, el a
fost totdeauna loial, oferind dreapta împăciuirei. Aceasta a exprimat-o aşa de
pregnant el însuşi în scrisoarea adresată deputatului din Ungaria, Gozman,
pentru împăcarea cu maghiarii. El scria, încă şi după trădarea de la
Abrud, astfel:
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„Noi suntem oamenii libertăţei! Pentru asta am revoltat, pentru asta
ne-am vărsat şi suntem hotărâţi a ne vărsa sângele până la ultimul român.
Braţele noastre din 15 mai al anului trecut până la ora cea fatală deschise
au stat, ne-am oferit fraţilor maghiari de cei mai sinceri amici pentru toate
adversităţile timpurilor viitoare, numai să ne garanteze naţionalitatea pe
temeiul dreptului egal. În urmă, precum şi mai nainte, vă scriu, că nu sunten
în contră, ba dorim ca fii aceleaşi mame, să avem aceiaşi amci şi inimici cu
maghiarii, dară condiţiunile atinse le pretindem realizate. Fără de acelea a
muri mai bine suntem resoluţi”.
Să nu recunoaşteţi oare, Escelenţă, puritatea cristalină a acestui
caracter politic consecvent şi trăsăturile fundamentale ale lui: neclintita
alipire către legitimitate, libertate naţională şi frăţietate?
În privinţa caracterului militar, Iancu, credincios jurământului său,
depus în 15 mai 1848, a luptat pentru dinastia legitimă şi pentru egala
îndreptăţire naţională, dovedindu-şi în sute de lupte deschise întrepiditatea,
neabuzând de învingerea câştigată şi neintimidat de pierderea avută, cu
durere pentru victimele revoluţiunii, deplângând pe adversarii săi căzuţi şi
tratând cu loialitate umană pe adversarii neînarmaţi. Să nu recunoaşteţi oare,
Escelenţă, că de caracterul acesta nu s-a atins nici avere străină, nici sânge
nevinovat, şi că fundamentala caracteristică i-a fost: credinţă la jurământ,
eroism şi umanism frăţesc?
La vestea morţii lui Vasváry Pál, pe care îl învinseseră mai ales
femeile române, Iancu a făcut următoarea declaraţie caracteristică: „aş fi dat
10 ani din viaţa mea, dacă aţi fi adus viu pe Vasváry înaintea mea. Pagubă
de el, ce tânăr excelent era”.
Auzind despre soartea lui Dragoş, care ca trădător a fost trucidat de
popor, a adresat către victorioasa oştire, care ocupase Abrudul următorul
cuvânt: „V-aţi luptat cu honvezii aşa de brav, încât îmi vine să vă sărut pe
toţi; dar că aţi omorât pe Dragoş mi-aţi amărât sufletul”548.
Şi totuşi Esc. Voastră stigmatizaţi ca pe un rob al celui mai negru
fanatism de rasă, ba chiar şi cu acuza trădării de patrie pe acest bărbat, pe
care Maiestatea Sa, gloriosul nostru domnitor, la ale cărui ordine aveţi
fericirea a servi şi Esc. V., s-a îndurat prea graţios a-l distinge, şi a onora
modestul lui domiciliu, schimbându-şi în acest scop planul de călătorie, - cu
preaînalta Sa prezenţă.
Esc. Voastră aţi putea să numiţi trădător de patrie pe acela care:
„şi-a călcat jurământul de fidelitate şi a fugit în străinătate, lăsând la
furci pe aceia, în ale căror mâni şi-a pus armele;
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a confiscat averea publică şi privată, ba chiar şi sfintele elenodii ale
regatului;
a evitat totdeauna câmpul luptei;
a izolat pe cetăţenii cei mai fideli regelui şi constituţiunei;
a dat comanda în mâna unor condottieri străini, acaparaţi deopotrivă
prin enorme solde şi false parole şi sub aceştia a înregimentat ofiţeri sperjuri,
soldaţi vânzători de steagul lor, mase de popor induse în eroare şi asentate cu
forţa, şi neîndestulit nici cu aceştia a luat sub steagurile sale pe cei mai
mârşavi bandiţi ai ţării; până la ultima răsuflare a vieţii sale, cu graiul şi cu
intriga, făţiş, prin război civil, ascuns în urmă în afunzimile conjuraţiunilor,
sumuţind o naţiune asupra celorlalte în patrie şi aliindu-se cu duşmanii ţării
în străinătate: lucrat-a el pentru detronarea dinastiei legitime, oferit-a el
coroana ţării unei puteri străine, zdrobit-a el sancţiunea pragmatică şi cu
aceasta însăşi constituţiunea şi pus-a el întreaga ţară în sânge şi flăcări,
pentru utopia de a contopi cu forţa rasele ce constitie acest stat poliglot”549.
Un astfel de caracter s-ar putea înfiera cu timbrul oprobrios al trădării
de tron şi patrie. Dar a aplica acuza trădării faţă cu acela, care a prins arma
pentru drepturile dinastiei şi ale poporului său designat victimă a estirpaţiunei,
care a purtat război de apărare împotriva terorismului revoluţionar, ce ţintea la
despoiarea tronului, răsturnarea constituţiunei şi extirparea raselor – aceasta
înseamnă o acuză falsă, care trebuie să facă loc unei convingeri mai bune,
pentru că e o concepţiune absurdă la un ministru monarhic.
Această concepţiune a fost temeiul acelei dispoziţii a Esc. Voastre,
prin care eternizarea memoriei lui Iancu într-un monument aţi calificat-o
drept fapt punibil. Credinţa ce o am în victoria adevărului îmi oferă speranţa
că în momentul când Esc. V. veţi arunca în cumpăna judecăţii pondul
adevărului istoric, nu veţi mai găsi în eternizarea memoriei lui Iancu altceva
decât manifestarea pietăţii recunoscătoare a unui popor faţă cu acela, decât
care mai mare aderent ideile monarhice n-au avut, decât care mai mult nime
nu a iubit naţiunea sa şi libertatea, şi decât care nime nu s-a învrednicit mai
mult de stima însăşi a duşmanilor săi. În această afacere Esc. V. staţi la
răspântia puterii şi a adevărului. Porunca puterii poate să deschidă zăvoarele
temniţei; adevărul însă răzbate prin zidurile închisorilor chiar şi în timpuri de
acelea, când – după cuvintele celebre: „trebuie aruncat văl asupra libertăţii,
precum oamenii ascund statuile zeilor”.
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O transparentă caracterizare a lui Kossuth Lajos, care a primit sub steagurile sale pe Rozsa
Sándor, şi a înregimentat tot străini la conducerea steagurilor sale: Dembinszky, Bem,
(poloni), contele Leiningen-Weesteburg, baronul Stein, Schweidel, Vetter (germani),
Damjanich (sârb), Guyon (englez), Klapka (boem) şi aşa mai departe.
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II
Am pus în faţa faptelor partea secretă a ordinului Esc. V. de la 15
martie a. c. care conţine verdictul istoric. Îmi mai rămâne deci numai
datorinţa de a releva, că partea publică şi dispozitivă a ordinului alterează
principiile fundamentale ale constituţiunii ungare, depuse în art. de lege III şi
XVIII din 1848 şi în articolii de lege XL din 1879 şi XXXVII din 1880.
Dispoziţia prin care se decretează drept delictum sui generis o
specială contravenţie şi se statuează o specifică retorsiune penală pentru
colectarea şi contribuirea la monumentul lui Iancu, alterează principiile
constituţionale, fiindcă scoate din cercul libertăţii individuale dreptul de a
ridica monumente pentru repausaţi. Iar hotărârea prin care se pronunţă
confiscarea contribuirilor deja făcute violează constituţiunea, fiindcă atinge
dreptul de proprietate privată şi vatămă acel principiu cardinal de drept, că
ordinile guvernului nu au putere retroactivă.
Corectura acestor leziuni de drept stă în mâinile Esc. V. supunând
revizuirii sentinţelor instanţelor inferioare, care osândesc pentru colecta
publică întreprinsă în presă şi încheiată prin predarea rezultatului la mâna
unei a treia persoane înainte de emiterea şi publicarea ordinului de oprire al
Esc[elenţei] V[oastre].
O să vă bată la ochi Escelenţă, că instanţele inferioare şi-au creat
două baze, ce se eschid reciproc. De o parte aplică arestul de 5 zile pentru
colecta Iancu, nu pe baza ordinului privitor la colecta lui Iancu, care
statuează o specifică calificare de contravenţiune şi o măsură specifică de
pedeapsă, ci condamnă pe acuzat ca pe unul ce ar fi cerşit milă, fără
concesiune, şi invocă motivare § 66 al art. XL din 1879 şi ordinul de
executivă al ministrului de interne 18.613 din 1882 prin care se interzice
cerşitoria publică.
Pe de altă parte aceste foruri pronunţă asupra rezultatului colectei ce
nu se mai află în posesiunea acuzatului confiscarea şi alternativ încasarea
executivă pe baza ordinului Iancu al Esc[elenţei] V[oastre] care nu are putere
retroactivă.
Împotriva concepţiunilor greşite şi a gravaminelor de drept cuprinse
în aceste sentinţe oferă scut chiar şi ordinul de la 15 martie a.c. al Esc. V.
Când adică Esc. V. aţi declarat colectarea pentru fondul lui Iancu, ca un
delict sui generis şi aţi prigonit-o cu o sancţiune penală specifică, atunci în
mod implicit aţi recunoscut şi enunţat:
Că lansarea colectei Iancu, înainte de publicarea ordinului, nici
oprită n-a fost, nici a putut fi în mod legal subsumată unei calificaţiuni
penale legale şi vreunei pedepse oarecare.
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Că astfel colecta Iancu nu se poate identifica, nici în teză, nici în
concret, cu nici o dispoziţiune a legilor şi ordinelor prohibitive până atunci
existente şi cu atât mai puţin s-a putut subsuma dispoziţiunilor în vigoare în
privinţa cerşitului oprit prin art. de lege XL din 1879 şi pedepsit pe această
bază prin ordin ministerial, ca deosebită contravenţiune; fiindcă dacă ar fi
fost aplicabile la colecta Iancu aceste dispoziţii, nu ar mai fi fost lipsă a
formula o nouă contravenţiune: contravenţiunea Iancu.
E evident deci, că în momentul când legislatorul statuează asupra
unei făptuiri o specială contravenţiune, aceasta nu însemnează şi nu poate
însemna că acel substrat ar fi fost calificat prin dispozişiuni legale anterioare
drept infracţiuni punibile. Aceasta trebuie să fie atât de clar înaintea Esc. V.
încât nici nu mai discut, că acum fiind calificată şi pedepsită colecta pentru
Iancu, e imposibil să fie prigonită drept contravenţiune comisă prin
cerşetorie oprită, fiindcă, această contravenţiune se deosebeşte atât în
privinţa substratului şi a calicaţiunei cât şi a gradului de pedeapsă de
contravenţiunea nou creată de Esc. V. pentru colecta Iancu.
Dacă anume contribuirea pentru monumentul lui Iancu s-ar putea
subsuma contravenţiunii de cerşetorie, atunci Esc. V. nu aţi fi creat în
vederea acestui substrat o nouă specie de contravenţiune şi nu aţi fi
prevăzut-o cu o sancţiune penală, care se deosebeşte în mod esenţial de
pedeapsa croită pentru cerşitorie, ci pur şi simplu aţi fi îndrumat numai
zeloasele d-voastre organe, ca din incidentul colectei lui Iancu să aplice
asupra acesteia şi a colectorilor procedura şi pedeapsa normată prin art. de
lege 40 din 1879 pentru cerşitorii fără concesiune.
Constat anume, că Esc. V. pentru colectorii fondului Iancu aţi statuat
o contravenţiune, care se pedepseşte cu maximum de arest până la 15 zile, cu
100 fl. amendă şi confiscare. Constat însă, că după § 66, art. de lege XL din
1879, contravenţiunea cerşitoriei se reprimă cu o pedeapsă ce are maximul
de 8 zile. Este deci mai mult ca evident, că şi pentru cazul când Esc. Voastră
v-aţi hotărî de a susţine şi aplica acest imposibil ordin, şi atunci făptuirea
colectorilor pentru monumentul lui Iancu o puteţi aprecia, Escelenţă, numai
şi exclusiv pe baza ordinului Esc. Voastre din 15 martie a. c. nr. 426/895
prezidial – şi în vederea contravenţiunei şi substratului, contemplate la
acest ordin.
În faţa acestui ordin stă însă principiul: sine lege nulla poena. În
momentul când s-a dovedit colectarea înainte de ordinul Esc. Voastre, ce
statuează contravenţiune şi confiscare, în momentul când veţi recunoaşte şi
dv. acel principiu cardinal juridic respectat de 2.000 de ani: lex posterior ed
praeterita trahi non potest, în momentul când e neîndoielnic, că avem a face
cu un nou delict al cărui substrat mai înainte nu fusese acceptat în sistemul
de drept penal pozitiv: e mai mult ca evident, că înaintea unui judecător
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imparţial cunoscător de drept nu se poate susţine cauza unei contravenţiuni,
care s-a creat şi pus în vigoare numai după comiterea faptului încriminat.
Bine au simţit-o şi instanţele inferioare, că tocmai în lipsa puterii
retroactive a ordinului Esc. V. ei nu puteau trage pe nimenea în judecată
pentru colecta lui Iancu, şi nici că puteau condamna pentru aceasta. De aceea
ei s-au încercat a califica această colectare drept contravenţiune comisă prin
cerşitorie oprită, o infracţiune ce se deosebeşte, atât prin concepţiunea, cât şi
în sancţiunea sa, de colecta pentru Iancu, pe care o calificaţi şi urmăriţi Esc.
Voastră, ca delict specific.
Aceste foruri deci au aflat neaplicabile premisele contravenţiunii lui
Iancu, nu au constatat nici esenţa substratului acelei infracţiuni şi totuşi n-au
ezitat a aplica una dintre urmările acelei contravenţiuni confiscarea
contribuirilor publice. Va să zică premiza lipsea şi totuşi avea o consecvenţă.
Considerând, că în lipsa substratului obiectiv cad de sine, şi
sancţiunea penală, şi toate sancţiunile de drept legate de aceea:
Considerând, că nu se poate pronunţa sancţiunea unei pretinse
infracţiuni pe baza unor dispoziţiuni, ce se rapoartă la altă contravenţiune;
Considerând că e o imposibilitate juridică a contesta puterea
retroactivă a unui ordin în chestiunea vinovăţiei, şi a-i atribui în acelaşi timp
putere retroactivă în urmările sale de drept, ce sunt numai consecvenţele
vinovăţiei: condamnarea şi sancţiunea anunţată prin forurile inferioare nu pot
să subziste în faţa unui judecător imparţial.
Politica are o faţă dublă a lui Iancu; nu e voie însă să o aibă
judecătorul în funcţiune. Cu această dublă faţă îşi desfăşoară forurile
inferioare motivele contrazicătoare ale sentinţelor lor. Dar Esc. V. nu o să
puteţi scăpa din vedere că una e a colecta în publicitate, prin presă, pentru
monumentul lui Iancu, şi alta e cerşitul, o contravenţiune care şi în substratul
său subiectiv şi obiectiv lipseşte în mod absolut în cazul de faţă. Aceasta
pentru motivul că în această ţară colectele întreprinse întru eternizarea
figurilor istorice niciodată n-au reclamat concesiunea stăpânirii; toate
colectele şi contribuirile publice, pentru statuile din ţară, s-au făcut fără
permisiunea guvernului; şi pentru motivul, că asemenea contribuiri benevole
nici un om responsabil nu le va califica nicicând drept cerşitorie.
Dacă însă toate acestea nu v-ar convinge, va trebui totuşi să
recunoaşteţi, că ideea şi iniţiativa ridicării monumentului prin contribuiri a
pornit din sânul marelui public şi nu de la acuzat. Va trebui să constataţi că
acuzatul a fost numai însărcinatul contribuenţilor întru administrarea
sumelor intrate până când responsabilitatea lui s-a sistat prin faptul, că
administraţiunea contribuirilor a trecut la o a treia persoană, care singură e
responsabilă pentru sumele primite.
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Rămâne deci să trageţi şi consecvenţele, anume, că judecăţile
inferioare sunt nemotivate şi în condamnarea şi decretarea răspunderii
solidare a acuzatului, şi în urmă şi în chestiunea confiscării. Cât pentru
condamnare invoc momentul, că la acuzat nu se poate aplica ordinul pentru
cerşitori, relevez că acuzatul a fost dătător de seamă numai până la 12 dec. 1894
şi că de atunci îndatorirea raţiociniului public a trecut la o a treia persoană.
Nu poate fi vorba deci despre contravenţiune, cu atât mai ales nu,
fiindcă apelul pentru contribuiri s-a lansat în „Foaia Poporului” şi raţiociniul
s-a publicat în nr. 11 din 1894 al aceluiaşi ziar. E deci evident că acuza de
contravenţiune pentru colectă în presă, loveşte în determinaţiunile legilor de
presă, după care orice infracţiune se poate judeca numai prin judecătoriile
ordinare şi juriile de presă. Prin urmare poliţia corecţională îşi depăşeşte
competenţa şi jurisdicţiunea ei legală când prigoneşte şi pedepseşte un fapt
comis prin presă.
O asemenea procedură mai alterează şi dispoziţiile legale despre
prescripţiune. Fiindcă faptul pentru care acuzatul e urmărit, şi ca delict ori
contravenţiune de presă, ori poliţială, e apărată în considerarea şi a
termenului apelului şi timpului de încheiere a colectei prin excepţiunea
prescripţiunei, care o invoc şi care are să fie respectată din oficiu. Dar mai
ales e injustă responsabilitatea solidară a acuzatului şi confiscarea din
următoarele motive:
Ordinaţiunea de confiscare nebazată pe lege s-a emis numai după
timpul în care acuzatul a predat sumele încasate unei a treia persoane, care
singură e chemată şi responsabilă pentru administrarea contribuirilor, deci
faţă cu acuzatul un asemenea ordin nu are şi nu poate avea putere retroactivă.
Acuzatul nefiind în posesiunea faptică a sumelor încasate şi predate unei a
treia persoană, nu poate avea nici un fel de răspundere materială. E imposibil a
confisca de la cineva ceea ce nu mai are în posesiune.
În fine ţin să accentuez mai ales că şi atunci când s-ar putea interzice
acum folosirea contribuirilor în scopul destinat, pentru monumentul lui
Iancu: chiar şi atunci confiscarea e nulă şi neavenită fiindcă dăruitorii
nicicând n-au avut conştiinţa vreunei interdicţiuni de contribuire şi o
asemenea interdicţiune nicicând nu se publicase mai înainte. În consecvenţă
contribuirile pentru fondul lui Iancu şi în aceste condiţiuni formează
proprietatea individuală a contribuenţilor, proprietate, de care nu se poate
atinge nimenea, cu atât mai puţin guvernul ţării, dacă ţine să conserve baza
societăţii: respectul averii private.
Nu este aceasta nici chestiune politică, nici istorică, ci pur şi simplu
o chestiune de legalitate din domeniul dreptului civil. Acest ultim efort al
dreptului îl respectă în Europa şi cel mai reacţionar absolutism. Va trebui
deci să-l respecte şi puterea executivă din Ungaria, o ţară pretinsă
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constituţională pe care politicienii maghiari, au pretenţia să o pună alături de
Anglia în ce priveşte libertăţile publice.
Apărând acest ultim efort pe baze strict legale şi constituţionale, am
credinţa a fi şi a rămâne în directiva indicată prin însuşi Avram Iancu în
ultimul cuvânt ce a adresat el naţiunii sale. Pentru că vă rog să aflaţi
Escelenţă, că numai destinul tragic a dat armele contrarevoluţiunei în mâinile
lui Iancu şi acea istorică fatalitate care a pus poporul românesc încă odată în
faţa alternativei dinamice: de a fi sau a nu fi o naţiune. El însuşi, în fiinţa sa
intimă, n-a fost omul forţei, ci al dreptului. Iată de ce El, după principiile
sale, era omul pacinicei lupte pentru drept, cu armele legii în cadrele
constituţionale. Acestea le-a propăvăduit el în viaţă şi acestea le-a lăsat
naţiunii sale drept moştenire după moarte.
Testamentul său zice:
Unicul dor al vieţei mele e, să-mi văd Naţiunea fericită, pentru care
după puteri am şi lucrat până acuma, durere fără mult succes, ba tocma
acuma cu întristare văd, că speranţele mele şi jertfa adusă se prefac în nimica.
Nu ştiu câte zile mai pot avea; un fel de presimţire îmi pare că mi-ar
spune că viitorul este nesigur. Voiesc dară şi hotărât dispun, ca după moartea
mea, toată averea mea mişcătoare şi nemişcătoare să treacă în folosul
naţiunei, pentru ajutor la înfiinţarea unei academii de drepturi; tare crezând,
că luptătorii cu arma legei vor putea scoate drepturile naţiunei mele”.
Pentru toate aceste Vă rog Escelenţă, să anulaţi sentinţele combătute.
Cu stima cuvenită.
Sibiu, 1 august 1895.

____________

În numele acuzatului Tit Liviu Albini:
Dr. Amos Frâncu m. p.

Dr. Amos Frâncu, Pentru memoria lui Avram Iancu, Sibiu, 1899, p. 2-44.

XV
Emanoilă Sava din Vurpăr a fost sancţionat
cu 8 zile arest pentru colecta desfăşurată în vederea
ridicării unei statui lui Avram Iancu
Monumentul lui Iancu
Această afacere a înspăimântat atât de mult pe străini, deşi marele
luptător este mort, - de nou îşi are jertfa sa. Aşa din Vurpăr ni se spune, că
harnicul econom Emanoilă Sava, care a recunoscut, că dânsul a colectat
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înainte de vestita ordinaţiune ministerială pentru monumentul amintit, a fost
judecat la 8 zile arest. Apelaţiunea subaşternută la vicecomite a fost respinsă,
acum apelaţia se află la ministru.
_____________
Tribuna din 28 decembrie 1895/9 ianuarie 1896

XVI
Fondul lui Iancu
Administratorii fondului pentru monumentul lui A. Iancu sunt
urmăriţi deja de poliţie. D-l Ioan Moţa […] a fost în 10 iulie n. ascultat două
ore întregi la căpitanul de poliţie din Orăştie, „la ordin mai înalt”, în cauza
asta. A spus în fir cronologic întreaga istoria fondului şi a administrării lui
până la plecarea d-sale din Sibiu în 1895, când a rămas întreg d-lui Tit Liviu
Albini şi de când apoi nu mai are nici o ştire şi nici o legătură cu
administrarea acestui fond. Depunerile i-au fost cuprinse în protocol. Ceea
ce se cere e, să dee seama despre fond, fiind acesta o colectă publică.
Vom avea deci sfâşietor spectacol: slujbaşi ai stăpânirii, […] vor
face lumină într-o afacere atât de sfântă nouă […].
______________
Tribuna din 6/18 iulie 1897.

XVII
Nr. prezidial 898

1898 noiembrie 25 Lugoj

Prea onoratului oficiu vicarial
greco-catolic în Hateg
În legătură cu informaţia confidenţială a frăţiei tale din 9 noiembrie
1898, nr. 116 prezidial prin aceasta îşi concredem ca fără întârziere să
provoci pe parohul nostru Iosif Stupinean şi pe capelanul I. Pataky din Lunca
Cernii ca să se prezinte la Oficiul vicarial, ceea ce întâmplându-se, mai întâi
să iei la protocol fasiunile numitului paroh la următoarele puncte:
1. Avut-a cunoştinţă despre dispoziţiunea noastră referitoare la
oprirea a orişice demonstraţie politică fie în biserică, fie afară de aceea cu
ocazia aniversării a cincizeci de ani a evenimentelor din 3/15 mai 1848, după
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cum în mod discreţionar ţi-am fost comunicat şi frăţiei tale pentru ulterioară
dispunere?
2. Făcut-a pomenire cu glas tare în biserică sub cultul divin fie în
cuvântare bisericească, fie în aşa-numitele pomelnice numind cu numele
întreg de familie şi de botez, Avram Iancu, Simeon Bărnuţiu, Simion Balint,
Mikaş Florian şi Ioan Buteanu ca de conducători români din evenimentele
din 1848/1849 şi peste tot făcută pomenire publică la sfânta liturghie
celebrată în această zi ce a căzut pe duminică?
3. Dacă a făcut pomenire, pe cine l-a numit cu numele? Şi că oare
numit-a pe aceia cu numele familiar ori numai cu numele de botez? Să se
anexeze la protocol o copie autentificată din partea Oficiului vicarial despre
pomelnicul din ziua aceea. Dacă n-ar fi făcut pomenire să se declare că cu ce
poate dovedi.
4. Cine a mai fost în duminica acea în biserica noastră din Lunca
Cernii afară de credincioşii noştri şi ce cugetă dânsul că prin care şi din ce
cauză a fost denunţat că în ziua de 3/15 mai în biserică ar fi pomenit pe cei
despre care am făcut amintire mai sus în punctul 1. Pentru legitimarea sa
deplină dânsul să producă şi dovezi în scris când atare dovezi i-ar sta la
dispoziţie şi ar putea câştiga.
Deosebit de parohul Iosif Stupinean, vei asculta la protocol şi pe
capelanul I. Pataky cam la următoarele puncte:
a. Fost-a dânsul în biserica parohială din Lunca Cernii în duminica
din 3/15 mai? Cine a celebrat sfânta liturghie?
b. Auzit-a că sub sfânta liturghie parohul Iosif Stupinean ar fi făcut
pomenirea celor de sub punctul 1 de mai sus? Cine a făcut aceea şi ce nume
s-au pomenit? Referitu-s-a acea pomenire expresă la cei din evenimentele
anului 1848/1849, ori acea pomenire era comună ca cele ce se făceau mai
nainte şi în alte duminici? Peste tot este datină ca în duminici şi sărbători la
sfânta liturghie se face pomenirea viilor şi a morţilor şi că oare în acele
pomelnice ocur şi numele de botez sinonim al celor ce au luat parte activă la
evenimentele anilor 1848/1849?
c. Vestitu-s-a poruncă fie în biserică, fie în afară de aceea că în 3/15
mai se va face sfânta liturghie pentru fruntaşii români şi pentru cei ce s-au
luptat ori au căzut jertfă evenimentelor din 1848-1849? Avut-a poporul
cunoştinţă despre aşa ceva? Şi cum au cuprins poporenii pomenirile ce
eventual în duminica din 3/15 mai s-au făcut în biserică sub sfânta liturghie?
d. Afară de credincioşii noştri, cine alţi străini au fost în biserică sub
decursul sfintei liturghii şi ce ştie cu ce scop au fost aceia de faţă la acea
sfântă liturghie?
e. Ce cugetă, cine a făcut denunţare şi din ce cauză că în 3/15 mai
1898 s-ar fi făcut demonstraţiune politică în biserică prin pomenirea
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conducătorilor românilor din 1848/1849? Auzit-a dânsul, şi ce, despre acea
denunţare? Are dânsul ceva parte, cât de puţină, în acea denunţare?
Afară de aceste întrebări, frăţia ta nu numai că vei putea, dar trebuie
să pui şi alte întrebări ce ar sta în legătură cu cauza din întrebare, mai ales
care sunt în legătură cu fasiunile respectivelor aşa ca acelea deplin să se
lămurească.
Vei griji că dacă vei observa ceva contrazicere între fasiunile
parohului şi ale capelanului, acelea prin întrebări crucişe şi desluşitoare să le
lămureşti.
Peste tot, sub grea răspundere, vei descoperi ambilor preoţi că
despre toată cauza să observe cea mai strictă discreţie şi nu cumva să cuteze
a descoperi ceva din cele pertractate. Îndeosebi lăsăm frăţiei tale ca astfel să
conducă investigarea aceasta discreţionară, încât chestiunea cea delicată să
fie pe deplin lămurită şi ca pe baza aceleia să putem forma judecată clară
spre a putea da răspuns clar şi temeinic la Înaltul Minister.
Protocolul investigaţional subscris din partea anumitor preoţi la
timpul său să ni se aştearnă.
De la Ordinariatul greco-catolic din Lugoj, la 25 noiembrie 1898.
_____________
Pentru libertate şi unitate naţională,…p. 281-283. Doc. nr. 154.

XVIII
FONDUL LUI IANCU
Reportaj telegrafic
Alba Iulia, 1 decemvrie n[ou]
În chestia fondului Iancu aşeară la orele 5 s-a terminat interogatoriul
d-lui Albini. A urmat ascultarea martorilor, 6 la număr. Tribunalul şi
procurorii devin furioşi la depoziţiile în limba română ale martorilor. Şedinţa
s-a încheiat la 6 ½ seara. Azi dimineaţă pertractarea s-a început după orele
nouă. Se citesc acte până la 11. Se dă cuvântul procurorului, care vorbeşte un
ceas, atacând cu furie pe Iancu, mai mult decât pe acuzat şi numindu-l
„haramia vezèr”. Advocatul şi publicul protestează. Procurorul cere
pedepsirea cu maximul de 5 ani şi confiscarea banilor depuşi la „Astra”. La
orele 12 preşedintele suspendează şedinţa pe 2 ore, deşi apărătorul cere
continuarea ei, având mâne pertractare la Arad. Cererea nu se admite.
Apărătorul protestează telegrafic la ministerul de justiţie [….].
____________
Tribuna din 20 noiembrie-2 decembrie 1899.
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XIX
Sentinţa tribunalului din Alba Iulia
în procesul intentat lui Tit Liviu Albini, administratorul
fondului pentru ridicarea unei statui lui Avram Iancu
Achitat – confiscat
Sentinţa de la Alba Iulia
După o pertractare de două zile întregi tribunalul din Alba Iulia, a
adus, în procesul intentat d-lui T. Liviu Albini, o sentinţă, care pune în
adevărata sa lumină motivele de care se conduc cercurile domnitoare […] şi
nu va întârzia a provoca o vie indignare la întreg poporul românesc. Ieri
seara la orele 6 ½ tribunalul din Alba Iulia a enunţat următoarea sentinţă:
- Acuzatul T. Liviu Albini este achitat în lipsa dovezilor de acuza de
fraudare.
- Dar e declarat de vinovat pentru transgresiunea ordinului
ministerial, prin care s-a oprit colectarea de bani în favorul unui monument
lui Avram Iancu şi osândit pentru aceasta la 15 zile arest, 100 fl. amendă şi
purtarea speselor de proces. Zilele de arest se socotesc împlinite prin arestul
preventiv, ce acuzatul l-a suportat în decurs de 13 luni; iar amenda de bani şi
spesele de proces se consideră ca neîncasabile, după ce acuzatul nu are avere.
- Enunţă confiscarea sumei de 4.701 fl., adunată pentru monumentul
lui Avram Iancu şi dispune viceşpanului din Arad a secvestra banii depuşi la
„Victoria” şi viceşpanului din comitatul Albei Infer. A recerca pe preşedintele
„Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura poporului român” ca să-i
transpună libelul de depunere de la Victoria.
____________
Tribuna din 21 noiembrie/3 decembrie 1899; Vezi şi Paul Abrudan, op. cit., p. 141-142.

XX
Scrisoarea deschisă de protest a dr. Petru Şpan
adresată procurorului în procesul de la Alba Iulia,
grof Miklós Lázár
Epistolă deschisă
Procurorului grof Lázár
Adânc rănit în sufletul meu de neînţeleasa cutezanţă cu care d-ta în
mod oficios, din locul cel mai sfânt ai aruncat cu tină în cel mai scump erou
al sufleteului meu, m-am revoltat în faţa acestui atac temerar la cele mai
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înalte simţăminte, ce ne leagă de eroii mari ai neamului nostru. Nu, nu-ţi
putem ierta acest pas nefericit, ci te provocăm în numele sfintei dreptăţi, ca
să revoci espresiunea […] ţinută la adresa eroului nostru Avram Iancu.
Ca unul, pe care o sfântă tradiţie familiară mă leagă de eroul
Munţilor Apuseni. Ca unul, ai cărui părinţi încă în leagăn mă îngânau cu
legende din viaţa acestui erou. Ca unul, care adese a pausat pe acele laviţe şi
scaune, a mâncat din acele blide şi tăiere şi a beut din acele doniţe şi cancee,
din care s-a adăpat şi Iancu. Ca „Moţ” şi fiu al acelor locuri sfinte neamului
românesc, ridic un solemn protest contra espresiunilor necalificabile ale
procurorului şi cer satisfacţie, implorând ajutorul lui Dumnezeu şi al
neamurilor culte contra acestui pângăritor al celor mai scumpe odoare, ce
formează avutul nostru naţional.
Dr. Petru Şpan
____________
Tribuna din 5/17 decembrie 1899; Paul Abrudan, op. cit., p. 143-144.

XXI
O voce maghiară despre Iancu
E mare indignarea printre valahii ardeleni; mare ca pe vremea când
n-au motiv să se indigneze. Furibundarea presei, ieşirea pe plan a tinerilor
universitari, adunări poporale şi petiţii la Viena: întregul arsenal bine
cunoscut valah se arată, se postează aşa, că prima întrebare ce şi-o pune
omul este: noua comedie în jurul cărei chestii se învârte?
Ei bine: nu strica dacă de astă dată românii aflau altă formă
exterioară pentru manifestarea indignărei lor, pentru că de astădată întradevăr sunt indignaţi şi au motiv să fie indignaţi.
La Alba Iulia s-a întâmplat anume când s-a pertractat procesul
pentru fondul lui Iancu, că procurorul regesc de acolo a numit – cum se
afirmă – pe Avram Iancu, eroul naţional al valahimei ardelene – şef de
bandiţi (haramia vezér). Dacă acel procuror reg. într-adevăr aşa s-a
exprimat, valahimea din Ardeal are drept şi motiv să se indigneze. Motiv,
fiindcă Avram Iancu a fost într-adevăr erou, a fost politician onest, chiar şi în
greşelile sale şi n-a fost, în nici un caz, şef de bandiţi.
Şi drept. Da: titlul de drept nu se şterge, câtă vreme procurorii
maghiari, ales cei din Ardeal, îşi păstrează obiceiul de a parada în procesele
penale politice cu prim-articole proaste, în loc de rechizitorii juridice. Cazul
de la Alba Iulia e numai copie a tipului permanent, pe care nu-l poate
schimba persoana, individualitatea şi scopul procurorului singuratic.
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Procurorii noştri îşi ţin de datorinţă, ca la orice mic furtişag al naţionalităţilor
să apere patria cu grandeţă şi în mod bătător la ochi.
În rechizitoriile lor apar toate secăturile, toate bombasticismele,
frazele, preocupările intenţionate şi toate înfrumuşeţările provocatoare din
articolele de gazetă şi din vorbirile parlamentare şi cei ce le rostesc
(rechizitoriile) nu uită să pomenească de Lombroso, de Beksies Gusztáv, de
Kaas Ivor, şi numai de aceea îşi uită, că ei pe scaunul de acuzatori nu
reprezintă politica de partid ofensată, ci ordinea de drept a statului, care
poate fi ofensată cu acţiuni politice tot aşa de bine ca şi cu transgresiuni,
delicte şi crime comise în contra proprietăţii, a libertăţii personale sau de
altă natură.
În timpul din urmă procesele socialiste şi naţionale au relevat în
mare parte o înspăimântătoare superficialitate şi preocupare a puterii
acuzatoare, ce avea rol în ele, aşa că aceasta în sine luat, formează agitaţia
cea mai periculoasă în contra statului pe care-l reprezintă. Există idei mari şi
oameni adevăraţi pentru care se poate duce luptă totuşi astfel, ca statul să
aibă drept şi titlu de drept a se apăra.
Socialismul e idee sfântă; dar pe lângă el se poate agita astfel, ca
omul să poată fi întemniţat cu tot dreptul. Avram Iancu a fost om adevărat.
Dar memoria sa poate fi exploatată aşa, ca faptul să formeze crimă în contra
memoriei sale şi păcătuire în contra ordinei de stat. Nu numai pentru
monumentul lui Iancu, ci şi pentru al lui Kossuth Lajos şi pentru al Reginei
Elisabeta, se pot aduna bani pe cale oprită. Şi aşa mai departe. Dar la astfel
de ocaziuni procurorul să nu facă alta decât să dezvelească rătăcirile de
drept, cu care acuzaţii în general, sau numai conform sentimentului lor, s-au
ciocnit în chestiile sfinte politice cu suprema lex, cu ordinea de stat.
Dacă politica în jurul căreia s-a făcut greşala, e bună sau rea, onestă
sau neonestă, patriotică sau nepatriotică, nu judecătoria are să decidă. În
astfel de chestii e obicei să decidă – istoria. Îndeosebi patriotismul să
binevoiască domnii procurori a nu-l zgândări. Noţiunea patriotismului a fost
învelită în atâtea pături, în atâtea scoarţe, din partea luptelor de clasă, a
tacticei de partid, a intereselor de clase şi a speculaţiunei politice, încât omul
de drept, care trebuie să opereze numai cu noţiuni de oţel, bine definite, are
să se reţină de la atingerea acestor băşici de apă.
Încă odată. Să nu se treacă cu vederea, că în procesele politice
penale încă aparţine judecătoriei numai partea juridică a chestiei, nu partea
politică. Pentru că politica de contra, dă naştere, după natura lucrului, la o
politică de recontra şi din aceasta se naşte un joc hazardat, în care se pierde
ce e mai preţios; sentimentul de drept al cetăţenilor.
Da…. Acest dar e momentul pentru cel mai interesat în întreagă
afacerea. Procurorul din Alba Iulia adică, dacă în adevăr a numit pe Iancu
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„haramia vezér”, atunci ori nu cunoaşte această figură interesantă şi nobilă,
ori nu voieşte a-l recunoaşte aşa cum arată scrutările nepreocupate ale
istoriei îl prezintă. Românii (oláhok) au tot dreptul să se indigneze de
aceasta, dar numai pe o singură bază, pe baza scrutării istorice onorabile,
adică dacă recunosc pe Avram Iancu de acela şi astfel cum îl descrie istoria
imparţială. Căci Avram Iancu numai astfel şi numai în acest caz nu a fost
victimă perfidiei Vienei, cererilor maghiarilor şi nepriceperii poporului său
propriu. Avram Iancu, cum e de tot sigur deja, a voit să facă politică
maghiaro-valahă. Dacă i-ar fi succes să ducă până la sfârşit această politică,
ar fi ajuns cu ea cam la acelaşi rezultat, pe care-l dete legea de naţionalităţi a
lui Deák Ferencz şi Eötvös József. Că în mişcare naţională valahă, aprinsă în
patruzeci şi opt şi aprinsă de tăciunele vienez, s-a aruncat cu trup şi suflet şi
cu toată credinţa sa, aceasta să nu i-o privim cu ochiul statului maghiar, ci cu
al imperiului german-austriac de atunci, în care începuseră a se trezi de
boarea de martie şi a se mişca toate popoarele: italieni, maghiari, poloni şi
valahi deopotrivă.
La astfel de prilejuri, zău, fiecine e pentru sine cel dintâi, şi nu prea
îi pasă de ideea de stat. Iancu însă a prins arma numai pentru ca din haosul
european de atunci să cristalizeze individualitatea naţională a rasei şi
poporului său, şi apoi necontenit a căutat prilejul de a lupta în alianţă cu
maghiarii contra reacţiunii europene, şi când în Ardeal a arborat stindardul
maghiar, prin faptul, acesta a dat programul clar al scopului său final. Că în
urma unei neînţelegeri, o trupă maghiară tocmai atunci a trebuit să dee
năvală asupra românilor, nu duşmănoşi, şi la aceasta românii înfuriaţi au
răspuns cu oribilitatea de la Abrud, căreia rar i se află pereche: aceasta e o
fatalitate, pentru care nu poţi face responsabil nici pe maghiari, nici pe
români, nici pe Kossuth, nici pe Iancu.
Atâta e sigur, că Iancu după toate acestea încă tot a întrebuinţat orice
ocazie pentru a se apropia de unguri şi că el a luptat contra ruşilor şi
austriacilor, iar nu cu ei…Nu cred neamţului, aceasta era politica lui. Şi dacă
valahul ardelean de astăzi îşi reaminteşte figura lui posomorâtă şi cum
noaptea din munţi plângea din când în când fluierul său, istoria onestă îi
trimite mormântului său cu glas duios de fluier adevărul etern: „Nu crede
neamţului „!
………………………………………………………………………………..
Tar Lörincz.
___________
Dr. Amos Frâncu, Pentru memoria lui Avram Iancu, Sibiu, 1899, p. 49-53.
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XXII
Cuvântare rostită la mormântul lui Iancu
de d-l George Novacoviciu, stud[ent] univ[ersitar].
În numele tinerimei române venit-am la mormântul tău, erou-martir
al neamului românesc. Erou, care, având în vedere sfinţenia iubirii de neam,
patrie […] te-ai jertfit pentru cele mai înalte recerinţe de viaţă ale poporului
tău, pentru drept şi libertate. Te-ai jertfit! Dar sufletul tău şi acum străbate
rândurile bravului tău popor. Amintirea ta e un izvor nesecat de pilde pentru
a duce la îndeplinire lucrarea, dezrobirea naţională, pe care tu, cu atâta
însufleţire curată, ai început-o, şi pe care n-ai sfârşit-o, pentru că soarta
maşteră n-a croit altceva poporului tău decât numai rane şi dureri.
Acum, când şi în mormânt eşti prigonit, când amintirea ta este
pângărită […] am venit aici în ţintirimul de la Ţebea, unde alături de falnicul
Goron al lui Horia, îţi dormi somnul de veci […], am venit să arătăm, că tu
nu eşti neputincios, tu ai admiratorii tăi, ai tinerimea română, care depune
această cunună în semn de recunoştinţă şi adoraţiune pentru jertfa adusă
neamului românesc.
Cununa aceasta însemne „cununa de tineri” cari în numele tău cel
sfânt va purta lupta cu aceeaşi însufleţire; cari din amintirea ta vor propaga
cele mai înalte ideale şi cari jură pe mormântul tău, că nu se vor odihni până
ce nu vor vede poporul românesc împărtăşit de aceleaşi drepturi: de libertate
şi bunăstare.
___________
Tribuna din 30 ianuarie/11 februarie 1900.

XXIII
Procesul de la Baia de Criş
Baia de Criş, 13 febr. 1900
Procesul cununei, intentat cu atâta dispreţ pentru lege şi pentru
adevăr, a concentrat la Baia de Criş mulţime mare de români, cărturari şi
ţărani, a concentrat şi puterea de stat (veţi înţelege cu siguranţă jandarmeria).
Toată noaptea, în preajma procesului, o trupă de jandarmi concentraţi anume
pentru proces, au cutreerat zadarnic oraşul. Românii […] erau liniştiţi şi
demni ca întotdeauna.
Procesul s-a început la orele 9. Judecător Bigner József, subjude,
subtitut de procuror un avocat ungur de aici Nogal Károly. C. Steer avea de
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apărător pe d-l Teodor Pop din Baia de Criş; G. Novacovici pe d-l advocat
Francisc Hossu Longin; I. Scurtu pe d-l advocat dr. Şt. C. Pop.
Public foarte mult, dame, preoţi, alţi cărturari, ţărani în număr mare;
erau de faţă şi străini, cu aproape toate notabilităţile lor. Sala ticsită
cu desăvârşire.
Sentinţa
La orele 5 ½ judecătorul citeşte sentinţa:
1. De sub acuza delictului contra religiei, acuzaţii se absolvă.
2. Dar sunt condamnaţi pentru prăznuirea lui Iancu, culpabil de infidelitate
către patrie şi cătră ideea de stat maghiar şi pentru cununa cu tricolor.
3. Cununa se confiscă.
Toţi trei acuzaţii ascultă senini […] condamnarea: fiecare 6 săptămâni
temniţă ordinară şi 250 coroane amendă.
Acuzaţii şi apărătorii insinuă recurs la tribunal.
___________
Tribuna din 4/16 februarie 1900.

XXIV
Domnule Ministru de Interne!
Subsemnatul mă adresez Dv., ca rudă apropiată (nepot) a fostului
locuitor din Vidra de Sus, Avram Iancu, cu următoarea rugăminte.
Mormântul lui Avram Iancu, aflat la Ţebea, plasa Baia de Criş, judeţul
Hunedoara, este într-o stare atât de proastă – grilajul de lemn de lângă
mormânt este distrus şi nimicit de vite, astfel încât ar fi cea mai mare ruşine
pentru familia noastră să-l lăsăm în această stare.
Am sperat că domnul ministru va fi de acord cu construirea unui
mausoleu mai mare deasupra mormântului prin donaţie publică şi de aceea
rudele nu au făcut nimic pentru întreţinerea mormântului.
Dar, deoarece îndeplinirea planului de mai sus a fost zădărnicită
definitiv, îndatorirea de a întreţine mormântul în stare bună a revenit rudelor.
Dar membrii familiei şi rudele nu pot construi mausoleul, nici un monument
funerar mai mare, ci pot cel mult prevedea mormântul cu o cruce de
marmură cumsecade şi cu grilaj simplu de fier. Şi acest lucru or să-l facă în
cea mai mare linişte, cu ocolirea oricărei manifestaţii. Că în această
problemă membrii familiei nu vor da prilej la nici un fel de plângere, asigură
şi împrejurarea că nici un membru al familiei amintite nu a fost condamnat
niciodată pentru contravenţii politice.
Scopul mai important al cererii mele este: să-l avizaţi pe
dl. Primpretor din plasa Baia de Criş, că rudele lui Avram Iancu, reprezentaţi
170

prin mine, au anunţat la Dvs. intenţia lor şi că în primăvara anului curent vor
aşeza la mormântul lui Avram Iancu o cruce de marmură şi în jurul
mormântului un grilaj de fier.
De altfel, toate cheltuielile le voi suporta eu. Şi mă oblig ca cu
ocazia sfinţirii crucii, să chem numai rudele şi să nu o popularizez nici prin
ziare şi nici pe altă cale. Vă rog să binevoiţi a-mi da aprobarea şi a-mi atrage
atenţia prin căpitanul de poliţie din Abrud asupra luării măsurilor de
precauţiune.
Sluga Dvs.
Gomboş Iosif, preot.
23 februarie 1900, Abrud-Sat
___________
Gelu Neamţu, Procesul pentru cununa de pe mormântul lui Avram Iancu, 1900-1902, în
Sargetia, IX, 1972, p. 149-168.

XXV
Nr. 126 res. 24. II. 1900
Prefectul judeţului Hunedoara către prefectul jud. Alba de Jos în
problema ridicării unui monument funerar la mormântul lui Avram Iancu de
către Gomboş Iosif, preot ortodox din Abrud-Sat.
Solicitarea lui Gomboş nr. 126 res. a.c.
Atragem atenţia ca să se păstreze caracterul personal al lucrurilor şi
să se abţină de a se folosi această ocazie pentru orice fel de manifestare.
/Răspunsul este următorul:/
Prin ordinul nr. 126 din 24 aprilie. Cererea preotului ortodox
Gomboş Iosif, pentru întreţinerea mormântului lui Avram Iancu din Ţebea,
către prefectul judeţului Hunedoara.
Gomboş Iosif, preot ortodox din Abrud-Sat, în cererea adresată mie,
solicită aprobare ca rudă apropiată pentru aşezarea unei pietre funerare şi a
unui grilaj de fier, pe cheltuiala proprie, la mormântul lui Avram Iancu.
Vă rog să comunicaţi solicitatorului că nu are nevoie de aprobarea
oficială pentru aranjarea mormântului lui Avram Iancu ca persoană
particulară şi că o poate face cu respectarea condiţiilor din regulile oficiale
locale. Vă mai rog să verificaţi ca acest lucru să-şi păstreze caracterul
anunţat şi această ocazie să nu fie folosită pentru manifestaţii împotriva
statului.
________________
Gelu Neamţu, op. cit., p. 149-168.
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XXVI
Prea stimată doamnă!
Am primit cu bucurie însărcinarea de a planta la mormântul lui
Iancu, cei trei brazi, ce aţi binevoit a mi-i preda. Luni, la 2 april st. n. la orele
2 după amezi – luând o trăsură din Brad – am mers la mormânt şi am plantat
cei trei brazi înlăuntrul grilajului şi anume: unul vizavi cu crucea, înaintea
turnului, acesta e a d-lui Scurtu; unu în partea mormântului de către gorun,
sub numele Novacovici; iară al treilea în cealaltă parte a mormântului, sub
numele Steer.
Nime nu ne-a văzut când i-am aşezat afară de un student, ce a săpat
gropile. I-am aşezat bine, mă tem însă că zbirii de jandarmi care încontinuu
cercetează mormântul, nu cumva să-i smulgă. La crâsnicul din Ţebea i-am
promis că-i plătesc numai să-i ude ca să se prindă. Sunt cu toată stima
Brad, la 6/4 1900
Sofia German
_______________
Gelu Neamţu, op. cit., p. 149-168.

XXVII
Prea stimate domnule avocat!
Mă gândesc la ziua de mâne; de mult mă gândesc că voi putea asista
şi eu la acest episod al marii campanii purtate pentru Iancu. Durere, sunt
condamnat să privesc numai din depărtare, cu gândul, la lupta ce veţi
desfăşura mâne, dimpreună cu bravii noştri amici tineri, pentru onoarea
naţională. De 4 săptămâni păzeşte nevasta mea patul şi eu asist îngrijorat
lângă ea. Iată ce mă reţine.
Cu sufletul însă, oricât de zdrobit de griji şi deziluzii, sunt la dvoastră. Vă rog spuneţi salutare tuturor fraţilor, care singuri mai poartă
stindardul frumoasei campanii, care a făcut să tresară toate inimile sinţitoare
româneşti, dar durere, n-a putut să trezească pe cei mulţi din letargia ce i-a
cuprins. Doresc izbândă cauzei sfinte întru a cărei apărare v-aţi angajat. Sunt
sigur de curajul şi bărbăţia tuturor şi astfel şi de izbânda cauzei, ori şi care ar
fi dealtfel sentinţa.
Văd că tragicul erou Iancu tot tragedii provoacă, dar e sublim acest
tragic şi înălţător. În situaţia de astăzi, aşa de blazată, dejosită şi degradată
/la nivelul/ unei pieţi de târgoveţi, această campanie singură şi singure
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jertfele ei mai marchează linia luptei naţionale. Fie ca la Deva linia aceasta
să ieie o direcţiune ascendentă.
Dumnezeu să ajute fraţilor, pe care îi salută cu dragoste
dr. E. Daianu.
______________
Gelu Neamţu, op. cit., p. 149-168.

Nr. 4814 Bis.

XXVIII

Preaonorate domnule protopop!
Înainte de a ne pronunţa în meritul raportului T. D-tale, din 21 iulie
a.c. nr. 514, şi a permite mutarea mormintelor de lângă mormântul lui Iancu
din Ţebea într-alt loc – te poftim a supune această chestiune spre deliberare
în comitetul şi sinodul parohial de acolo şi concluzele care se vor aduce a le
înainta aici. Deocamdată să dispui ca să nu se mai înmormânteze nimenea în
apropierea mormântului lui Iancu.
Sibiu, din şedinţa Consistorului arhidiecezan, ca senat bisericesc,
ţinută la 25 august 1921.
N. Colan
Nicolae
Secr. Consist.
Arhiepiscop şi mitrop.
P. onor. Domn
Pompiliu Piso, protopresbiter al tractului Zarand.
Verso.
P. 17 IX 921
On. Dle.
Prin Ord. V. C. nr. 4814 Bis., se interzice strict organelor parohiale a
mai permite ca în apropierea mormântului eroului naţional, Avram Iancu, să
se mai înmormânteze.
Veţi lua totodată hotărâre în comitetul şi sinodul parohial căutând un
loc potrivit unde să se mute morminţii din apropierea mormântului lui Avram
Iancu. Locul ce-l veţi căuta să fie loc de frunte şi frumos. Acestea toate în
vederea ridicării unui mausoleu maiestos deasupra mormântului eroului care
spre fericirea şi fala Dv. îşi doarme somnul de veci în cimitirul Dv.
Vei raporta în 30 zile.
Nr. 471 – 921
I.Tisu, paroh Ţebea
______________
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 3/1921, f. 18
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XXIX
Nr. 1101 - 1921

Concurs

„Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român”
publică concurs pentru cea mai bună lucrare scrisă în română, în româneşte
asupra temei: istoria anilor 1848/49 în legătură cu faptele de arme ale eroului
Avram Iancu.
Condiţiunile la concurs sunt următoarele:
Lucrările se vor trimite în timp de un an de la publicarea
concursului.
Lucrării i se va da o extensie de 20 coale de tipar, formatul revistei
„Transilvania”, în care se vor cuprinde şi ilustraţiile pentru desăvârşirea
lucrării.
Manuscriptele fără subscriere, însoţite de un plic închis, cuprinzând
numele şi adresa autorului şi în afară prevăzut cu un moto sau pseudonim,
vor fi să fie înaintate „Asociaţiunii”, Sibiu, str. Şaguna 6.
Lucrările intrate în concurs se vor da spre cenzurare Secţiunii
istorice a „Asociaţiunii”, exclusă fiind orice apelaţie contra lucrărilor
acesteia.
Lucrării celei mai bune, vrednice de premiat, i se va acorda premiul
de lei 10.000 (zece mii), destinat de Asociaţiune pentru acest scop.
Sibiu, 1 octombrie 1921.
A. Bârseanu
Romul Simu
Prezident
secretar
Copia concursului se va da spre publicare d-lui secretar Georgescu.
___________
Dorin Goţia, Comemorarea lui Avram Iancu de către „Astra” în perioada interbelică.
Documente (I), în Restituiri, II, Deva, 1994, p. 145.
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XXX
Consistorul
Arhidiecezei Ort. Române
de Alba Iulia şi Sibiu
Nr. 6732 Pres
Preaonorate d[omnu]le protopop!
În 1/14 septemvre a.c. se împlinesc ani 50 de când, după voinţa lui
Dumnezeu, a fost chemat la cele eterne şi înmormântat în cimitirul de la
Ţebea, la umbra gorunului lui Horia, eroul fără samăn al Românilor ardeleni
„Avram Iancu”.
Prilejul acesta nu este permis să fie lăsat să treacă, fără de urmă, în
viaţa poporului nostru, ajuns din bunătatea cea nemărginită a lui Dumnezeu,
la libertate politică şi naţională, la întregirea neamului sub un singur sceptru,
pentru care a luptat şi fericit adormitul întru Domnul, Avram Iancu.
Cade-se deci a sărbători în chipul cel mai demn, pe cel mai
nenorocit, dar şi cel mai iubit dintre marii eroi ai Ardealului, ridicând
rugăciuni fierbinţi către cel Atotputernic pentru odihna sufletului „regelui
munţilor”.
De aceea, Te autorizăm şi Te îndatorăm pe Sânţia Ta, ca în 1/14
septemvre a.c. să oficiezi, asistat de cât mai mulţi preoţi din tract, în biserica
din Ţebea, s-ta liturghie, după finirea căreia să celebrezi, la mormântul
fericitului răposat un parastas solemn pentru odihna sufletului lui, având apoi
a rosti o cuvântare comemorativă în carea să expui viaţa şi faptele măreţe ale
dânsului.
La finea cuvântării vei aminti celor prezenţi, că dorinţa noastră
fierbinte a fost să oficiem Noi acel parastas, să ne închinăm la mormântul
neîntrecutului erou, şi să ridicăm înşine rugăciuni către Părintele cel ceresc
pentru odihna sufletului lui, dar am fost reţinuţi de a ne îndeplini această
dorinţă a sufletului nostru, din cauze importante şi care nu sufereau amânare
în centrul mitropoliei noastre.
Te poftim apoi a împărtăşi tuturora, cari vor lua parte la acest act
solemn binecuvântarea noastră arhierească.
______ _ _______
Acestei serbări dorim să se dea un caracter cât mai solemn, şi să se
dezvolte în cadre cât mai largi, participând credincioşii noştri în frunte cu
preoţimea din întreg protopopiatul.
175

Spre acest scop, Te poftim a aduce acestea la cunoştinţa clerului cu
posibilă grabă, având a le comunica poporului în Duminica proximă,
îndemnându-i a lua parte la parastas.
Credincioşii din acele comune, care în drumul spre Ţebea, trec prin
Brad, să vină în ziua de 31 august la Brad, unde Te vei îngriji de sălaş şi de
unde în 1/14 septemvre veţi pleca în procesiune spre Ţebea, mergând înainte
elevii şcoalelor noastre din Brad cu stindardul, vor urma apoi corpurile
didactice, după aceea Sânţia Ta cu preoţimea şi în fine poporul.
Aşteptăm de la Sânţia Ta să iei toate măsurile de lipsă ca aceasta
serbare să fie demnă de numele aceluia care a fost Avram Iancu.
Despre decursul serbării, aşteptăm raport.
Al Sânţiei Tale
Sibiu, 22 august 1922
De binevoitor
Nicolae
Arhiepiscop şi mitropolit.
P.O.D. Pompiliu Piso
Protopresb. al tract. Zarand
______________
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 2/1922, f. 30 - 31.

XXXI
Nr. 1183/1922
Nr. 2362/1922 26/VIII 1922
Onorat
Comitetul Central al Asociaţiunii!
În legătură cu rescriptul on. Comitet Central, nr. 851, în chestia casei
lui Iancu ne luăm voie a observa că intenţia noastră nu a fost şi nu este de a
lua în stăpânire această casă pentru trebuinţele bisericei noastre, când am
intenţionat instalarea unei capele în acel loc. Dimpotrivă voiam ca să dăm
mână de ajutor Asociaţiunii pentru a [da] cultului lui Avram Iancu o valoare
mai pronunţată. Ne-am convins la faţa locului că acea casă nu poate rămânea
solitară expusă la discreţia şi eventual abuzurilor oamenilor răi.
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Casa are două încăperi. Întâia odaie s-ar putea uşor instala muzeul,
iar cealaltă capela. Prin instalarea capelei, casa ar împrumuta o atribuţie de
loc sfânt şi făcându-se din când în când servicii divine în acel loc, prestigiul
ei de lăcaş al lui D-zeu asupra căreia planează duhul lui Iancu ar creşte în
măsură uriaşă. Prin faptul acesta, pe de altă parte, am fi în poziţia de a
deobliga pe preoţii noştri de acolo ca sub răspunderea lor personală să poarte
grijă de casă şi prin aceasta şi îngrijirea casei şi a muzeului ar fi asigurată.
Prin urmare rugăm on. Comitetul Central să binevoiască a chibzui
din nou asupra chestiunei acesteia pentru ca amândoi, în înţelegere
reciprocă, să săvârşim în acel loc o operă demnă de memoria marelui erou al
neamului.
Cluj, la 23 august 1922
Consistoriul eparhial ort. Rom.
Nicolae, episcop
Către
___________

Onoratul Comitet Central al Asociaţiunii în Sibiu

Dorin Goţia, op. cit., p. 147.

XXXII
Nr. 1227
Consistoriul
Arhidiecezei ort. Române
De Alba Iulia
Nr. 6732 pers.
NB. La răspuns se va arăta numărul

6/IX 1922

Onorat Comitet!
La adresa onorabilului Comitet, din 28 august, n. a. c. nr. 1.196,
avem onoare a vă aduce la cunoştinţă că am însărcinat pe protopresbiterul
Zarandului, Pompiliu Piso, a oficia în 1/14 septembrie a.c. cu solemnitatea
cuvenită înconjurat de clerul şi poporul din acele părţi S[fân]ta liturghie în
biserica din Ţebea şi parastas la mormântul adormitului întru Domnul, eroul
nostru naţional, Avram Iancu.
Sibiu, 28 august 1922 Nicolae
Arhiepiscop şi mitropolit
___________
Dorin Goţia, op. cit., p. 148.
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XXXIII
Nr. 366/922
Ppres.

I. P. S. D[omnu]le Archiep[isco]p şi Metropolit,

Cu provocare la ordinul I. P. S. Voastre din… nr…Pres. La 1/14
sept. a. c., s-a ţinut, premergând serviţiul divin în bis. Din Ţebea – slujba
parastasului pentru odihna sufletului eroului fără samăn „Avram Iancu”.
Serbarea n-a putut fi realizată în cadrele contemplate în Ordinul I. P .S.
Voastre din următoarele motive:
În considerarea scurtimei timpului pentru a lua dispoziţiile necesare
de pregătire – inteligenţa Bradului a fost luat decisul de a se amâna serbarea
pe o zi de Duminică la 4/17 sept. a. c., când atât poporul satelor, cât şi
muncitorii minelor, ar fi luat parte în număr mai însemnat.
În ziua de 1/14 sept., fiind zi de târg la Brad, poporul şi-a văzut de
afaceri particulare şi astfel a fost slab reprezentat! Din cauza timpului ploios
şi din motivele atinse mai sus, nu s-a putut îndeplini nici procesiunea
proiectată.
Preoţimea, care avuse ştirea că serbarea e amânată, numai în parte a
fost reprezentată. La liceu elevii nu s-au prezentat, făcându-se până acum
numai înscrierile şi fiind toţi pe acasă.
La serviţiul divin şi parastas au servit 7 preoţi împreună cu
subsemnatul. La finea ritualelor am rostit un cuvânt ocazional în sensul
ordinului I. P. S. Voastre.
La serbare a fost reprezentată Asociaţiunea noastră, în numele căreia
a rostit un cuvânt festiv secretarul N. Georgescu, corpul didactic de la liceul
„Avram Iancu”, Reuniunea femeilor rom. din Brad, Administraţia locală. Ca
oaspe deosebit a asistat Dl. V. Goldiş din Arad, care la rândul său a rostit un
prea frumos discurs în comemorarea marelui erou, scoţând la iveală în
culorile cele mai vii, jertfele mari şi curate aduse de martirii Neamului,
Horea, Cloşca, Crişan şi îndeosebi a legendarului „Iancu”.
Serbarea s-a încheiat cu câteva declamări şi cu cântări.
Brad la 2/15 sept. 922
Al I. P. S. Voastre supus fiu sufletesc
În absenţa dlui ppresb.
I.Perian, paroch Criscior
____________
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 2/1922, f. 32.
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XXXIV
Nr. 1281/1922
Conform hotărârii Comitetului Central, nr. 479, din şed. De la 1 IX,
a.c. subsemnaţii, în ziua de joi, 1/14 septembrie a.c., după o călătorie, extrem
de anevoioasă, cu trenul, stând în picioare din Vinţul de Jos până la Deva, iar
de aici cu trăsura prin ploaie şi noroi până la Ţebea, am depus o coroană de
flori naturale, decorată cu brad şi cu o frumoasă fundă tricoloră purtând
inscripţia „Asociaţiunea”: „Regele munţilor şi al inimilor româneşti”, pe
mormântul lui Avram Iancu, aflător înaintea bisericii din Ţebea, plasa Baia
de Criş.
Am asistat apoi la sfânta liturghie celebrată de protopopul Perian, cu
şapte preoţi în numita biserică, sub durata căreia încă s-a făcut pomenirea
„robului lui Dumnezeu: erou-martir Avram Iancu”, iar la sfârşitul ei
parastasul obişnuit.
După terminarea ceremoniilor religioase, părintele protopop Perian a
citit o predică ocazională, după care secretarul nostru literar dl. I. Georgescu,
conform încredinţării ce i s-a dat, a arătat în câteva cuvinte isprava cea mare
naţională ce se leagă de numele lui Avram Iancu, însemnătatea pentru noi ca
neam, precum şi îndatorirea ce o avem toţi românii, fără deosebire, de a-l
comemora, după vrednicie, prin fapte, pe acest om al faptelor.
A mai cuvântat şi dl. deputat Vasile Goldiş, făcând o scurtă reprivire
asupra însemnătăţii Zarandului în toate acţiunile naţionale (anii 1784 şi
1848/49). Citând apoi frumosul cântec poporal „Jele-i Doamne cui şi cui /
Jele-i Doamne codrului / De armele Iancului, a făcut o frumoasă aplicare,
făgăduind că nu va lăsa să ruginească armele Iancului, ci va lupta cu ele
neîncetat până la deplina izbândă, a dreptăţii, a cinstei şi moralei în întreaga
noastră viaţă publică.
Cuvântările rostite au făcut profundă impresie asupra publicului,
destul de numeros (era biserica plină de intelectuali români din Zarand,
precum şi de ţărani din partea locului) dacă socotim şi vremea nefavorabilă
în care a trebuit să se ţină parastasul. Câţiva tineri au recitat versuri eroice,
iar la urmă de tot s-au cântat cântece patriotice „Astăzi cu bucurie „ şi
„Colo-n munţii Ţebei”. Cu aceasta s-a încheiat serbarea şi au plecat care
încotro. Mai comunicând că din acest prilej am avut cheltuieli de…. Ne
încheiem raportul despre misiunea ce ni s-a încredinţat
Ss Ioan Georgescu
___________
Dorin Goţia, op. cit., p. 149-150
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XXXV
Discursul de deschidere rostit de dr. Justin Pop
la festivalul pentru comemorarea de 50 ani
de la moartea lui Avram Iancu,
ţinut în Deva la 21 nov. 1922
On. Public!
Îndeplinesc mandatul com[itetului] Cerc[ual]. al desp[ărţământului]
Nostru VIII Deva al Asoc[iaţiunii] p[entru] L[iteratura] R[omână] şi
C[ultura] Pop[oporului] R[omân] de a rosti cuvântul de deschidere la
festivalul nostru de astăzi, aranjat sub egida Asoc[iaţiunii], cu concursul
binevoitor al factorilor, ce contribuesc la programul nostru în desfăşurare.
Mi s-a dat acest mandat, pentru că dir[ectorul] desp[ărţământului],
dl. dr. Simion Câmpean este angajat la altă parte a muncii noastre culturale
de azi. S-a stăruit înadins ca d-sa să ţină conferinţa comemorativă chiar
pentru că D-sa este fiu al Zarandului, născut şi crescut în frumoasele tradiţii
istorice ale acestuia, ca astfel D-sa cu o competenţă specială şi cu o inspiraţie
proprie şi nemijlocită să ne transpună în vremile măreţe ale lui Avram Iancu
şi să arate mărimea istorică a acestui erou legendar – în toată plastica ei.
Asoc[iaţiunea] noastră avea cea mai strânsă îndatorire de a serba
comemorarea alor 50 ani de la moartea lui A[vram] I[ancu]. Impune această
îndatorire nu numai faptul că Asoc[iaţiunea] din anul constituirei e o
instituţiune p[entru] lit[eratura] r[omână] şi c[ultura] p[oporului] r[omân],
care, deci îşi are în program cultul morţilor mari cu toată nobleţea acesteia ca
manifestare omenească, ci şi pe motivul, că însăşi fiinţa Asoc[iaţiunii] e o
operă a tradiţiilor lui Iancu.
Asoc[iaţiunea] este rodul energiilor sufleteşti ale viguroasei generaţii
de la 1848, iar această generaţie se adapă de la spiritul înalt şi larg a lui
A[vram] I[ancu], ba de la acesta ne-am adăpat şi ne adăpăm şi astăzi noi toţi
românii de dincoace de Carpaţi. N-a fost A[vram] I[ancu] iniţiatorul ori
întemeietorul Asoc[iaţiunii], spiritul lui a dat însă şi inspiraţia şi energia
sufletească de a o întemeia. Precând Asoc[iaţiunea] a luat fiinţă la anul 1861,
luna martie [sic!] - I[ancu] era deja ajuns la decepţiune, dar acei ce-i poartă
sufletul, n-au desnădăjduit. Regele Munţilor era deja în tragedie dar spiritul
lui idealist, alintat în cea mai înaltă iubire de neam, îşi făcuse deja
metempsichosa în sufletele noastre ale românilor de dincoace de Carpaţi şi
din această metempsichosă a răsărit ca o Pallas Athenae din creerii lui Zeus
şi ca un Venus din spumele mării - Asoc[iaţiunea] noastră. Şi aceasta se
întâmpla în timpul când Ungaria de atunci gemea din greu sub puterea
absolutismului austriac, care înăbuşi orice mişcare politică, ţinea încătuşate
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popoarele din ţară, ba situaţia aceasta o considera de prielnică pentru a
introduce o germanizare pe toată linea. Fruntaşi ai neamului nostru însă,
când iobăgia era ştearsă iar manifestările politice împiedecate, au înţeles că e
binevenită vremea de a trage brazda pe terenul culturei naţionale pentru ca
iobagii eliberaţi să apuce pe calea luminei.
Iată deci, că Asoc[iaţiunea] când serbează comemorarea a 50 ani de
la moartea lui A[vram] I[ancu] se regăseşte pe sine însăşi şi se serbează pe
sine însăşi în memoria acestui erou fără seamăn. Dar noi serbăm memoria lui
A[vram] I[ancu] cu pietate şi veneraţiune nu pentru acest motiv domestic ci
pentru însăşi această memorie ca scump elenodiu al neamului românesc.
Munţii sunt născători şi crescători ai sentimentului de libertate; munţii sunt şi
adăpostitori ai dorului de libertate. Din munţi a răsărit şi A[vram] I[ancu],
Făt Frumosul neamului românesc, munţii aceştia, leagănul lui, şi i-a apărat
munţii săi, i-a şi apărat şi i-a ajurat cu atâta destoinicie şi eroism, că
duşmanul nicicând n-a putut străbătea în ei. Cu câtă sfinţenie a dreptăţii a
fost deci numit el: „Regele Munţilor”.
Studiul de drept e un factor alimentar al conştiinţei naţionale mai
ales la un popor subjugat şi împilat de veacuri, căci aşa un popor în toată
clipita se frământă, se zbuciumă în dorul de drept, dreptate şi libertate.
Studiul de drept e foarte mult educator şi determinator şi pentru individualitatea omului.
A [vram] I[ancu] a studiat drepturile şi s-a făcut advocat, dar nu
pentru a fi bun avocat al particularilor, ci a studiat dreptul pentru însuşi
dreptul, a studiat drepturile pentru ca să câştige marele proces de veacuri al
colectivităţii: independenţa naţională politică a românilor de dincoace
de Carpaţi.
A [vram] I[ancu] a fost revoluţionar, dar n-a dorit să fie. Era un bun
timp când studiile lui de drept îi arătau că postulatele politice ale românilor
de dincoace de Carpaţi sunt atât de naturale, atât de sine înţelese, încât acelea
n-au nevoie nici chiar de o dispută academică, ele deci de sine se impun
pentru a fi împlinite. Atunci credem că, cartea legii e destulă dovadă asupra
dreptăţii. În inspiraţia-i juridică idealistă Avram Iancu n-a ajuns de a vedea
că aici pe pământ drepturile şi libertăţile nu sunt flori ce ar creşte în câmpul
liber ci sunt greu zăvorâte de o chimeră, care poartă numele de: putere. Când
a văzut însă că drepturile din carte nu sunt cele din realitate, a prins spada
pentru a deschide zăvoarele grele care ţineau ascunse drepturile şi libertăţile
unui neam întreg.
Dar şi când a încins spada de război, oricât de crâncen a fost
războiul; nicicând nu l-a părăsit nobleţea sufletului, atât de mult înăscută lui.
Iancu n-a voit nici o crudelitate, nu numai dar el a fost chiar mântuitor a
multe familii de ale duşmanilor. Unul dintre cei mai distinşi membri ai
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Societăţii maghiare din localitate mi-a spus că pe el şi ai săi, Avram Iancu, ia salvat la anul 1848, la Roşia Montană. Şi nu este acesta caz izolat. Dovada
aceasta că între geniul lui Avram Iancu şi revoluţie nu era o armonie, s-a ivit
însă necesitatea acesteia ca ultimă analiză şi atunci Avram Iancu pentru
iubirea lui de neam s-a armonizat pe sine însuşi şi s-a făcut revoluţionar. Dar
ceea ce îl înalţă şi mai mult pe Avram Iancu, e, că el este unul dintre cei mai
mari puritani nu numai ai neamului românesc, ci al întregii omeniri.
Avram Iancu nici pentru o clipită nu a fost al său şi pentru sine. El a
fost incarnaţiunea celui mai curat idealism, altruism şi puritanism într-un înţeles
cu adevărat biblic, căruia nici aceea nu i s-a hărăzit, să întemeieze familie, ci
destinul i-a fost, ca familia lui să fie şi rămână întreg neamul românesc.
Mărturie a idealismului, altruismului şi puritanismului lui Avram
Iancu este viaţa, faptele şi testamentul lui. Un atare geniu mai curând sau
mai târziu trebuia să se izbească de realitate. El prea a vrut şi prea iute a vrut
succese desăvârşite. O sucombare era inevitabilă, dar această tragedie
personală a lui e măsura nemăsuratei iubiri de neam a lui Avram Iancu. Care
român va fi păgânul care să uite momentul atât de caracteristic pentru felul
de om al lui Avram Iancu, când împăratul Francisc Iosif i-a solicitat o
întâlnire la Câmpeni, Iancu a răspuns la invitare cu vorbele: Ce-ar avea să-şi
spună un nebun şi un mincinos”.
Oare când Avram Iancu a zis aceste cuvinte sachakesperiane, care
din doi era adevăratul împărat? Răspund: El, el nebunul era împărat, căci el a
spus un adevăr suveran, el a spus un adevăr maiestatic iar împăratul
uniformat – era perfidia şi minciuna, acea perfidie şi minciună, care după
câţiva zeci de ani a prăbuşit şi împărat şi dinastie, şi o dublă monarhie.
Era aşa de mare, aşa de acut conflictul între Avram Iancu şi
decepţiunea lui asupra rezultatului revoluţiei al cărei supremă capetenie a
fost, încât putere omenească nu-l poate dezlega. Şi atunci a intervenit
înţelepciunea lui Dumnezeu, care a văzut, că prea ar fi fost durere pentru
Avram Iancu, ca să vadă nesuccesul luptelor lui, de ac[e]ea i-a luat
conştienţa de om şi l-a lăsat om fără conştienţă. I-a luat conştienţa ca să nu
mai sufere, l-a lăsat însă în viaţă ca om fără conştienţă şi pe mai departe, ca
să-l avem însă ca pildă vie a eroismului şi puritanismului naţional, căci
aceeaşi înţelepciune dumnezeiască a ştiut că Iancu nebun nouă ne va fi mai
drag şi mai scump şi mai preţios şi şi mai înălţat erou, pe care îl va îmbrăţişa
legenda. Legenda recunoscătoare, cum e, l-a şi îndrăgit, l-a îmbrăţişat şi l-a
cântat, îl cântă şi îl va cânta ca pe nici unul altul din eroii noştri. Un literat al
nostru Ioan Gorun a zis despre Iancu, că el a murit de două ori: l-a ucis mai
întâi falsitatea şi perfidia şi abia la 1872, l-a atins şi coasa morţii.
Io adaug aci, că dacă Avram Iancu a avut două morţi, el a avut şi
două suflete: unul s-a înălţat la plaiurile cereşti spre a-şi lua răsplata pentru
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că s-a pus în slujba dreptăţii dumnezeieşti, celălalt a rămas aici pe pământ, a
făcut o metempsichoză şi s-a împrăştiat printre noi. Iată şi un alt motiv de a
serba memoria lui Iancu: pentru actualitatea ei şi pentru viitor. Pentru ce să o
ascundem, căci e adevăr şi realitate, pe cât de tristă, pe atât de nudă, care nu
se poate acoperi. Noi românii de dincoace de Carpaţi suntem alipiţi
politiceşte, dar nu suntem uniţi încă şi sufleteşte cu fraţii din vechiul regat.
Trăim în cadrele aceleiaşi vieţi de stat, dar acesta nu are încă sânul
cald de patrie comună a tuturor fiilor ei. Căci să fiu bine înţeles, când zic
stat, aceasta e o noţiune rece de drept. Când zic însă patrie, aceasta e o
noţiune etică, în care este cuprins întreg complexul de sentimente al
cetăţeanului: iubirea, dragostea şi alipirea de neam şi ţară, spiritul de jertfă şi
întreg ansamblul virtuţilor patriotice. Ne mai lipseşte deci solidaritatea
naţională şi ne lipseşte geniul unitar românesc.
Cine ne-ar putea da mai bun exemplu şi mai înaltă energie morală
pentru unirea sufletească, dacă nu geniul lui Avram Iancu, care ca o minune
a ştiut să închege şi disciplineze nu numai o armată, atât de numeroasă după
vremuri, ci să unească într-o unitate strânsă şi sfântă pe toţi românii de
dincoace de Carpaţi.
Metempsichoza ce ne-a făcut spiritul lui Iancu, am vrea noi să o
lărgim până la ultimile hotare ale României Mari. Spiritul lui Avram Iancu
este atât de înalt şi atât de larg, încât ne ajunge din el la fiecare fiu al
neamului o bucăţică, care luată ca o sfântă cuminecătură, puterea ei
miraculoasă va stinge viciile şi toate patimile, care ţin azi în încordare şi
zâzaniei fiii aceluiaşi neam. Sunt ele multe energii în lume, dar cele mai
măreţe şi cele mai tari sunt energiile morali. Şi ce e măreţ, de sine impune.
Ce serbare va să fie atunci pentru neamul românesc dar şi pentru
Asociaţiunea noastră, care are de prezident de onoare pe însuşi M[ajestatea]
Sa Regele, simbolul viu al unităţii neamului, simbol pe care l-am visat şi
dorit atâtea veacuri de-a rândul şi care Asociaţiune precum în trecutul ei de
61 ani a fost unica virgină Vestalină care a veghiat a nu se stinge acel „vignis
sempiternus”, acel foc vecinic din vatra noastră a românilor de dincoace de
Carpaţi, care foc la romani simbolizează perpetuitatea şi nemurirea vetrei şi
moşiei romane şi care Asociaţiune a fost sanctuarul idealismului ardelenesc
creator şi apărător de lege, limbă şi naţiune, azi, când întregirea neamului nu
mai este vis şi ideal, ci este o realitate indestructibilă.
Asoc[iaţiunea] noastră doreşte la sânul ei de adevărată Alma Mater
pe toţi fiii neamului românesc pentru a-i aduce la unire sufletească spre a
înălţa cultura română şi a dovedi rostul de azi al neamului românesc spre mai
marea glorie a gintei latine care după apoteoza ce-i o face Alecsandri,
reprezintă aici pe pământ dumnezeirea.
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Atunci şi numai atunci, când şi unirea sufletească a noastră va fi nu
mai mult vis şi ideal ci o realitate indestructibilă, atunci va fi liniştit şi
Avram Iancu, că luptele lui n-au fost zadarnice; atunci sufletul lui trecut prin
atâtea vifore, îşi va afla odihna deplină sub glia strămoşească, simbolizată
aşa de înalt de ţărâna sfântă a mormântului de la Ţebea, la care stă cu strajă
îmbătrânitul gorun al lui Horia, un alt monument al eroismului naţional
românesc, plantat de însăşi natura.
Doamnelor şi Domnilor, acordurile Marşului lui Iancu, ce ni s-a
cântat ca introducere în festivalul nostru, azi iarăşi sunt simbolice, azi iarăşi
sunt sugestive şi chemătoare. Ele ne chiamă însă nu la luptă cu spada, ele ne
chiamă la adevărata iubire de neam şi patrie şi la adevăratele fapte, pe care le
naşte adevărata iubire de neam. Ele ne chiamă la zdrobirea egoismului
neînfrânat şi de a întrona în locul acestuia idealismul, altruismul şi cinstea
naţională, care toate şi-au ajuns zenitul, apogeul în strălucita figură istorică a
lui Avram Iancu.
În numele Comitetului Despărţământului nostru un salut fierbinte şi
o mulţumită patriotică onoratului public, care cu iubire de neam şi nobleţă
pentru cultul unui mare mort al întreg neamului românesc ne onorează cu
participarea la festivalul nostru de azi. Şi acum alăturea de Craiul Munţilor,
care acuma pluteşte ca spirit colo sus în sferele cereşti, mă gândesc la Craiul
românesc, ce domneşte azi aici pe pământ şi lui îi închin vorba de încheiere:
Trăiască Regele, prezidentul de onoare al Asociaţiunii noastre!
Trăiască Regele, simbolul viu al unităţii neamului!
____________
Biblioteca „Astra” Sibiu, inv. 7932, cota: M. XLV 6/2.

XXXVI
„Astra” Sibiu
Ne. 226/1924

Proces verbal
şedinţa a III-a (extraordinară) a Comitetului Central
ţinută la Sibiu, la 14 februarie 1924.

95.(231 – 1924). D-l Ioan Neagoe, conferenţiar propagandist,
raportează, că în baza avizului Casei Pădurilor, primit de la d-l casier
Banciu, s-a interesat la Regiunea silvică din Câmpeni despre materialul de
lemn de brad, aprobat gratuit de Ministerul Agriculturii pentru construcţia
Muzeului Avram Iancu. Comunică apoi, că d-l inginer şef Schwartz, cât şi
D-nii ingineri Fixek şi Duldurescu au dovedit interes deosebit în această
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cauză şi, între altele au spus că terenul de unde s-a cerut şi s-a aprobat
cantitatea de lemn este foarte departe, cca. 40 klm de Casa lui Iancu, unde
urmează să se ridice Muzeul, aşa că, în scumpetea de azi, ar costa aproape
mai mult transportul ca şi cât face valoarea lemnelor. Cercetând mai
amănunţit actele, planurile de amenajament, hărţile Regiunii silvice, am
constatat că mai potrivit ar fi să ne taie lemnele necesare din Ocolul silvic
Vidra, Pădurea Vidra de Sus (Moliviş), Cl. E 17 Seria II, Secţia 7, parcelele
14/a şi 15/a.
Amenajamentul prescrie extragerea rezervelor de 1.837 m³ lemne de
molid de 80 ani. Lemnele se pot primi fără o nouă intervenţie la minister.
Comitetul ia act de comunicatul d-lui conferenţiar, acceptă schimbarea
terenului pentru tăierea lemnelor conform indicaţiilor primite de la regiunea
silvică. Totodată se vor cere muncitorii necesari pentru tăierea lemnelor de la
Comandantul Corp. VII Armată.
___________
Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale (în continuare DJSAN), fond „Astra”, Procese
verbale pe anul 1924, inv. 93, p. 27. (Publicat de Paul Abrudan, op. cit., p. 159-160.

XXXVII
„Astra” Sibiu
Nr. 436 – 1924.
Proces Verbal
şedinţa a VI-a a Comitetului Central, ţinută în Sibiu,
la 22 martie 1924.
114 (431 – 1924). D-l preşedinte face comunicarea, că din prilejul
împlinirii a 100 de ani de la naşterea marelui erou şi geniu al neamului
nostru Avram Iancu, d-sa a făcut paşii necesari şi a luat mai multe dispoziţii
în vederea sărbătorirei cum se cuvine a acestei aniversări, anume în ce
priveşte:
Serbările Avram Iancu, d-sa crede, că acestea nu ar putea să rămână
în cercuri restrânse ci o înălţătoare sărbătoare naţională. Spre acest scop a
stăruit şi a obţinut aprobarea D-lui ministru al Instrucţiunii publice ca să
tipărească în contul Bugetului Casei Şcoalelor:
- Istoria anilor 1848-1849 în legătură cu faptele de arme ale eroului
Avram Iancu, de Teodor V. Păcăţian.
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- Revoluţiunea din anul 1918 şi unirea Transilvaniei cu patria mumă,
de I. Clopoţel;
- Biografia lui Avram Iancu, compusă pe bază de documente istorice
culese din arhivele din Viena, de d-l Silviu Dragomir, profesor universitar,
Cluj, care, după ce d-l Ministru de externe, I. G. Duca a pus la dispoziţie
suma de lei 40.000, în acest scop, a primit şi îndeplinit misiunea de a culege
aceste documente şi va termina în timp apropiat această lucrare.
- Muzeul şi Casa Naţională de la Vidra se vor face, după cum
constată preşedintele, cu cheltuiala Societăţii pentru monumentele istorice
din Cluj, al cărui preşedinte d-l Al. Lăpedatu ne-a asigurat cheltuielile
trebuincioase. Va contribui pentru acest scop, cu o sumă însemnată şi
Ministerul de Război (pentru lucrători) deoarece lemnele trebuincioase ni se
pun la dispoziţie gratuit, nu însă echipele de pioneri la care am reflectat.
Planul pentru Muzeu şi Casa Naţională prezentat de către Comitetul
Central Ministerului Cultelor şi Artelor va fi întregit fără întârziere la faţa
locului din partea unui inginer al Ministerului.
Aranjarea serbărilor.
- Pentru aranjarea serbărilor d-l preşedinte e de părerea să se instituie
un comitet special sub preşedinţia A. Sale Regale, Principele Carol, şi făcând
parte din el preşedintele „Asociaţiunii”, preşedintele Academiei Române,
preşedintele Ateneului, preşedinteşe Ligii Culturale, preşedintele Centralei
Caselor Naţionale ş.a.
- În acest scop a luat contact şi cu d-l Ministru preşedinte I. I. C.
Brătianu, care a aflat de bine ca serbările să se facă pe cheltuiala statului.
- Serbările să se facă, întrucât se poate, în luna august a.c., având să
se întâmple după următorul plan:
Punerea pietrii fundamentale la Monumentul Avram Iancu, Cluj.
Inaugurarea Muzeului şi a Casei Naţionale Avram Iancu la Vidra şi
ţinerea adunării generale a instituţiunii noastre eventual la Câmpeni.
Ridicarea unui monument pe Muntele Găina în memoria lui Avram
Iancu.
Monumentul de la Ţebea să rămână deocamdată neschimbat,
făcându-se însă acolo o casă pentru adăpostirea celor ce merg să viziteze
mormântul eroului Avram Iancu.
Se ia act cu plăcere de amănunţitul raport al d-lui preşedinte şi se va
stărui pentru punerea fără amânare în lucrare a tuturor celor de lipsă, în
scopul realizării proiectului pentru serbări, desfăşurat de d-sa.
___________
DJSAN, Fond „Astra”, Procese verbale pe anul 1924, inv. 93, p. 41-42.
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XXXVIII
Pentru ridicarea unui monument
eroului Avram Iancu
În munţii Ţebei este o movilă cu o cruce uitată. O modestă cruce,
mai modestă decât a multor muritori, de a căror nume nu e legată nici o faptă
măreaţă. Aceea movilă şi aceea cruce uitată este a lui Avram Iancu, regele
munţilor. Acest mare erou este al întregului neam românesc. Cade-se ca
întregul neam românesc să ridice un „Mausoleu” la mormântul eroului
legendar, în comuna Ţebea.
Astfel preşedintele com. paroh. din asta comună, la îndemnul mai
multor intelectuali – buni români – cu aprobarea On. Minister al muncii şi
ocrotirilor sociale, nr. 11.717 – 1923 şi a Ven. Cons. Arh. Din Sibiu, a
început o colectă pentru acest monument în cuprinsul ţării întregi. La
27 febr. c. a colectat în judeţul Arad, Zaharie Florea din Ţebea, om de toată
încrederea. Suma primită de la fiecare particular, firmă ş.a. se cvitează cu o
chitanţă, pe care e Avram Iancu şi mormântul lui Iancu (de la 20 lei în sus).
În judeţul Arad a fost primit cu toată dragostea, iar autorităţile administrative
i-au dat tot sprijinul, aşa că numai din 11 comune a încasat suma de
18.000 lei.
Către finea lui martie va colecta în judeţul nostru: în Deva, Simeria
şi jur, Haţeg, Hunedoara şi Petroşeni. Rog on. public al judeţului Hunedoara,
să binevoiască a-l primi cu toată dragostea. Rog on. autorităţi a-i da
tot sprijinul.
Ţebea, la 29 martie 1924.
Russu M.,
Subrev. şcol. Epitrop
al bis. ort. din loc.
___________
Solia Dreptăţii şi Gazeta Hunedoarei, an. IV, nr. 14/2 aprilie 1924, p. 3.

XXXIX
Statuie lui Avram Iancu
Comitetul pentru ridicarea unei statui eroului naţional Avram Iancu a
instituit concurs pentru procurarea planului şi modelului de gips al acestei
statui, pe cum urmează:
- Să se facă proiectul unei statui în bronz, care să reprezinte
caracteristic pe Avram Iancu din anii 1848- 49, după tablouri de tradiţie.
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Eventualele figuri secundare ori reliefuri să caracterizeze spiritul românesc şi
epoca deşteptării naţionale de la 1848 – 49.
- Statuia fără soclu va fi cel puţin de 2 ori mărimea naturală. În cazul
când se va alege soluţiunea de statuie equestră, aceaşti înălţime minimală va
fi pentru statuie, inclusiv calul.
- Locul unde se va aşeza este piaţa Regele Ferdinand din Tg. Mureş.
- Spesele statuii, inclusiv soclul şi ridicarea la faţa locului, nu pot
trece peste 1.000.000 lei.
- Termenul concursului este sept. 1925.
Proiectele se vor înainta la primăria Târgul Mureş şi vor fi expuse 7
zile într-o sală a primăriei, la vederea publicului.
___________
Solia Dreptăţii, nr. 20, mai 1924, p. 2.

XL
Avram Iancu
Când am deschis ochii pentru întâiaşi dată ca să-i pironesc pe slovele
unei cărţi de citire, cumpărată cu mare dragoste de tata, de mult, pe când
învăţam în şcoala primară în satul meu, unde m-am născut şi am crescut, o
icoană rară, dintre toate câte avea cartea, mi-a pătruns în suflet.
Era icoana lui Avram Iancu, regele munţilor, călare pe un cal ca din
poveşti, mândru ţinând o sabie de foc în mână. Povestea lui de mult mi-o
rostiseră vecinii, chiar înainte de a-i vedea chipul în cartea de citire. Şi era
povestea vieţii lui o poveste de bărbăţie, o poveste de om al codrilor, care
striga tuturor şi cerea cu armele drepturi pentru românii zdrobiţi politiceşte
şi sufleteşte.
Erou al munţilor şi al sufletelor, cu avântul mai uriaş decât al
vulturilor pădurilor bătrâne, Avram Iancu a întrupat pentru totdeauna gândul
de dorită libertate a poporului român gârbovit.
Astăzi când se împlinesc 100 de ani de la naşterea lui, fiecare ram de
codru îi leagănă amintirea naşterii lui, fiecare frunză şi izvor de apă
răcoritoare îi cântă cântecul dulce de leagăn, fiecare ciripit de pasăre îi
slăveşte ziua izbânzii lui. Avram Iancu a întrupat geniul răzvrătirii
româneşti, pentru a dărâma un aşezământ vitreg nouă tuturora.
Astăzi moţii cei înfometaţi, dar bogaţi la suflet şi în dărnicia inimii,
trebuie să tresară de mulţumire, căci astăzi fratele lor se deşteaptă din
mormânt, acolo sub gorunul lui Horea, ca să vadă un neam întregit, ca să
vadă că drepturile poporului român pentru care a luptat şi s-o zbătut, stau în
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picioare, aşa cum le-a visat el, stând cu mâna pe sabie, sau nebun le-a doinit
din fluierul ce n-a putrezit încă.
Astăzi porţile „Asociaţiunei” din Sibiu trebuie să se deschidă, ca noi,
în semn de mare cinste, ridicând fluierul lui, din muzeu, să-l ducem la
mormântul de la Ţebea şi înfiingându-l la căpătâiul de vecinică hodină,
vântul să doinească într-însul doine de vitejie.
Rege şi popor se vor aduna la Ţebea. Toţi vor îngenunchia la
mormântul eroului popular, pentru ca din umilinţa noastră şi din fundul de
mormânt, ce-i păstrează ţărâna sfântă să răsară putere de întărire pentru
zilele ce vin.
Volbură Poiană
___________
Gazeta Hunedoarei, an. III, nr. 7/27 august 1924, p. 3.

XLI
„Astra” Sibiu
Nr. 1297 – 1924

Proces Verbal

Şedinţa a XI-a a Comitetului Central, ţinută în Sibiu, la 28 iulie 1924.
256. (1299 – 1924). D-l preşedinte Vasile Goldiş raportează
amănunţit referitor la lucrările săvârşite în timpul din urmă în vederea
serbărilor Avram Iancu. Anume arată că s-au făcut paşii primi de lipsă
pentru aranjarea unei expoziţii de minereuri, ev. şi de industria lemnăritului,
cu ocazia serbărilor. D-l dir. Micu din Abrud va înainta în curând un proiect
în acest scop, cum şi bugetul cheltuielilor reclamate de expoziţie.
Mai departe d-l preşedinte face cunoscut că a fost la Abrud, unde a
ţinut o consfătuire cu comitetul desp. Abrud – Câmpeni şi cu toţi fruntaşii de
acolo […] Aici s-a constituit un comitet în scopul pregătirei serbărilor.
A fost apoi la Vidra, unde a constatat că materialul de clădire e
adunat tot la faţa locului, s-a pus fundamentul clădirei şi se lucrează cu zor
sub conducerea d-lui inginer Neugebauer, aşa că ele vor fi gata până la 20
august a.c.
De aici d-l preşedinte a mers la Brad, unde iarăşi a adunat pe toţi
intelectualii, care s-au constituit în comitet pentru lucrările de la „Ţebea”,
facerea unei hale, aranjarea cimitirului, repararea bisericii şi o haltă în
legătură cu C.F.R. pentru înlesnirea circulaţiei.
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Pe Găina se merge de la Baia de Criş (două ore cu un tren industrial
şi alte două ore călări); cu pioneri mijlociţi de d-l preşedinte se va deschide o
cale la Găina şi de pe aceasta în jos la Vidra.
S-au luat dispoziţii ca vasele pentru pomană să fie de teracotă (nu un
pahar) făcute de olari din părţile Băii de Criş.
Caii pentru suirea pe Găina, (200), îi angajează d-l dr. N. Oncu, iar
pentru scoborârea la Vidra se vor angaja din această comună.
Guvernul a asemnat la „Albina” Sibiu un milion lei pentru serbări.
Se ia act de raportul d-lui preşedinte. Ca bărbat de încredere al său
pentru partea financiară a aranjării serbărilor de comemorare a Centenarului
Avram Iancu, comitetul numeşte pe d-l dr. Zosim Chirtop, avocat în
Câmpeni, cu însărcinarea de a controla şi contrasemna orice cheltuială ce se
va face şi anume:
La Câmpeni:
O hală pentru teatru şi adunarea generală festivă;
O masă oficială pentru circa 250-300 persoane; 1-2 eventual 3 cine în cerc
mai restrâns.
La Vidra:
O hală provizorie pentru adăpost în caz de ploaie.
Pomana poporului pentru 8.000 oameni (un colăcel, 2 deci vin şi un păhărel
sau cănceu).
Pentru Găina:
Transport cu cai.
Masă pentru circa 200 persoane
Pentru Baia de Criş şi Ţebea, comitetul încredinţează cu acelaşi
atribuţii ca şi pe d-l dr. Chirtop, pe d-l dr. N. Oncu, avocat, anume:
La Baia de Criş:
Eventual transport cu cai la Găina
Eventual o cină în cerc mai restrâns la Baia de Criş.
La Ţebea:
Pentru un început de hală definitivă la Ţebea, până la concurenţa sumei de
lei 100.000.
Pomana poporului pentru 6.000 persoane (un colăcel, 2 deci vin şi un
păhărel sau cănceu).
O masă oficială pentru circa 250-300 persoane la Ţebea.
___________
DGSAN, fond „Astra”, Procese verbale pe anul 1924, inv. 93, p. 81-82.
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XLII
Nr. 75/924
Prea Onoratului Oficiu Protopresbiteral

Brad

Cu onoare raportez că Asociaţiunea pentru cultura şi literatura pop.
rom., în legătură cu serbările care le aranjează la mormântul eroului Avram
Iancu a luat în programul său de muncă şi nivelarea terenului din jurul
acestui mormânt. În jurul mormântului, marelui erou, sunt 24 morminte ale
parochenilor noştri şi a inteligenţei din Baia de Criş şi Brad, cari după
învoiala avută cu rudeniile reposaţilor vor fi parte eshumaţi, parte lăsaţi în
pământ, rămânând ca crucile lor să fie transportate în alt loc potrivit şi ales
de dânşii în cimitiriul de aici.
Comitetul nostru parochial, în şedinţa ţinută la 20 iulie a.c., a
încuvinţat eshumarea cu condiţia ca organele executive, după învoiala
câştigată de la cei interesaţi ai mortului să esopereze concesiunile legale.
Ce priveşte repararea bisericei, aceia o reparează pe dinafară tot
Asociaţiunea, în interior are unele părţi din plafon, cari reclamă renovare,
precum şi pictura de pe păreţi. Acestea se vor face pe spesele bisericei.
Ţebea la 30 iulie 1924 Oficiul parochial,
Iosif Tisu, paroh
_____________
DGSAN, fond „Astra”, Procese verbale pe anul 1924.

XLIII
Pres 25/VII, 7/VIII 924
P[rea] V[enerat] Consistor Arh[idiecezan]
Conform ord., nr. 6973/924, am onoare a raporta că Asociaţiunea
„Astra”, în legătură cu serbările ce le aranjează la mormântul eroului Avram
Iancu, a luat în programul său de muncă şi nivelarea terenului din jurul
acelui mormânt.
În jurul mormântului sunt 24 morminte ale parohienilor noştri şi a
inteligenţei din Baia de Criş şi Brad, care după învoiala avută cu erezii
rudeniilor răposaţilor vor fi, parte eshumaţi, parte lăsaţi în pământ şi numai
crucile se vor muta la loc corespunzător în altă parte a cimitirului.În
chestiunea eshumărilor a adus şi comitetul parohial o hotărâre la 20 iulie a.c.,
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în care încuvinţează eshumările şi să ceară concesiune de la forurile în
drept. Fiind lucrul cu nivelarea deja început, sunt de părere să se dea de
urgenţă concesiunea de a se putea face şi eshumările încă în acest timp ca
lucrul să se poată termina la vreme. În ce priveşte repararea bisericei, pe
din afară o reparează Asociaţiunea, iar pe dinlăuntru parohia, având lipsă
de multe reparaturi.
Of. Pr.
_________
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1924, f. 131.

XLIV
Programul comemorării lui Avram Iancu
În zilele de 28, 30, 31 august, 1 şi 2 septembrie n. 1924
Ziua I: Joi, în 28 august.
Adormirea Născătoarei de Dumnezeu (Sfta Maria). În toate
bisericile ortodoxe şi unite, române din România întreagă, se oficiază
parastas pentru odihna sufletului răposatului în Domnul, Avram Iancu. Se
vor rosti atunci pretutindeni cuvântări potrivite şi se vor aranja festivale
creştineşti întru pomenirea eroului nostru naţional.
Ziua a II-a: Sâmbătă, în 30 august.
La Baia de Criş şi Ţebea.
1. Ora 13,10. Sosirea la Baia de Criş şi primirea aci a Comitetului central al
Asociaţiunii.
2. Ora 14,00. Masa comună.
3. Ora 17,00. Comitetul central al Asociaţiunii vizitează mormintele de la
Ţebea şi încununează, aci, mormântul lui Avram Iancu, al prefectului, Ioan
Buteanu, al tribunului, Simion Groza şi ale eroilor căzuţi în războiul cu
ungurii la 1919, care au fost înhumaţi acum, în zilele din urmă, în preajma
mormântului lui Avram Iancu. Discurs comemorativ de către delegatul
Asociaţiunii.
4. Ora 20,00. Conferinţă despre Avram Iancu în sala mare a hotelului de la
Baia de Criş. Cină comună a oaspeţilor sosiţi.
Ziua a III-a. Duminică în 31 august.
a) La Baia de Criş.
1. Ora 8-9 dimineaţa: Dezvelirea bustului lui Avram Iancu şi a plăcii
comemorative de la casa unde a murit, în prezenţa Ministerului cultelor şi
artelor şi a Prezidentului Asociaţiunii.
2. Ora 9 ½: Primirea la gara Baia de Criş a Suveranului şi a Familiei regale.
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b) La Ţebea.
1. Ora 10 ½ - 12. Serviciul divin (parastas) la mormântul lui Avram Iancu,
oficiat de Mitropolitul Ardealului, Nicolae. Discursuri: Mitropolitul
Ardealului, dr. Nicolae Bălan, Ministrul Cultelor şi artelor, Dl. Alex.
Lăpedatu şi un delegat al tinerimei universitare din Transilvania.
2. Ora 12 – 1. Masa oficială. Cuvântarea d-lui preşedinte al Consiliului de
Miniştri şi răspunsul Majestăţii Sale Regelui. Pe câmpul dinaintea cimitirului
se dă pomană şi se ţin cuvântări ocazionale pe grupuri, de un ardelean, un
bucovinean, un basarabean, un muntean şi un moldovean.
3. Ora 1 ½ - 4 ½. Drumul de la Ţebea la Câmpeni, cu scurte opriri la Brad
şi Abrud.
c) La Câmpeni.
1. Ora 4 ½. Primirea Majestăţii Sale regelui şi a Familiei Regale.
2. Ora 5 ½ - 7. Şedinţa festivă a Asociaţiunii pentru comemorarea lui
Avram Iancu, prezidată de Rege, cu următorul program.
Salutul prezidentului Asociaţiunii.
Răspunsul Suveranului.
Conferinţa d-lui dr. Silviu Dragomir, prof. la Universitatea din Cluj,
despre Avram Iancu.
Cuvântările omagiale ale Mitropolitului Primat, dr. Miron Cristea,
Mitropolitul Blajului, dr. Vasile Suciu şi delegatul Academiei Române.
Cuvântul de încheiere şi mulţumire a prezidentului Asociaţiunii.
Ziua a IV-a. Luni, în 1 septembrie.
Pe vârful Muntelui Găina.
1. Ora 8. Plecarea de la Câmpeni la Vidra.
2. Ora 9 – 11. Urcarea (călare şi pe jos) pe vârful Muntelui Găina.
3. Ora 11 ½ - 2. Sfinţirea crucii comemorative prin protopopul locului,
părintele Iosif Gomboş. Conferirea numelui de „Avram Iancu”, Batalionului
de munte din Abrud. Citirea decretului regal şi cuvântarea ministrului de
război, general Mărdărescu şi răspunsul Regelui. Masă câmpenească şi
serbare populară.
4. Orele 2 – 4. Coborârea la Vidra, la casa Iancului.
5. Ora 4- 5. Inaugurarea muzeului „Avram Iancu”, serviciul divin oficiat de
episcopul Clujului, Nicolae Ivan. Cuvântarea episcopului şi a Prezidentului
Asociaţiunii.
1. Ora 5 – 6. Întoarcerea la Câmpeni.
2. Ora 6 – 8. Drumul de la Câmpeni la Turda.
Ziua a V-a. Marţi în 2 septembrie la Cluj.
1. Ora 10 ½. Recepţia Regelui şi a familiei Regale.
2. Ora 11 – 12. Omagiile reprezentanţilor autorităţilor, confesiunilor şi
diferitelor corporaţiuni în localul Prefecturei.
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3. Ora 12 – 12 ½. Serviciul divin oficiat de episcopul Clujului la locul
rezervat pentru ridicarea statuii lui Avram Iancu.
4. Ora 12 ½. Revista militară.
5. Ora 1 ½. Masa oficială.
6. Ora 3. Plecarea Majestăţii Sale Regelui şi a Familiei Regale.
___________
Gazeta Hunedoarei, Anul III, nr. 7/ 27 august 1924, p. 3.

XLV
Nr. 7900

On[orat] Oficiu Protopopesc

Brad

Cu ocazia serbărilor naţionale în memoria eroului naţional Avram
Iancu vom face, în ziua de 31 august curent, sfânta liturghie în biserica din
Ţebea, urmată de parastas la mormânt.
Aceste slujbe doresc a le face încunjurat de 36 preoţi, câţi au slujit la
înmormântarea lui Iancu, în anul 1872. Spre acest scop Sfinţia Ta vei invita
preoţimea din tract a se prezenta în ziua de 31 august, ora 7 dimineaţa, la
biserica din Ţebea aducând fiecare preot cu sine ornate de culoare deschisă
fiind zi de bucurie / nu negre, nici roşii /
Preoţii locali vor săvârşi utrenia potrivind aşa ca la 7 să se termine,
ca să putem începe sf. liturghie.
Eu voi sosi, în ziua de sâmbătă, 30 august, cu trenul de amiaz.
Sfinţia Ta vei ieşi la gară având să fiu găzduit la unul din preoţii din Ţebea
sau în Brad.
Vei lua dispoziţii şi pentru găzduirea a vreo 6 preoţi cari vor sosi
cu mine.
Sibiu, la 9/22 august 1924.
_________

Nicolae
Arhiepiscop şi mitropolit.

DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1924, f. 66.
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XLVI
Protopop Pompiliu Piso, Brad
Sibiu, 24 august [1]924.
Dorind să fac parastasul la Ţebea încunjurat de 36 preoţi, câţi au
slujit la înmormântarea lui Avram Iancu, din anul 1872, este poftit a invita
pe ziua de 31 august, pe toţi preoţii din protopopiatul Zarandului şi al Băiţei
ca să se prezinte cu ornate albe până la orele 9 şi 1-2 vom face liturghie,
fiind Duminica, apoi va urma primirea Majestăţii Sale şi parastasul, fă toate
pregătirile pentru liturghie şi parastas, eu voi sosi sâmbăta, în 30 aug. cu
trenul de amiazi, sfinţia ta ştie.
__________
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar, 1/1924, f. 138.

XLVII
Nr. 1619/1924 (copie)
Vălenii de Munte
25 august 1924

Domnule preşedinte,

Liga culturală se închină aceluia care, dispreţuind calculele meschine
ale unei laşe oprtunităţi şi evitând contactul dezonorant cu duşmanul secular,
a creat din ţărănimea românească o armată a dreptului naţional.
Ea însăşi reprezentantă a ideii de intransigenţă în urmărirea acestui
ideal, nu poate participa, alături de elementele unui partid de anarhie
internaţională la o comemorare unde avea alt rol decât acela de a asista la
întrecerea pasiunilor politice de azi în jurul aceluia care niciodată n-a
reprezentat altceva decât românismul integral.
Primiţi vă rog, domnule preşedinte, expresia consideraţiei mele
deosebite.
N. Iorga

___________
Dorin Goţia, op. cit. p. 140.
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XLVIII
Slăvit tron şi mucenic
al naţiunii şi patriei întregite!
Reprezentanţi ai „Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura
poporului român” – instituţia, căreia tu i-ai încredinţat spre îndeplinire
ultima ta dorinţă – smeriţi servitori, ai naţiunii, pentru care spada ta a
fulgerat aşa de glorios în văzduhul înroşit de flacăra revoluţiei izbăvitoare,
venim astăzi din toate unghiurile ţării, să îngenunchiem cu gând cucernic la
mormântul tău ca la un altar de închinare, împodobindu-ţi crucea cu
stâlpările recunoştinţei şi educaţiunii noastre,
Binecuvântat şi preaslăvit să fie numele tău Avrame, Rege al
munţilor noştri şi mucenic al libertăţii noastre naţionale!
Sfintele tale moaşte odihni-se-vor de acum fericite şi vor afla
„uşurare multă”, în pământul dezrobit al patriei întregite! Aci, sub gorunul
lui Horia, alături de ale mucenicului Ioan Buteanu şi de ale neînvinsului
preot Simion Groza, ce îşi vor înfrăţi sfânta ţărână cu a eroilor de la Tisa,
care şi-au vărsat şi ei fără preget sângele pentru înfăptuirea idealului şi al
neamului românesc de pretutindeni. Iar sufletul tău va străluci în lumina
drepţilor, alături de al lui Andrei Şaguna, cârmuitorul cu crucea, şi de al lui
Simion Bărnuţiu, conducătorul cu condeiul.
Andree, cu evanghelia credinţii mântuitoare, Simioane, cu cuvântul
înţelepciunii, Avrame, cu spada vitejiei străbune, voi aţi fost şi veţi rămânea
de-a pururi treimea cea nedespărţită a luptelor noastre de izbăvire naţională!
Pentru rugăciunile voastre fierbinţi, pentru credinţa voastră cea neclintită,
pentru luptele voastre pline de sacrificii s-a milostivit Dumnezeu spre
neamul nostru şi i-a curmat zilele robiei, învrednicindu-l de bucuria negrăită
a patriei române întregite.
Nădejdea voastră cea fără de moarte este acum împlinită.
Priveghiaţi din înălţimea veşnicelor voastre lăcaşuri asupra sorţii
poporului nostru, îndreptându-i paşii spre cărările virtuţilor morale, naţionale
şi patriotice.
Priveghiaţi şi vă bucuraţi că luptă bună aţi luptat, credinţa aţi păzit.
Vouă şi tuturor celor împreună luptători cu voi se cuvine cinste,
laudă şi mărire în veci. Amin.
Dr. Ioan Lupaş,
Membru al Academiei Române
___________
Transilvania, anul 55, nr. 8-9, august – septembrie 1924, p. 284 - 285.
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XLIX
Sire, Mărită Doamnă, Alteţe Regale,
Prea Sfinţiile Voastre
Domnilor miniştri,
iubită preoţime şi iubit popor,
Ne-am adunat în jurul acestui mormânt pentru ca să aducem prinosul de
admiraţie, al nostru şi al întregului nostru popor, eroului naţional Avram Iancu.
Ne plecăm frunţile înaintea mărimei sufleteşti a bărbatului care
sintetizând în fiinţa sa aspiraţiile după libertate ale poporului său, s-a făcut
într-un mod atât de strălucit, cu jertfa vieţii sale, purtătorul lor.
Răsărit din pătura vânjoasă a ţărănimii noastre din munţi, Avram
Iancu a rămas în contact neîntrerupt cu bătăile inimii acesteia. În sufletul lui,
vibrând de durere, la vederea suferinţei fraţilor săi, s-a trezit cu putere
irezistibilă strigătul după libertate al strămoşilor. Căci, acest strigăt, izvorât
din sentimentul superiorităţii noastre de rasă, care-şi reclamă dreptul şi locul
sub soare, n-a putut fi copleşit, cu totul, nici chiar în mijlocul celor mai
apăsătoare asupriri din sufletele înaintaşilor noştri, Şi de câte ori Iancu,
ieşind din casa părinţilor săi din Vidra de Sus, îşi rotea privirile pe culmile
munţilor împrejmuitori, sufletul lui de vultur îşi lua zborul către acele
înălţimi ale idealului poporului său, care n-au putut fi strivite în obezile
nedreptăţilor pământeşti.
Astfel pregătită prin toată predestinaţia moştenirilor seculare, n-a
trebuit să sosească decât momentul potrivit pentru ca eroul nostru să intre în
gloriosul său rol.
Şi momentul sosi. Suflul ideilor de libertate din anul 1848, pornit din
generoasele avânturi ale Franţei, s-a abătut şi asupra poporului de iobagi a
românilor din Ardeal. Un aer proaspăt de primăvară făcu să încolţească, din
nou, nădejdea vie în îndreptarea sorţii lor. În asemenea clipe hotărâtoare,
poporul nostru a avut totdeauna înţelepciunea, de lipsă, ca să se întoarcă în
adâncurile conştiinţei sale, să se mărturisească înaintea destinului său şi,
regăsindu-se în întregimea aspiraţiilor sale, să-şi croiască drumul de urmat
în viitor.
Aşa a fost şi atunci. Programul vestit, în auzul lumii întregi, pe
Câmpia Libertăţii, de lângă Blaj, n-a fost numai o creaţiune a purtătorilor de
cuvânt din memorabila zi de 3/15 Mai, ci a fost plămădit din suferinţele şi
frământările, din aspiraţiile şi revendicările celor 40.000 de ţărani, care erau
prezenţi acolo şi ale tuturor fraţilor lor, pe care îi reprezentau în
impunătoarea adunare.
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Iancu era de faţă, în fruntea Moţilor săi, împrăştiind prin cuvântul
său hotărât şi prin puterea cuceritoare a personalităţii sale entuziasm şi
încredere. El vedea limpede că numai prin luptă şi jertfă putea fi dusă la
izbândă marea cauză a neamului. Şi n-a stat un moment la îndoială cu privire
la ceea ce era de făcut. Întors în munţi, el chemă în jurul său poporul şi-l
organiză. La sunetul de alarmă al tulnicelor de prin toate satele şi
ascunzişurile munţilor se adunară roiuri de ţărani împrejurul viteazului lor
căpitan, sub ordinele lui se formă „loagărul” şi se trezi vitejia străbună.
Uneltele de lucru – aceste nedespărţite tovarăşe de robie ale ţăranului – se
prefăcură dintr-o dată în arme de luptă, ca să-şi apere „sărăcia şi nevoile şi
neamul”. De aici înainte şi până la înfrângerea vrăjmaşului, viaţa lui Iancu na fost decât un şir neîntrerupt de lupte şi biruinţe glorioase.
Nici sfârşitul tragic al lui Horia, nici mulţimea duşmanului, nici
lipsurile şi mizeriile de tot felul n-au fost în stare să-i înfrângă curajul şi să
abată din calea biruinţelor sale pe acest mare suflet de viteaz. Atunci s-a
dovedit că dragostea de neam e cea mai înaltă şcoală a strategiei, iar spiritul
de jertfă şi devotamentul către dreptatea cauzei apărate sunt arme mai
puternice decât plumbul puştilor şi decât oţelul tunurilor. Hatvani, Kemeny,
Vasvary şi toţi care au încercat ori au reuşit chiar să pătrundă pentru o clipă
în cetatea munţilor, s-au izbit de vitejia dârză a lui Iancu. Ca şi în vremile
cele grele ale trecutului, aşa şi de data aceasta, munţii au fost adăpostul sigur
şi cuibul din care şoimii Moţilor lui Iancu n-au putut fi scoşi. Iar tovarăşii lui
de luptă – ca şi de altfel ai tuturor eroilor noştri naţionali – au fost cu
deosebire preoţii. Cu crucea şi cu spada, deopotrivă, îşi apărau păstorii turma
cu ale cărei nevoi s-au ştiut face una în toată bună vremea. Această
împrejurare a stors de pe buzele poporului versul:
Sus pe vârful dealului
Cânt-o sută de preoţi
În tabăra Iancului
Şi se roagă şi se-nchină
De trei zile, de trei nopţi
Pentru tabăra română.
Numele lui popa Balint, popa Groza, popa Vlăduţ, Fodorean,
Gomboş şi a celorlalţi slujitori la altarul neamului din vremea aceea, vor
rămânea nedespărţite de a lui Iancu şi de luptele lui. Desigur şi anturajul
acesta de „preoţi cu crucea în frunte”, îi va fi inspirat încrederea
neînduplecată în izbânda finală a cauzei pentru care luptă. Câtă revărsare de
avânt era în această luptă o dovedeşte şi faptul că duşmanii lui Iancu nu
odată au ajuns la acel punct de groază şi deznădejde, care le-a stors admiraţia
pentru popii luptători în tabăra eroului nostru. El însuşi a fost un luptător
creştin, cu credinţă în dreptatea cea sfântă a lui Dumnezeu, pe care a voit să
o coboare în mijlocul poporului său. La realizarea acestui ideal al său, Iancu
nu s-a pus la adăpost pe sine, jertfind numai pe alţii, ci a purtat el însuşi, mai
mult decât oricine, povara sufletească şi trupească a marelui gând ce-l însufleţea.
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Iancu nu era omul care să se oprească la jumătatea drumului, când
era vorba de fericirea neamului său. Astfel el nu s-a ocupat numai de soartea
românilor ardeleni, ci în sufletul lui a existat concepţia independenţei
naţiunii întregi şi idealul unităţii naţionale, pe care o avem astăzi. În tabăra
lui din munţi venise boierul Golescu şi înflăcăratul istoric Bălcescu care
purta în mintea sa planul istoriei lui Mihai Viteazul şi credinţa în reînvierea
unităţii tuturor românilor. Cum îşi vor fi destăinuit unul altuia sufletele aceşti
mari români, arzând de dragoste pentru binele neamului lor.
Dar cu cât mai mare-i era avântul cu care s-a aruncat în luptă şi cu
cât mai sinceră-i încrederea în dreptatea cauzei pe care o apără, cu atât mai
amară a fost dezamăgirea ce a îndurat-o, pe urmă, nobilul suflet al lui Iancu.
Se pare că aşa este întocmită rânduiala morală în lumea aceasta, ca jertfa nu
prin răsplată omenească să triumfe, ci prin sămânţa pe care ea o aruncă şi o
face să rodească în suflete. Şi jertfa lui Iancu rodi. Dintr-însa se alimentă, ca
dintr-un izvor cu apă întăritoare, conştiinţa naţională, care avu să reziste
împotriva ingratitudinii împăratului de la Viena şi a năpăstuirii ungureşti –
până în ceasul în care sosi şi pentru noi dreptatea izbăvitoare a lui
Dumnezeu. Minunată este arătarea aceasta a dreptăţii în istorie: Cum
răsplăteşte ea suferinţa şi face să rodească jertfa!
Iată, la o sută de ani de la naşterea marelui erou, în triumfătoarele
accente ale marelui „Astăzi cu bucurie Românilor veniţi”! ne-am adunat din
toate unghiurile patriei să-i aducem, la mormântul lui, vestea cea bună a
libertăţii şi a integrităţii neamului! Şi iată gloriosul nostru Rege liberator,
care a prezidat marea jertfă a izbânzii, îi aduce prinosul recunoştinţii, care i-a
fost refuzat în viaţă. Pătrunşi de emoţia acestei clipe înălţătoare, Vă rugăm,
Majestate, să primiţi omagiul dragostei şi a profundului nostru devotament
ce Vi-l păstrăm ca Împăratul dreptăţii noastre!
Duhul lui Iancu rămână de-a pururi în inima poporului nostru, ca o
întărire pentru cei şovăielnici, ca o neînfricată împintenare spre jertfă a
tuturora şi ca o călăuză bună în vremile grele de care nu este scutită soartea
nici unui popor. Cu el să ne umplem inimile şi închinându-ne înaintea
umbrei marelui erou, să-i zicem:
Iancule mare.
Bravule tare,
Cu noi să fii!
I.P.S.MitropolitulArdealului
Dr. Nicolae Bălan
_________
Transilvania, Anul 55, nr. 8-9, august- septembrie 1924.
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L
Sire, Luminată Doamnă, Alteţe Regale,
Domnule Preşedinte al Consiliului,
Prea sfinţiţi părinţi,
domnilor şi fraţilor!
Abia a trecut o jumătate de veac de când s-a stins, în pământul pe
care stăm azi, cu respect şi admiraţie, sufletul zdrobit prin decepţii şi
suferinţe al celui mai de seamă reprezentant al generaţiunii de revoluţionari
români ardeleni de la 1848, al lui Avram Iancu – şi iată că idealul pentru
care el a luptat, cu eroism fără de seamă libertatea naţională şi independenţa
politică a Românilor din Transilvania, a fost ajuns. Şi a fost ajuns aşa cum îl
afirmau chiar şi conducătorii poporului nostru de la jumătatea secolului
trecut, adică peste tot neamul, de la Nistru până la Tisa.
Ce mari şi epocale evenimente şi prefaceri, într-un timp relativ atât
de scurt, săvârşite numai prin opera pricepută şi continuă a trei generaţiuni
succesive de luminaţi şi inimoşi patrioţi, care, deşi despărţiţi prin graniţe
politice, au lucrat totuşi într-un cuget şi-o simţire, cu devotament şi
încredere, pentru dobândirea aceloraşi bunuri comune şi aceloraşi năzuinţe
ideale, operă la care s-a adăugat apoi jertfa de sânge pe care neamul întreg a
adus-o pe altarul patriei mume, atunci când ceasul acţiunii războinice pentru
realizarea unităţii noastre naţionale a sunat.
Azi, idealul pe care legionarii dârji şi viteji ai lui Avram Iancu îl
coborâseră neîmplinit în mormântul amarnicei lor decepţiuni şi pe care l-au
râvnit cu pasiune toţi cei ce s-au pus în slujba lui de atunci încoace, este o
realitate – o măreaţă şi definitivă realitate, iar vremea prorocită a apoteozei
de recunoştinţă pentru nemuritorul Erou al luptelor de libertate naţională ale
poporului român ardelean, a sosit….
Iată, de ce, la mormântul acesta, spre care gândul nostru s-a
îndreptat, cu mândrie şi încredere, ori de câte ori am fost la încercare, ca spre
un liman mântuitor, de întărire şi speranţă, la mormântul acesta ne găsim, azi
cu toţii, fii ai patriei române mărite şi reîntregite – Basarabeni, Bucovineni şi
Moldoveni, Dobrogeni, Munteni şi Olteni, Ardeleni, Bănăţeni şi Ungureni –
să aducem, în frunte cu însuşi gloriosul nostru suveran, prinos de evlavie şi
de preamărire:
Celui ce-şi doarme, acum, desigur, liniştit şi mulţumit, somnul de
veci aci – celor ce l-au urmat în luptele crunte pentru dezrobirea neamului,
eroi vechi şi eroi noi – bravei populaţiuni din care el se trage, Moţilor aprigi
şi neînfrânţi, şi tuturor celor ce au contribuit, cu jertfa vieţii lor, la realizarea
aievea a idealului nostru naţional.
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Manifestaţia aceasta, de înalt înţeles sufletesc, are un întreit caracter.
E mai întâi un act de pietate şi recunoştinţă, pe care naţiunea
îndatinează să-l aducă tuturor alor săi ce au luptat şi s-au sacrificat pentru
dânsa şi cu deosebire celor ce au contribuit mai mult cu fapta lor înţeleaptă
ori acţiunea lor războinică la pregătirea zilelor de mărire pe care le-am apucat.
E, apoi o afirmare a conştiinţei de solidaritate, pe care neamurile
trebuie să o aibă pentru interesele de ordin moral şi naţional şi faţă de care
toţi ai lor, fără deosebire, trebuie să fie nedespărţiţi.
E, în fine, încă un prilej de cult patriotic, de pe urma căruia să se
poată câştiga mai multă încredere şi mai multă iubire reciprocă între cei ce se
închină aceloraşi altare şi proslăvesc pe aceiaşi eroi.
Din astfel de preocupări, simţite, negreşit, de toţi cei buni şi sinceri,
a izvorât necesitatea organizării acestor mari serbări naţionale pentru
comemorarea centenarului naşterii lui Avram Iancu – serbări cărora
guvernul, ca reprezentant al intereselor de care vorbeam, a ţinut să le dee
toată însemnătatea cuvenită, pentru ca prin cultul marelui revoluţionar al
Munţilor să se impună intregei conştiinţi publice româneşti – pentru ca
populaţia în mijlocul căreia a crescut să ajungă a fi cât mai bine şi mai
general cunoscută, cu rolul pe care l-a avut în conservarea, cu îndârjire, a
rosturilor vieţii sale specifice, cu virtuţile sale războinice, cu extraordinara sa
putere de rezistenţă şi cu vestiţii săi conducători revoluţionari şi martiri
naţionali – pentru ca, în fine, locurile acestea minunate, cu reminiscenţele lor
istorice şi frumuseţile lor naturale, să ajungă a fi locuri de pelerinaj naţional,
în care sufletele să se îmbogăţească şi să se desfăteze în acelaşi timp.
Pentru aceasta s-au făcut, în colaborare cu „Asociaţiunea pentru
literatura română şi cultura poporului român”, cu distinsul şi merituosul ei
preşedinte, care a dovedit şi cu această ocazie că ţine să contribuie la opera
de cultură şi de educaţie naţională a iluştrilor săi predecesori, s-au făcut, zic,
lucrări şi s-au ridicat monumente, care să perpetueze unele chipuri şi tradiţii
scumpe nouă, să arate altele, grija şi respectul ce trebuie să avem pentru
locurile unde au petrecut şi pentru mormintele unde odihnesc cei
binemeritaţi de la patrie şi naţiune şi să păstreze, altele, tot ceea ce poate da
cunoştinţa şi intuiţia lumei speciale a Moţilor şi evenimentele revoluţionare
petrecute aci, în Munţii Apuseni ai Transilvaniei, în anii 1848-1849, pentru
ca astfel pelerinii să aibă la îndemână mijloace de informaţie cât mai bogate
şi mai preţioase asupra oamenilor şi faptelor prin care ei s-au ilustrat şi au
rămas în istoria neamului.
Dar lucrările şi monumentele acestea mai au o menire. Să rămână,
pentru cei viitori, mărturii vii şi grăitoare ale sentimentelor de admiraţie, pe
care generaţia de azi, a României întregite, le are şi le cultivă pentru
nemuritorii săi înaintaşi – sentimente pe care, ţinând să le mai mărturisească
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odată guvernul ţării, prin glasul meu, salută cu respect umbra glorioasă a
marelui erou şi se închină cu pietate mormântului său, preamărind în
acelaşi timp virtuţile, afirmate prin veacuri, ale populaţiunei, care a dat
neamului românesc, acum o sută de ani, pe cel mai ilustru fiu al munţilor,
Avram Iancu.
Onoare şi glorie amintirii lui.
Alexandru Lapedatu
Ministrul Cultelor şi Artelor
___________
Transilvania, Anul 55, nr. 8-9, august - septembrie 1924

LI
În evoluţia sufletească a mulţimilor smerite, legate de glie prin
lanţurile iobăgiei, apariţia luminoasă a unei figuri legendare este întocmai ca
o străfulgerare de o clipă în întunericul nopţii, este un luminiş de raze în
lumea nădejdilor ce se aprind în pragul schimbărilor mari. Pentru a descifra
cu folos, pentru vremile noastre, faptele unei asemenea figuri eroice, simţi –
fără să vrei – lipsa de putere a cuvintelor de ocazie, simţi că pentru a reda viu
vâltoarea de lumină din jurul unui răsvrătitor al energiilor populare se cer
peană fermecată şi slove de foc.
La vârsta noastră, a tinerilor, aprecierea dreaptă a faptelor eroice nu
coboară în ascuţişul condeiului nostru neîndemânatic prin aplicarea
riguroasă a judecăţii istorice la evenimentele unui timp dat; noi ne aprindem
de marii noştri răposaţi prin acele elemente de transmisiune sufletească
misterioasă, care singure te pun în legătură organică cu frământările vieţii
naţionale din trecut.
În adevăr, oamenii mari, oamenii unei naţiuni întregi, nu trăiesc, în
veci, prin păstrarea lor în vrafurile prăfuite ale arhivelor subvenţionate de
stat – documentele spun, uneori, aşa de puţin – ci prin pătrunderea lor pe
calea moştenirilor sufleteşti în albia profundă a sufletului naţional, care
uneşte şi trebuie să unească toate izvoarele vieţii din trecut.
Românimea de pretutindeni, setoasă de cât mai multe acte de
dreptate, întârziate de vitregia vremilor trecute, a alergat azi la monumentul
aceluia, care fără zăbavă prea multă, poate fi numit temperamentul revoluţiei
noastre de la mijlocul veacului trecut, la mormântul neuitatului erou
naţional, Avram Iancu. Închinarea naţiunii întregi la mormântul celui
dispărut are, fără îndoială, o îndoită semnificaţie: Se săvârşeşte prin aceasta
un act de recunoştinţă naţională, pe care-l datoram de mult unui mucenic al
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ideii naţionale, iar acest act e în acelaşi timp şi un prilej de fericite îndemnuri
pentru timpurile de faţă.
Făcând parte din prima generaţie de cultură a Ardealului dezrobit, pe
care conducătorul real al răzmeriţii a dorit-o aşa de mult după potolirea
patimilor revoluţionare, voi încerca să arăt fapta omului în toată mărimea ei
prin mijloace care nu duc niciodată dincolo de scop: prin înţelegere şi iubire,
căci acestea sunt elementele de legătură între generaţiile care se succed.
Cum a ajuns feciorul de ţăran din Vidra să răscolească instinctul de
apărare al mulţimilor şi să pătrundă în atelierul fermecat al poeziei populare,
care selecţionează, aproape fără posibilitate de revenire, valorile naţionale?
Născut pe malul Arieşului tumultuos şi limpede, aici în creierul
munţilor, unde nu se poate trăi superficial şi trecător „Avrămuţ”, fiul
primarului Alexandru Iancu, care purta „şerpar cusut cu fir de aur”, ducea cu
sine la şcoala ungurească acea fizionomie a copiilor naturii, pe care se
puteau altoi uşor principiile nestrămutate ale dreptului natural. Suflet de
esenţă, nu de amănunte, el trecu repede dincolo de înţelegerea ideilor, făcând
dintrânsele idei forţe, aplicându-le, adică, la împrejurările de viaţă speciale
ale patriei sale înguste cu aceea violenţă de temperament caracteristică
oamenilor mari, care nu se mulţumesc cu o simplă cucerire spirituală, care
văd în idee: mişcare, prilej de descărcare imediată.
Mediul social-politic, care avea să-l provoace curând la fapte precise
nu lipsea. Se iviseră evenimentele politice din apus şi zgomotul lor izbea în
valuri furtunoase învelişul extern al monarhiei habsburgice. Fierbea veacul
naţionalităţilor şi începeau a se clătina minciunile sociale. Trufia nemeşească
a câtorva, întemeiată pe privilegiile îngrămădite veacuri de-a rândul, intenţia,
conflictul şi Iancu, care avea, în preajma celor două adunări naţionale de la
Blaj, vârsta ideală a unui revoluţionar războinic, se închină întreg şi deodată
spiritului vremii. Într-una din aceste adunări el spunea: „Fraţilor! Hristos a
înviat! Libertatea a înviat! Suntem mulţi ca cucuruzul brazilor; Dumnezeu
este cu noi”!
Iar într-o adunare anterioară, ţinută la Câmpeni, el pronunţa
cuvintele: „De azi înainte numai de mine şi de împăratul s-ascultaţi”! Prin
aceasta îşi lămurea pe înţelesul mulţimilor idealul său politic, care în termeni
simpli era acesta: „Deocamdată cu împăratul împotriva Ungurilor, dar cu
ungurii niciodată”! Simţi astfel cu mirosul nedezminţit al instinctului, că
Ungurii sunt duşmanii ireductibili ai naţiei sale şi instinctul a fost
întotdeauna mai puternic, decât sclipiciul ideilor frumoase. În scurt timp el a
ajuns să fie considerat decenii printre preoţii săi luptători ca „Român viu, de
Dumnezeu insuflat”, iar când furcile războiului începeau a inaugura epoca de
libertate anunţată cu atâta sfoară de revoluţia maghiară, tânărul prefect se
grăbi să coboare cât mai îngrabă ideologia revoluţionară a lui S. Bărnuţ în
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lumea realităţilor pipăite, adică să păşească, fără întârziere, pe terenul faptei
revoluţionare.
Acţiunea întreprinsă de Iancu în numele acestei ideologii
revoluţionare se cunoaşte, amănuntele ei ni s-au păstrat în documentele
îngălbenite ale vremii, în rapoartele oficiale şi în mărturiile contemporanilor.
Mulţimile nu le vrăjea prin potop de cuvinte, ci prin razele acelei inspiraţiuni
misterioase, de care nici el nu-şi dădea seama. Din ochii lui scânteietori se
revărsau asupra mulţimilor îmbelşugate valuri de sinceritate. Din revărsarea
acestor valuri de sinceritate izvorâră strălucitele fapte de arme de mai târziu.
Moţii nu erau elemente de import târziu pe aceste plaiuri şi cel ce se
sprijină în vârtejul luptelor pe oamenii băştinaşi concrescuţi cu lespedea de
piatră şi scoarţa pământului, dovedi mai întâi duşmanului apropiat, mai apoi
lumii civilizate că aici, în cetatea de piatră a Ardealului, se mai păstrează
încă resturi de îndărătnicie tracică şi că „nu se poate unguri piatra rece şi
izvorul virgin”.
Cei ce au încercat să tulbure liniştea sărăcăcioasă a munţilor, sau să
spulbere o regularitate populară au ieşit din începuturile lor cu pecetea
ruşinii pe frunte. Îngânfarea turanică despletită se depărtă în curând cu o
preţioasă concluzie: Dracul să se mai bată cu popii”. Această concluzie
însemnă eşecul planurilor maghiare faţă de românii din Ardeal, iar prin
vestita telegramă a generalului Paschevici, trimisă lui Nicolae, Ţarul tuturor
ruşilor, se anunţa şi lichidarea conflictului habsburgo-maghiar.
Steagul ideii naţionale purtat de Iancu prin văzduhul înroşit de
flăcările răzmeriţei rămase neatins, iar mulţimile mari rupseră definitiv cu
umilinţa: ele se ridicară la conştiinţa luminoasă a puterilor proprii şi un
popor când are conştiinţa clară a puterilor sale, are tot ce poate avea de folos.
Dar mai era un factor hotărâtor în mersul revoluţiei române. Se pornise
alături de împăratul şi tânărul monarh, care-şi salvă barca cu glorioase
tradiţii imperiale, abia prin ajutor străin, se sprijini în tot cursul încăerărilor
cu duşmanul pe acţiunea lui Iancu, ajuns acum Crăişor al munţilor. Şi dacă
vedenia Curţii imperiale ştiu să prefacă adevărata răsplată în ciolane de
milostivire prea înaltă, revoluţia lucra misterios în sufletul generaţiilor mai
noi. Ingratitudinea unui tron şubred apasă ca o povară asupra aceluia „de
groaza căruia tremurase întreg Ardealul” şi după o luptă cumplită a forţelor
interioare se ajunse la deznodământul final: la doine şi melancolie, dar
revoluţia organiza sufletele în vederea luptelor de mai târziu.
Aceasta, e, pe scurt, povestea Iancului, care se confundă cu povestea
naţiunii întregi. Pentru generaţiile mai noi viaţa eroului a rămas aşa cum
trebuia să rămână. A rămas ca un simbol al acţiunii, ca o metodă de
protestare împotriva tuturor dezastrelor puse la cale de zeii olimpului
maghiar. Dâra de lumină, pe care o lasă Iancu în urma lui, lumină cu folos
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cărările tinerimei; poezia populară i-a făurit un cult şi noi am crescut în
misterele lui. Povestea Iancului deşteptă în sufletele celor ce i-au urmat toate
posibilităţile de eroism politic şi cultural, care ne-au strecurat printre vremile
de restrişte.
Şi acum mă întorc către tine, Slăvite Erou! Tinerimea universitară de
azi se simte datoare în faţa mormântului tău cu o profesie de credinţă. Noua
cotitură a vremilor te-a răzbunat. Împăratul, care descinse odinioară în
leagănul popularităţii Tale cu intenţia, poate, de a-ţi acorda un prea graţios
zâmbet imperial – nu mai este. În locul lui împăratul nostru se închină azi la
mormântul Tău şi aduce laudă mărimii Tale. Cel vechiu a dispărut, a
dispărut de mult, căci dintele harnic al vremii i-a ros coaja împărăţiei pe mai
multe locuri.
Pe cel nou ni l-a dăruit Dumnezeul dreptăţii şi vitejia noastră şi ni-l
va păstra iubirea noastră nemărginită. Alături de dânsul, care a scris în
pravila vremilor mai noi o altă epopee măreaţă, vom sparge, la nevoie şi
porţile iadului. Cu sufletul disciplinat de forţa idealului, care te-a covârşit în
viaţă, vom porni o ofensivă culturală împotriva întunericului, care sapă, iar
legăturile noastre cu pământul strămoşesc ne vor desemna direcţia luptelor,
ne vor semnala la timp primejdiile mari. Dacă vom simţi că „aerul din case e
stricat, vom veni ca un uragan să le curăţim”.
Închei cu cuvintele generaţiei de la sfârşitul veacului trecut: „Dormi
în pace, smeritule mucenic al ideii naţionale! Cununa pângărită de alţii ţi-o
reaşezăm pe mormânt! Tinerimea română de azi îţi cinsteşte memoria
şi veghează”.
Buta
Reprezentantul tinerimii universitare.
________
Transilvania, anul 55, nr. 8-9, august – septembrie 1924, p. 294-297.

LII
Neamurile ca şi indivizii făuresc rostul vieţii lor şi lasă în lume prin
energia cu care sunt în stare să-şi manifeste însuşirile. Bărbaţi, care în cursul
vremurilor au reprezentat, au deşteptat, au îndrumat energia naţională de tot
felul, au dreptul la recunoştinţa noastră.
Slăvind amintirea lor ne îndeplinim o datorie de pietate, dar tot
deodată punem în lumină şi sporim astfel comoara tradiţiunilor din care se
alcătuieşte pentru un popor cel mai bogat izvor de puteri ale viitorului.
Conştiinţa naţională răsare mai vie la lumina solidarităţii neclintite,
care leagă românii din toate vremurile şi din toate locurile. De aceea
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pomenim cu mândrie şi evlavie numele marilor voievozi, care ca Basarabii şi
Huniade, au fost scutul creştinătăţii, dar dinaintea lungului şir al celor, care
au cinstit vitejia română din orice vreme şi din orice ţară, ne închinăm cu o
deosebită emoţie în faţa lui Ştefan şi a lui Mihai, care au reprezentat
independenţa neamului şi integritatea lui şi mai ales în faţa eroilor martiri,
într-a căror jertfă se slăveşte împreună dragostea de ţară şi de libertate şi
zorile apropiatei înfăptuiri,
Horia, Tudor şi Iancu, în vremuri de amorţeală, au redeşteptat
străbunele virtuţi şi au vestit, pentru cei care i-au înţeles şi le-au rodit jertfa,
vremurilor noi ale celor de la Griviţa şi Mărăşeşti.
În preajma munţilor, care ne stau în faţă, s-au desfăşurat cele mai
strălucite lupte ale lui Iancu şi era firesc ca conştiinţa naţională să vibreze cu
o deosebită intensitate în ţinutul Moţilor, cetate neştirbită a românismului, în
care poporul şi-a păstrat intactă vlaga strămoşească.
Dintr-aceşti eroici munteni s-au sculat Horia, Cloşca şi Crişan şi
crudul lor martir n-a putu stinge bărbătescul avânt al demnilor lor urmaşi.
Dintr-înşii s-au adunat, bărbaţi şi femei, cei mai valoroşi tovarăşi ai lui Iancu.
Şi de aceea Majestăţile Voastre, totdeauna expresiunea supremă şi
credincioasă a simţirilor şi a puterilor poporului român, aţi adus prinosul lui,
acelui, care a întrupat mai deplin patriotismul Moţilor.
Înălţătoarea serbare de azi la mormântul lui Iancu, sub falnicul stejar
al lui Horia, ne-a înfăţişat într-o simbolică imagine pe Suverani, înconjuraţi
de poporul lor, închinându-se la altarul patriotismului, la adăpostul vânjos şi
mândru al străvechiului eroism naţional.
Au stat astfel înaintea ochilor noştri Suveranii în jurul cărora s-a
desfăşurat în război vrednicia neamului pentru realizarea supremelor
aspiraţiuni şi ni s-a înfăţişat stăpânitoare datoria de-a strânge în orice
împrejurare în jurul Regelui puterile obşteşti prin care România îşi va
îndeplini misiunea în lume.
Astăzi, când trebuie să se încordeze aceste puteri obşteşti pentru ca
să se consolideze şi să se organizeze unitatea naţională, atât de scump plătită,
resimţim mai viu ca oricând tot ce datorăm Regelui, care ne-a condus la
izbândă şi ne asigură roadele ei.
De aceea din adâncul inimei urăm să trăiască Regele! Să trăiască
augusta şi vrednica Sa Soţie, M. Sa Regina!
Trăiască Dinastia Română!
Ionel Brătianu
Preşedintele Consiliului de Miniştri.
__________
Transilvania, Anul 55, nr. 8-9, august – septembrie 1924, p. 298-299.
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LIII
Cu înaltă însufleţire am venit împreună cu familia Mea spre a ne
închina împrejurul legendarului gorun al lui Horia, la mormântul lui Avram
Iancu, marele luptător pentru drepturile naţionale.
Mi-a fost dat Mie, Întâiul Rege al României întregite, să viu aici să
consfinţesc încheierea unui lung şi dureros proces istoric, în care era vorba
de revendicarea celor mai elementare drepturi de viaţă naţională şi de unitate
sufletească a celui mai vechi şi mai numeros popor din ţara aceasta, care, pe
lângă o muncă cinstită, dăduse din sânul stăpânitorilor de pe vremuri atâtea
vieţi, atâţia generali vestiţi şi încă un mare rege.
Ai murit chinuit pe roată, tu, nefericitule Horia, cu ai tăi. Iar tu,
viteazule între viteji, Avram Iancu, închis-ai ochii rătăcitori pe drumuri,
singur numai cu fluierul tău, cu sufletul întunecat şi nemângăiat pentru că-ţi
vedeai zădărnicită ţinta faptelor tale. Şi totuşi jertfa voastră era sfântă, căci
dreptatea s-a făcut, îndeplinindu-se înţeleapta vorbă a poporului: „Apa trece,
pietrile rămân”.
Credinţa în suflete, răbdarea în muncă şi cinstea în viaţă, au adus
această biruinţă a voastră, iubit popor al Munţilor Apuseni.
Păstraţi cu sfinţenie aceste frumoase virtuţi.
Atâtea veacuri de împilare n-au putut şterge de pe faţa voastră dârză,
îndărătnicia mândriei unui rod plin de putere, care îşi aşteaptă acum o
bunăstare materială.
Ştiu câte greutăţi aţi îndurat şi de aceea dragostea şi grija Mea
părintească pentru îmbunătăţirea vieţii voastre naţionale şi culturale este pe
deplin asigurată.
Precum la Putna lui Ştefan cel Mare am făcut călduros apel către toţi
fiii ţării ca mână în mână să desăvârşim organizarea şi întărirea Statului în
România întregită, tot aşa în faţa umbrelor acestor eroi naţionali ai Munţilor
Apuseni şi ai întregului românism, mă îndreptez cu dragoste şi stăruitor către
toţi, îndemnându-i să se gândească mereu la greaua răspundere ce apasă
asupra generaţiei noastre şi la datoria imperioasă ce avem de a fi cinstitori şi
credincioşi marilor jertfe ce s-au făcut în luptele din trecut şi zilele noastre
pentru dobândirea drepturilor naţionale.
În acest fel vom păşi cu toţii într-o sfântă unire la marea muncă
pentru îndeplinirea destinelor ţării după dorinţele întregii suflări româneşti.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Ferdinand I
Regele Românilor
___________
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LIV
Sire, Doamnă, Alteţe Regale,
Progresul spre fericirea omenirei pe pământ se realizează prin
armonizarea treptată a libertăţii individuale cu interesele comunităţii.
Dreptatea supremă este desăvârşirea acestei armonizări. Ea se face prin
afirmarea progresivă a forţelor de coeziune socială. Aceste forţe sunt
reprezentate prin idealele omeneşti, care se alternează în cursul nesfârşitelor
vremi şi selecţionându-se prin sita istoriei şi purificându-se prin lupte şi
suferinţi, se apropie fără încetare de idealul suprem al dreptăţii.
Puterea determinantă a idealelor omeneşti se află în funcţiune de
măsura energiilor şi a jertfelor, pe care indivizii şi societatea sunt în stare să
le producă pentru realizarea lor. Locul neamurilor pe scara ierarhiei valorilor
în concurenţa istoriei se fixează prin măsura acelor jertfe, pe care le aduce
fiecare întru îndeplinirea idealelor umanităţii.
Pe această scară a desăvârşirii îşi are locul său de onoare idealul
naţional, care pretinde libertatea, independenţa şi unitatea organică a fiecărei
naţiuni faţă de altele şi tot atunci realizarea dreptăţii în raporturile dintre
indivizii componenţi ai fiecărei asemenea unităţi. În numele acestui ideal
istoria face dreptate fiecărei naţiuni în măsura jertfelor ce ea îi aduce.
De două mii de ani, aproape, neamul nostru românesc persistă în
afirmarea fiinţei sale etnice distincte şi cu neasemuită îndârjire a luat asupraşi toate jertfele şi toate suferinţele impuse prin această cu adevărat eroică
perseverenţă. Acest eroism desfăşurat întru apărarea fiinţei sale şi în numele
unui ideal, care azi a devenit dogmă în crezul omenirei, a susţinut neamul
nostru în lungul şir al veacurilor şi i-a adus în sfârşit mântuirea. Măsura
acestui incomparabil eroism va trebui să desemneze naţiunei noastre loc de
onoare în societatea neamurilor şi strălucire în istoria zbuciumărilor omenirei
pentru dreptate.
Având conştiinţa vie a acestui eroism, închinându-ne lui şi celor
jertfiţi în numele lui mai vârtos vom zidi viitorul naţiunei noastre fiindcă cu
adevărat naţiunile trăiesc mai mult prin morţii lor decât prin cei vii.
Asemenea act de pietate săvârşim astăzi închinându-ne celui mai strălucit
viteaz şi adevărat martir al neamului nostru.
Se împlinesc acum 100 de ani de la naşterea lui Avram Iancu, a
bărbatului, care prin faptele sale şi prin jertfa amară a vieţii sale a consacrat
definitiv îndreptăţirea naţiunei noastre la libertate şi unitate.
„Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura poporului român”
a moştenit modesta avere a pomenitului, dar mai vârtos i-a moştenit gândul
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său de înălţare a neamului la înfăptuirea idealului naţional. Prin zile grele şi
pândită cu duşmănie de forţa politică şi mediul împrejmuitor, Asociaţiunea,
de la înfiinţarea ei cu râvnă arzătoare şi aprigă tenacitate a urmărit
îndeplinirea acestui ideal. Mai presus de toate ea a cultivat conştiinţa unităţii
etnice şi culturale a întreg neamului românesc, prea bine ştiind că la
împlinirea vremii această solidaritate etnică şi culturală va trebui să producă
unitatea politică a naţiunii noastre, ea a ţinut vie amintirea tuturor faptelor
trecutului, ea preamărea jertfele aduse pe altarul acestui viitor visat de strămoşi.
Cu sufletul său „Craiul Munţilor” a prezidat această „Asociaţiune”
până la izbăvire. Şi sub ocrotirea acestui suflet crăiesc gândul românilor
ardeleni se înfrăţea cu al românilor de pretutindeni în aşteptarea zilei celei
mari a unirii desăvârşite.
Se vor împlini în curând 10 ani de când Majestatea Voastră, Sire, aţi
urcat Tronul Regelui Carol, întemeietorul Regatului român. Începuse
groaznicul război al lumei celei vechi. Şi atunci, aci în Ardealul lacrimilor,
pe o pagină a organului de publicitate, ce reprezintă aspiraţiunile naţiunei
noastre robite, aducând Regelui Ferdinand, salutul cuvios al acestor robi,
umilul grăitor de aci, scria aşa: De la marele său unchiu, Regele Ferdinand a
moştenit Tronul României, dar tot atunci el a moştenit şi scutul de apărare
al unităţii etnice şi culturale a tuturor Românilor. Şi dacă Regele Ferdinand
va trebui să jure în faţa Ţării Româneşti, că-i va fi părinte bun şi ocrotitor,
tot atunci la altarul din cămăruţa ascunsă a inimei sale cinstite el va trebui
să jure înaintea lui Dumnezeu, că va fi scut de apărare unităţii etnice şi
culturale a tuturor Românilor”.
Iată, Sire, istoria ne este mărturie: nu ne-am înşelat. Eroismului şi
jertfei celor trecuţi de la noi Majestatea Voastră aţi adăugat eroismul şi jertfa
cea mare a sufletului Vostru curat şi cinstit. Craiul Munţilor doarme acum
liniştit în mormântul său umbrit de gorunul lui Horia. Visul strămoşilor s-a
împlinit. Moştenirea scumpă de scut a fiinţei noastre naţionale de la Avram
Iancu, Craiul Munţilor, a primit-o acum Regele tuturor Românilor. Acest
Rege, în fruntea naţiunei române întregi se închină azi memoriei lui, iar
„Asociaţiunea” după 63 de ani ai fiinţării sale azi îşi ţine cea dintâi adunare
festivă sub prezidenţia de onoare a acestui Rege viteaz şi înţelept. Sub
puternicul său scut şi al tuturor urmaşilor Săi, ea îşi va îndoi energia pentru
păstrarea pe vecie a unităţii şi libertăţii noastre naţionale prin puterea
invincibilă a culturii.
Închinându-ne memoriei lui Avram Iancu şi a tuturor acelora, care
au adus jertfa iubirii lor pe altarul idealului nostru naţional şi jurând credinţă
neclintită acestui ideal, în extaz de fericire strigăm astăzi:
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Trăiască Majestatea Sa Regele Ferdinand, Trăiască Majestatea Sa
Regina Maria.
Trăiască Alteţele Lor Regale, Principele şi Principesa Moştenitoare.
Trăiască Dinastia română şi România Mare, unită pe veci.
Vasile Goldiş,
Preşedintele „Astrei” .

____________
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LV
Din toată inima vă mulţumesc pentru călduroasele cuvinte cu care ne
întâmpinaţi în mijlocul „Asociaţiunii transilvane pentru literatura română şi
cultura poporului român” şi la rândul meu salut cu deosebită dragoste pe toţi
membrii „Asociaţiunii”, mulţumindu-le încă odată pentru alegerea Mea ca
Preşedinte de onoare.
Într-un chip fericit aţi orânduit aici la Câmpeni adunarea din anul
acesta odată cu centenarul naşterii lui Avram Iancu, marele luptător din anii
1848 şi 1849 pentru drepturile noastre naţionale.
Cinstirea bărbaţilor însemnaţi care şi-au dat întreaga viaţă pentru
binele obştesc este o sfântă datorie, căci altfel am arăta că n-am merita să se
jertfească pentru noi. Cunosc frumoasa menire a „Asociaţiunii” şi feluritele
greutăţi ce a întâmpinat în dezrobirea ei. Prin vitregia de veacuri a fostelor
stăpâniri, poporul român a rămas prin cultură în urma tuturor naţiunilor
conlocuitoare şi numai cu mari jertfe din partea lui şi cu devotamentul şi
răbdarea de apostoli a preoţimei şi a cărturarilor s-a putut înjgheba în jurul
bisericii câte un mic local de lumină şi mângăiere sufletească.
În cursul celor peste 60 de ani de existenţă a „Asociaţiunii”, cu toare
piedicile ce a găsit în cale, a îndeplinit un rol cultural. Frumosul muzeu din
Sibiu, importanţa publicaţiunilor şi conferinţelor, dar mai ales bogata sa
bibliotecă populară au contribuit mult la răspândirea culturei până în păturile
cele mai adânci ale poporului.
Astăzi însă, când vă stă înainte un câmp liber pentru desfăşurarea
întregei d-voastră activităţi, înzecite şi însutite silinţe suntem datori să
desfăşurăm ca să aducem şi cultura poporului român la înălţimea la care
darurile sale sufleteşti îi dau tot dreptul să stea.
Alături de Liga culturală, căreia după realizarea idealului naţional
pentru care a dus lupte aşa de memorabile, marele nostru învăţat şi istoric,
care a condus-o cu atâta râvnă, a dat îndrumări noi menite să ducă la
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înfrăţirea sufletelor prin cultură, alăturea de Fundaţiunea culturală înfiinţată
de iubitul noastru fiu, puteţi păşi mână în mână la desţelenirea ogorului
nostru cultural şi la ridicarea naţiunei prin cultură.
Odată cu răspândirea culturei în popor, „Asociaţiunea” îşi va urma
opera de înfrăţire în toate ţinuturile României întregite prin acele
încântătoare manifestări ale neîntrecutei noastre arte populare.
Conducte etnografice cu feluritele industrii casnice şi porturi
naţionale, cu minunate coruri şi dansuri populare, precum au fost acelea din
primăvara trecută la Bucureşti, răscolesc în sufletele noastre cele mai adânci
sentimente de frăţie şi de iubire de ţară.
Ca un semn al dragostei mele pentru „Asociaţiunea transilvăneană”
şi în amintirea acestor serbări înălţătoare, în cursul cărora am fost înconjuraţi
cu atâta sinceră iubire şi cald entuziasm, dăruiesc suma de una sută mii lei,
din care „Asociaţiunea” să înfiinţeze un Fond pe numele nostru, iar venitul
să se întrebuinţeze pentru ajutorarea tinerimei la învăţarea meseriilor şi a
industriei casnice.
Din tot sufletul vă urez spor bun la muncă.
Regele Ferdinand
_____________
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LVI
Sire, Mărită Doamnă,
Trei sferturi de veac s-au strecurat, de când plaiurile aceste
adumbrite de brazi seculari răsunau de chiotul de izbândă şi cântecele de
vitejie ale Moţilor. Lăncerii lui Avram Iancu cutreierau, zi şi noapte, acest
cuib cald al Câmpenilor, care a dat adăpost celor mai străluciţi eroi ai
poporului nostru. Aici, în carierul general al „Legiunei aurarie gemine”
ţeseau planuri prefecţii legiunilor şi tribunii poporului. Un tânăr de o
maturitate neobişnuită la vârsta sa, înzestrat de Dumnezeu cu tot ce-l poate
face să pună stăpânire pe sufletule semenilor, conducea staturile politice şi
operaţiunile de război. Avram Iancu, Regele Munţilor, a fost legat de
pământul, care l-a născut, prin mii de fibre, dar mai ales prin partea de
pasiune, însufleţire şi energie, care a cheltuit-o din belşug, în mediul
admirabil de potrivit pentru luptele şi aspiraţiile sale.
Evenimentele, care au dat un relief atât de strălucitor figurii sale de
erou şi apostol martir, s-au petrecut într-o epocă deosebit de vajnică pentru
poporul românesc de dincoace de Carpaţi. Dar pe cât de scurtă şi fulgerătoare a
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fost desfăşurarea lor, tot pe atât de adâncă şi trainică a rămas întipărită în
memoria generaţiilor, care le-au succedat.
Sire,
Dacă privim mişcarea Românilor ardeleni din anii 1848 şi 49, când
personalitatea lui Iancu a devenit istorică, trebuie să ne dăm seama, că ea a
fost cea dintâi afirmare politică conştientă şi energică a poporului nostru.
Lipsiţi de condiţiile esenţiale, între care se poate făuri o politică naţională,
supuşi încă şi în jumătatea primă a veacului XIX, unor concepţii medievale
de drept, care îi apăsau cu greutatea lor de plumbi, Românii din Ardeal au
săvârşit, totuşi, una din minunile, pe care providenţa ni le-a rezervat darnic
în drumul către realizarea firească a idealului naţional. Generaţia de la 48, a
fost, într-adevăr, vrednică de clipa măreaţă pe care a trăit-o şi dacă aspiraţiile
sale au rămas neînfăptuite, sămânţa împrăştiată cu atâta generozitate avea să
încolţească în curând şi să dea roadele dorite.
În acelaşi moment, în care Simeon Bărnuţiu ridica, în Sibiu, drapelul
naţionalismului curat, în tot Ardealul se auzeau, tot mai desluşit glasuri
hotărâte, care încercau să formuleze programul naţional: la Cluj o pleiadă de
tineri entuziaşti avea curajul să susţină, chiar şi în întrunirile ungureşti,
dreptul limbii noastre, la Orăştie se plămădi atunci un admirabil ultimat către
dieta din Cluj, în Blaj, Lugoj şi Braşov tineretul înflăcărat, profitând de o
mai mare libertate de acţiune, se dovedi bine preparat pentru o propagandă
imediată, iar la Târgul Mureşului, unde se adunase un număr considerabil de
jurişti şi avocaţi români, proclamarea minimului de postulate naţionale trezi
un vifor de proteste din partea populaţiei maghiare. Din acest mediu şi
înzestrat cu tot bagajul ideilor de libertate şi democraţie ale timpului, apare,
alături de tovarăşii săi, Avram Iancu. Tânărul modest şi sârguincios,
prietenul devotat şi tovarăşul vesel de până aci fu, pare-că transfigurat. Noul
val ce străbătea Europa îi răscoli sufletul, care păstră, fără îndoială, ca o
moştenire sfântă, pomenirea răzbunării lui Horia.
În acest chip începe epopeea lui Iancu şi se desfăşoară treptat din
ajunul adunărilor naţionale ţinute în primăvară şi până la cea de a treia
adunare de la Blaj. În acest răstimp ideea naţională realizase progrese uriaşe.
Ca un râu cu matca plină, cu cât îşi purta mai departe valurile, cu atât îşi
deschidea tot mai largă şi mai luminoasă ţinta izvorârei sale: restituirea
acestui popor, de obârşie nobilă, în drepturile sale fireşti. Piedicile, pe care le
întâmpină cele două delegaţii româneşti trimise la Cluj, Pesta şi Viena, în loc
să stingă avântul tineretului, îl îndrituiră la o acţiune şi mai violentă.
„Braţele noastre”, spune Iancu într-una din scrisorile sale „din 15
mai până la ora cea fatală deschise au stat, ne-am oferit fraţilor maghiari de
cei mai sinceri amici pentru toate adversităţile timpurilor viitoare, numai să
ne garanteze naţionalitate, pe temeiul dreptului egal. Dumnialor însă, în loc
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de-a dobândi inima unui popor compact de mai multe milioane,
întrebuinţară zbiciul teroristic”. Într-adevăr, ungurii, chiar şi cei mai dispuşi
a face concesiuni „cetăţenilor de buze române”, nu recunoşteau nicidecum
deplina îndreptăţire a naţiunei române. Atât proiectul de lege al baronului
Wesselenyi, cât şi cel alcătuit de comisiunea zisă regnicolară se întemeiau pe
concepţia despre unitatea naţională a statului maghiar şi erau departe de-a
mulţumi măcar pretenţiile celor mai moderaţi.
Dar în afară de împrejurarea, că dorinţele juste ale Românilor au fost
dispreţuite şi refuzate, în Ardeal se înstăpâni un adevărat regim de teroare.
Chiar şi după statisticile oficialităţii austriace numărul jertfelor culese dintre
intelectualii şi ţăranii români a fost foarte considerabil: peste patru mii de
vieţi omeneşti au botezat cu sângele lor primul avânt de libertate al naţiunei
române. Numai în partea sudică a Transilvaniei, în judeţele conduse de saşi,
precum şi în Ţara Oltului mai găseau adăpost cei refugiaţi dinaintea furiei
care se dezlănţuise. Versul poporal din acel timp zugrăveşte admirabil icoana
acestor stări:
Dragă ţara Oltului,
Câte lunci,
Atâtea cruci,
De-a dragul să te tot duci.
Dar ţara Ardealului,
Câte lunci,
Atâtea furci,
De urât să nu te duci.
Iancu suferise în răstimpul acestor prigoniri mai mult din pricină că
era osândit să aştepte cu răbdare, până când energiile neamului său se
adunau pentru a stoarce cu puterea braţelor, ceea ce bărbaţii politici ai
Românilor n-au fost în stare să obţină pe cale legală. Neastâmpărul său din
acel timp fu potolit, în fine, prin noile hotărâri ale adunării din Blaj, între
care cea mai de căpetenie a fost, fără îndoială, înfiinţarea gardei naţionale
române. Astfel constitui Iancu legiunea din Munţi, căreia îi dete numele de
„Legiunea auraria gemina”, în vreme ce Axente Sever îşi aduna cetele la
Blaj, Constantin Romanu la Reghin, Nicolae Solomon la Haţeg, Popovici
Marţianu la Sebeşul Săsesc, iar Vasile Moldovan la Cetatea de Baltă.
Comitetul din Sibiu proiectase să înarmeze 15 legiuni cu un uriaş
efectiv de 195 mii de oameni, dar se văzu în curând în imposibilitate de-a
câştiga un număr atât de mare de arme. Generalul Puchner, care rămase în
Ardeal să reprezinte pe împăratul din Viena, n-a avut niciodată încredere
deplină în Români şi de aceea nici nu le-a dat, decât un număr prea
neînsemnat de arme. O statistică oficială din septembrie 1849, când s-au
cules armele de către armata austriacă şi de la populaţia română, ne spune
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exact cifra armelor ce au fost distribuite prefecţilor români, în cursul
revoluţiei: 2.120 arme militare, 480 flinte cu percusiune, 1.802 arme de
vânat şi 598 carabine. Dintre aceste arme legiunile lui Iancu şi Buteanu nu
au primit mai mult ca 1.200 arme bune, astfel că şi Moţii au fost nevoiţi a se
înarma cu furci, coase şi mai ales cu lănci, pentru a nu întâmpina pe duşman
cu braţele goale.
Pentru a înţelege, totuşi, succesul strălucit al acestor armate de
legionari trebuie să pomenim faptul, ce surprinde pe oricine răscoleşte
arhivele guvernului maghiar din timpurile acelea: unanimitatea cu care
ţăranul nostru s-a ridicat deodată în toate ţinuturile locuite de Români. În
fiecare zi Kossuth primea rapoarte de la comisarii săi despre revolta
populaţiei române, care se împotrivea mai ales recrutărilor forţate ale
cârmuirii. Interesant e, că asemenea mişcări sângeroase au fost în ţinutul
Oraviţei, între Lugoj şi Lipova, în regiunea Aradului, apoi în Chioar, Sătmar
şi Maramurăş, prin urmare tocmai în regiunile, unde comitetul naţional nu
ajunse a organiza rezistenţa. Comisarii guvernului unguresc recunosc, că
mobilul principal al acestor mişcări era instinctul de conservare naţională.
Cu atât mai vârtos alerga deci poporul sub drapelul prefecţilor săi şi
în nu mai puţin ca opt zile, se putu înjgheba o armată formidabilă de aproape
patruzeci de mii de oameni, care făcu expediţia de dezarmare a oraşelor şi
taberelor ungureşti înşiruite pe linia, ce duce de la Teiuş până la Cluj. Era
prin urmare terenul deplin preparat pentru această mişcare naţională; poporul
aştepta cu înfrigurare glasul conducătorilor săi şi când văzu, în fruntea
cetelor, care inundau văile, pe Avram Iancu, instinctul popular, care arareori
se înşală, recunoscu în el pe eroul visat, pe Craiul Munţilor. În aceasta constă
taina popularităţii, pe care şi-o câştigă repede şi pe care, deşi destinul îi
hărăzi lungi ani de suferinţă, nu o mai pierdu niciodată. Evenimentele
ulterioare din decembrie 1848 şi până în toamna anului următor, justificară
pe deplin nădejdile legate de tânărul Iancu.
El ştiu să ţină piept şi cu un duşman mai puternic şi închis în
cordonul său de fier, izbuti să zdrobească, una câte una, armatele care se
încumetau să pătrundă în munţi. Cu deosebire cât fu izolat în munţi faima sa
crescu şi numele său de viteaz se răspândi pe tot pământul românesc. În
afară de cordonul lui Iancu situaţia politică se schimbase în defavorul cauzei
noastre. Nepriceperea şi lipsa unui plan unitar de operaţiune pricinuiră în
curând înfrângerea şi dizolvarea armatei imperiale din Ardeal. Ungurimea
prinse din nou curaj, astfel, că satele româneşti, de la Cluj până la Braşov,
fură asaltate şi decimate din nou de către voluntarii şi honvezii unguri.
Goana după fruntaşii romîni fu de astă dată şi mai crâncenă. Cei mai mulţi se
refugiară la Iancu în Câmpeni, unde, mai ales după ce şi comitetul naţional
prezidat de Bărnuţiu, trebui să fugă peste Carpaţi, se constituise un adevărat
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stat naţional. Dar şi bătăliile, care se angajară în felurite puncte ale
cordonului erau mai înverşunate: o luptă pe viaţă şi pe moarte începuse.
Ungurii surescitaţi de rezistenţa grandioasă, ce li se opunea, duceau
acum un adevărat război de exterminare împotriva noastră, care ar fi prăpădit
toată floarea Ardealului fără de eroismul Moţilor lui Iancu.
Tabăra de la Câmpeni era ultima speranţă a luptătorilor, care apărau
cu desnădejde cordonul morţii. Înştiinţat prin ştafete despre fazele acestui
război, Iancu trimitea ajutoare, în timpul cel mai scurt, pretutindeni, unde
primejdia se apropia. Făcând neîncetat drumul între Câmpeni şi Abrud, între
Abrud şi Mihăileni, unde avea comanda prefectul Buteanu, şi unde, din
februar până în aprilie, luptele n-au contenit nici o clipă, Iancu nu numai
îmbărbătă cetele de Moţi, care îl priveau cu mândrie şi satisfacţie, ci ştia să
verse curaj şi în inima tovarăşilor săi, prefecţi şi tribuni, care aveau momente
de şovăire. De aceea caracteristice cuvintele lui Simion Prodan Probu, care
păzea cordonul între Aiud şi Teiuş: „Ni se par mai bune şi mai dulci
poruncile tale şi poporul cu peste fire iubire ascultă glasul tău; când le
citesc o carte de la tine parcă reînvie”.
Poporul credea în eroul său, cum, în ceasurile grele ale crizei de la
începutul anului 1849, credea tot Ardealul în acest mântuitor. Avram Iancu
răspundea însă, de fapt, acestor nădejdi. El organiză, cu multă dibăcie satele
în lăuntrul cordonului, pentru a asigura ordinea, şi ordinea, atât de necesară
într-o cetate închisă ca munţii. Făcu recrutări noi pentru a spori numărul
luptătorilor şi stărui atât de mult la comandantul cetăţii din Alba Iulia, încât
obţinu, în fine, la 20 februarie 1849, o cantitate mai mare de muniţie şi un
tun mic, de un font.
Până atunci Românii nu dispuneau decât de tunuri de stejar. Ele se
făceau din fier vărsat, căptuşit cu lemn, cu care trăgeau o singură dată pentru
a speria pe inamic. Aşa de pildă în lupta de pe Vârful Trainişului, lângă
Huedin, Moţii au pus în acţiune două tunuri de lemn, pe care au fost nevoiţi,
pe urmă, a le lăsa în mâna duşmanului. Prin martie încercă un ceasornicar
din Abrud, cu numele Andras să verse tunuri de fier, dar nu izbuti. În aceeaşi
vreme, însă un Câmpenar, Nicolae Mucea, izbuti a vărsa trei tunuri, dintre
care unul a fost dat lui Axente, care l-a dus la Blaj, iar după terminarea
războiului a fost aşezat în cetatea din Alba Iulia. Al doilea n-a reuşit. Pe
acesta l-a dus Iancu la Vidra, unde l-a păstrat câtăva vreme, şi după
revoluţie, iar al treilea a fost pus în funcţiune, însă fără de succes în cursul
bătăliilor, ce s-au dat mai târziu. Muniţia şi tunul primit din Alba Iulia le
aduse, la Câmpeni, căpitanul de geniu Oprea Circa, la a cărui stăruinţă se
hotărâse colonelul apărător al cetăţii să le trimită lui Iancu. Aceasta e istoria
tunurilor lui Iancu, despre care bătrânii noştri vorbeau cu atâta entuziasm.
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Iancu prevăzuse că în primăvară ungurii se vor opinti din răsputeri
pentru a cuceri Munţii Apuseni, ultima citadelă, care rezistase cu izbândă.
Nu numai motive de ordin strategic, ci mai vârtos cele de ordin politic îl
îndemnau pe Kossuth să soluţioneze cu vârful sabiei chestiunea română. În
scrisorile sale intime se plânge de atâtea ori de punctul vulnerabil al politicei
sale, care era Ardealul. Prin urmare aici duşmanul era aşteptat: Iancu,
Buteanu şi Popa Balint vegheau cu ochii de vultur pentru a nu fi surprinşi,
iar Axente, care s-a retras de asemenea între aceşti munţi ocrotitori ţinea
strajă, cu resturile legiunii sale, pe Valea Ampoiului. Lupta, care se încinse,
în mai şi iunie, cu Hatvani şi Kemeny Farkas, fu o încăierare năpraznică.
Iancu îşi legitimă misiunea, ce o luase de la poporul, care, după o robie
milenară, îşi servea acum pentru întâia dată o satisfacţie strălucită. „Ne-am
încrezut în Dumnezeu şi în dreapta noastră cauză şi ne-am gătit să primim
pe duşman cum se cuvine”, spune Iancu în graiul său ce ne evocă pilda
marilor voievozi, biruitori în lupte şi smeriţi în faţa puterii divine, care i-a
făcut slujitori credincioşi ai poporului.
Dar biruinţele secerate cu atâtea jertfe impuneau noi îndatoriri
eroului. Comitetul naţional nu mai exista, fruntaşii din Sibiu redactau petiţii
către Împăratul ce tânăr, încercând să-l convingă despre dreptatea cauzei
noastre. Acasă, în Ardeal, politica naţionalismului intransigent o reprezenta
acum Avram Iancu. Să nu ne închipuim însă, că la vârsta sa tânără, abia
trecuse de 24 ani n-ar fi dispus de maturitatea, pe care o reclama rolul de
reprezentant politic al unui popor. Dar omul faptelor, smuls din mediul
singur propriu fiinţei sale, se mistuia ca o făclie aprinsă în întunericul nopţii.
Frământările politice, care au succedat epocei glorioase de lupte, au
fost pe cât de vajnice, pe atât de dramatice. Sufletul lui Iancu inadaptabil cu
atitudinile, care îneacă idealul visat într-un compromis tranşant şi de dragul
unor anume interese personale reprimă porniri sincere, mari şi trainice,
izvorâte din adâncul maselor, acest suflet generos, nu s-a putut îndoi în faţa
realităţilor politice, pe care le-a creat viaţa.
Sire,
Situaţia politică a Românilor din Ardeal în criza grea din acea vreme
nu mai deschidea perspectiva luminoasă de anul trecut. Delegaţiunea, care
lucrase de mai multe luni la Viena, aştepta zadarnic răspunsul împăratului la
petiţia din 25 februarie 1849 şi la „urzoriile” numeroase, prin care se cerea o
soluţie. Postulatul de unire a tuturor Românilor din monarhia austriacă
într-un singur corp naţional nu obţinu aprobarea Curţii. Ministrul Bach se
pronunţase la 10 martie, împotriva acestui program naţional, din motive de
oportunitate lesne de înţeles, amână răspunsul aşteptat de fruntaşii români,
pe care îi ameninţa, totuşi, cu vorbe şi promisiuni. El izbuti să tărăgăneze
acest joc perfid de la începutul anului 1849 şi până către finele lui iulie, când
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răspunsul său, ce echivala cu un refuz, izbi ca un fulger delegaţiunea
română, din care făceau parte nu numai Ardeleni, ci şi Bănăţeni, Ungureni şi
Bucovineni. Câtă distanţă de la programul generaţiei de atunci şi până la
ofranda îmbiată cu anume rezerve.
„Mântuirea naţiunii române, condiţiunea dezvoltării ei de sine, a
ridicării şi a existenţei ei ca naţiune, precum şi împlinirea chemării ei în
interesul monarhiei întregi, prin urmare, practica punere în lucrare a
principiului egalităţii de drept faţă de naţiunea română, într-adevăr nu stă
în dezbinarea ei, ci numai şi numai în împreunarea tuturor Românilor din
monarhia austriacă într-un singur corp, cu declararea pământului locuit de
naţiunea română ca ţară ereditară”. La acest program Bach le răspundea:
„Românii sunt ridicaţi la egală valoare şi la egale drepturi cu celelalte
naţiuni şi prin aceasta le este garantată egala dezvoltare a naţionalităţii lor,
precum şi participarea la instituţiunile libere comune, acordate tuturor
popoarelor din imperiu, între marginile precizate în constituţie”. Dar
delegaţia de la Viena replica cu deplină îndreptăţire, că „un asemenea drept
va fi literă moartă pentru Români, dacă nu se vor uni toţi într-un singur corp
naţional faţă de celelalte naţiuni conlocuitoare, corp cu totul independent,
atât cu privire la administraţie, cât şi la legislativă”.
După intervenţia rusească Curtea din Viena nu mai avea motiv a se
teme de Românii ardeleni şi, de fapt, în curând după aceea, ministrul Bach,
care era sigur de izbânda desăvârşită a armatelor austro-ruse, opri pe
delegaţii noştri de a se iscăli drept reprezenztanţi ai naţiunei române, de la
care n-au primit nici un mandat. Evident, că ei deveniseră incomozi
reacţiunei, care învălui pe tânărul habsburg şi care era departe de-a sublinia
în dicţionarul său cuvântul de gratitudine.
Avram Iancu fuse ţinut în curent cu fazele acestei politici până către
jumătatea lui martie, când desfiinţarea comitetului prin învingerile
generalului Bem, îi luară posibilitatea de a se mai informa. Dar şi din câte
cunoscuse până atunci din manifestaţiile imperialilor în Ardeal şi-a putut
închega convingerea, că neamul său îşi poate găsi mîntuirea numai în sine
însuşi, în puterea braţului său vânjos şi în sufletul său eroic. Avem ştiri, care
ne îndreptăţesc a susţinea o asemenea afirmaţiune. Între ele mai întâi
legăturile lui Iancu cu A. G. Golescu (Arăpilă), vărul Goleştilor, un
naţionalist înflăcărat şi un bărbat politic, care avea mai multă experienţă
politică şi un orizont mai larg decât Ardelenii. Golescu veni, către Crăciunul
anului 1848, la Câmpeni, unde stete aproape două luni, ca oaspe a lui Iancu.
În toată această vreme distinsul boier muntean, discută cu Craiul Munţilor
sorţile de izbândă ale revoluţiei române. Cunoaştem din scrisorile sale multe
din părerile, pe care le-a împărtăşit atunci fruntaşilor noştri. El „se amorase”
de Iancu într-atâta, că îi descoperi planurile, ce şi le făceau emigranţii
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entuziaşti din Muntenia. Citindu-i corespondenţa sa din Constantinopol şi
Paris, îi arată, că Ioan Brătianu, „comisarul nostru din Paris”, cum spunea el,
lucrează şi în interesul românilor din Austria şi că „în amestecătura aceasta
grozavă”, trebuie să se „constituie” Românismul imperiul român din cele opt
milioane de suflete româneşti. Datoria lui Iancu este de a „constitua” pe cei
4 milioane de români de către Austria, în vreme ce Gheorghe Magheru va
avea gloria să câştige izbânda în principate. Când scria aceste şire lui Iancu
din Zlatna, Golescu primise întocmai ştiri de la Brătianu, că Franţa şi
Englitera vor să silească pe ruşi de-a evacua principatele şi că în chipul
acesta, lesne se poate naşte o conflagraţie europeană, o amestecătură
grozavă, din care poporul nostru poate numai profita.
În fine, Golescu aduce şi o învinuire justă politicii ardelene: „Frate
Iancule! Românii din Ardeal sacrifică viaţa pentru naţionalitate şi ei nu
caută să trimită oameni la Paris, Berlin, Viena, Frankfurt, spre a culege
rodul ce trebuie să iasă din lucrurile făcute cu sângele a mii de români şi cu
averea a sute de sate pustiite. În zadar va sămăna cineva, dacă nu ne vom
gândi şi la secerat...Acum sau niciodată putem face şi treaba noastră,
făcând pe aceea a altora. Astă împrejurarea favorabilă este trimisă de
providenţă Românismului. Să căutăm ca Românul murind pentru împărat, să
moară şi pentru naţiunea sa. Precât este de însemnătate mare a avea arma
în mână şi a onora cu triumfuri pe bravii noştri apărători, onorându-ne noi
inşine, când onorăm bravura şi eroismul lui Iancu, pe atâta este şi până în
mâna omului… spre a stoarce foloasele bravurei pe calea diplomatică”.
Asemenea sfaturi şi zugrăvirea unor planuri atât de măreţe vor fi impresionat
profund pe Iancu, cel masi fanatic adept al libertăţii naţionale, care pentru
noi, cum ne-a învăţat istoria, nu s-a putut realiza fără de realizarea integrală a
unităţii naţionale.
Capitanul Ivanovici, după terminarea revoluţiei, face, în raportul său,
următoarele constatări interesante: „Din Muntenia s-au refugiat în Ardeal (la
Iancu) insurgenţii Golescu, Ionescu, Bălăceanu, Andreianu şi Viţian
(Racoviţă). N-am reuşit să stabilesc de către cine au fost trimişi în
prefectura de aici. Împreună cu prefecţii Iancu, Buteanu şi Dobra ei ţineau
fără de teamă (unverhohlen) cuvântări împotriva armatei şi împotriva prea
înaltei case imperiale”. Deci Iancu, conştiu de răspunderea, care apăsa
umerii generaţiei sale, împărtăşea ideile Golescului: lupta în contra
ungurilor, alături de habsburgi, a fost o tactică momentană impusă de
împrejurări, iar nu un principiu politic! „Nu fiţi mici la credinţă”, spunea
Iancu în iunie 1849, „înşelându-vă, că noi am fost oarbe instrumente ale
camarilei şi că principiul nostru ar fi singur negru-galbinism, după cum vă
place a crede. Nu domnilor, nu! Noi suntem oamenii libertăţii! Pentru asta
am revoltat, pentru asta ne-am vărsat şi suntem hotărâţi a ne vărsa sângele
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până la ultimul Român”. Cine vorbeşte astfel, ştie ce vrea şi prin aceasta se
deosebea Avram Iancu de o seamă dintre contemporani: el se considera
instrumentul naţiunei sale, pentru a cărei izbândă lupta. De aceea, când veni
la Câmpeni, Nicolae Bălcescu, celălalt apostol al naţionalismului, deşi
recomanda o tactică imposibil de urmat, împăcarea cu Ungurii, fu primit cu
căldură de către Craiul Munţilor. În fond crezul lor era identic: unul spunea
atât de frumos în graiul său, ce fascina, că „până când un popor nu va exista
ca naţiune, n-are ce face cu libertatea”, ceea ce Iancu se străduise a dovedi
cu fapta.
După încheierea revoluţiei Bălcescu nu pregeta a aduce eroului
nostru prinosul său de admiraţie caracterizând actele de vitejie ale lui Iancu:
una din faptele cele mai minunate ale acestui minunat al XIX-lea veac. Dar
şi Iancu trebui să-şi întipărească atunci adâncul sens al adevărului rostit de
Bălcescu, cu intuiţia unui profet: „Garanţia cea mai temeinică a
naţionalităţii Românilor din Transilvania stă în libertatea Munteniei şi
Moldovei”. El trase liniile programului politic, pentru a cărei realizare
Majestatea Voastră, Sire, aţi tras sabia vitejească, pentru ca prin eroismul şi
jertfa de nesfârşită măreţie a ostaşului român, să desăvârşiţi opera
generaţiunilor mari ale neamului românesc.
Câtă dreptate avea Eudoxie Hurmuzaki, farul luminos al fraţilor
bucovineni, să fixeze, la sfârşitul anului 1849, următorul bilanţ: „Din partemi, chiar deşi ultima mişcare a Românilor nu ar fi avut alt spor, eu totuşi
a-şi binecuvânta apropierea duhurilor, unirea inimilor, frăţietatea
caracterurilor, solidaritatea soartei, combucurarea şi compătimirea unuia
cu toţii şi a tuturor cu unu, care au izvorât din acea mişcare şi prin care
răslăţitul trup al naţiunii noastre, fără îndoială s-au îndesit şi s-au
închegat”. Relaţiile lui Iancu cu Golescu, Bălcescu, dragostea sa pentru
Racoviţă, nepotul Goleştilor, care s-a luptat în legiunea lui Iancu şi
entuziasmul, cu care îi dădea ştiri din Moldova, Nicolae Ionescu, care a
petrecut vreo trei săptămâni în tabăra lui Iancu de la Câmpeni, dovedesc, de
fapt, această apropiere a duhurilor şi unire a inimilor româneşti.
Odată cu înaintarea armatei austro-ruse, regiunile româneşti din
Ardeal, care au stat aproape o jumătate de an sub ocupaţia ungurească, se
umpleau din nou de viaţă. Oamenii se întorceau, rând pe rând, în satele
pustiite şi părăsite, dornici de o viaţă nouă şi plini de nădejdi pentru un viitor
mai fericit. Mai ales intelectualii români, care au suferit nespus de mult, se
bucurau de zorile libertăţii făgăduite. Iancu, înconjurat de cele opt tabere de
Moţi, vedea că ungurii nu-i mai pot smulge izbânda stăruinţei eroice.
Cordonul din Munţii Apuseni rezistase în mod strălucit. În 8 august, Nicolae
Bălăşescu îi scria din Sibiu: „Frate Iancule. Generalul Lüders m-a invitat să
te înştiiţez, că în zilele apropiate soseşte la Alba Iulia. Nu uita să te prezinţi
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la el cu câţiva flăcăi aleşi. Vei primi de la dânsul şi câteva daruri. Frate,
bine să grijeşti, nu cumva să-ţi pătezi numele, pe care ţi l-ai creat. Noi
privim la tine, ca la soarele de miazăzi”.
Iancu se prezentă la Orăştie, împreună cu Axente şi cu tribunul
Szentiváni, generalul Lüders, care ştiu să aprecieze, în cuvinte elogioase,
serviciile aduse cauzei de către Românii din munţi. În raportul prezentat
Ţarului Nicolae, generalul rus zugrăveşte pe Iancu în modul următor:
„Iancu, sufletul mişcării româneşti, a cucerit neţărmurita încredere şi
dragoste a poporului său. Ori unde se arată, îl primea cu entuziasm; toate
privirile se îndreptau către dânsul şi naţiunea română în el vedea pe eroul şi
ocrotitorul său”.
Iancu mai ţinu taberile sale adunate până către sfârşitul lui august
1849. În 22 august el trimise doi delegaţi la comandamentul din Cluj, pentru
a-l anunţa, că e gata să-şi demită oamenii, după ce duşmanul a fost înfrânt.
Ofiţerii austriaci din oraşele ardelene, instigaţi de saşi şi de unguri, începură
a lua o atitudine tot mai duşmănoasă faţă de Români şi denunţurile lor
răutăcioase sporeau în măsura, în care cetele înarmate refuzau a depune
armele în masă, ca şi când ar fi fost învinşi. Iancu se duse la Sibiu de două
ori să protesteze şi numai după ce văzu, că o rezistenţă faţă de reaua credinţă
a clevetitorilor nu mai are nici un rost, dete poruncă oamenilor săi, să
prezinte armele comisiilor, care le adunau din comună în comună.
Prin urmare, îndată după revenirea austriacilor îl izbi pe Iancu
ingratitudinea lor. În loc de-a aprecia după cuviinţă jertfele aduse de români,
îi tratau din nou cu neîncredere şi în loc de-a răsplăti credinţa lor, Comitetul
naţional fu desfiinţat şi toate măsurile de represiune, care se luară, fură
aplicate şi în contra noastră. Abia câţiva din funcţionarii instalaţi pe la
numeroasele administraţii fură recrutaţi dintre români şi nimic, absolut
nimic, nici o măsură, nici o lege, nici măcar o făgăduinţă vagă nu mai dădea
vreo nădejde fruntaşilor români, că lucrurile se vor schimba în spre mai bine.
Nici delegaţia de la Viena, a cărei conducere o luase Ion Maiorescu, nu mai
primi vreun răspuns favorabil. Ba după ce se întoarse Şaguna acasă, fruntaşii
români deveniră incomozi pentru noul regim, care plutea în apele reacţiunei
celei mai negre.
Lovitura straşnică primită de poporul său nu-l durea pe nimeni mai
mult, ca pe dânsul. Cum încrederea în eroul naţional nu dispăruse, de câte ori
o nouă deziluzie încerca pe fruntaşi ori pe popor, privirile tuturor se aţinteau
iarăşi, spre munţi:
Ce face Iancu?
Ce spune Iancu?
Dar Iancu nu mai putea să ajute poporul său. Birocraţii reacţionari îi
păzeau fiecare pas. Se temeau de el. În decembrie 1849 fu chiar arestat în
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piaţa Hălmagiului, dar poporul adunat în număr mare, îl eliberă. Nici
călătoria pe care o făcu la Viena, la începutul anului 1850, pentru a se
prezenta împăratului nu amelioră situaţia politică. Iancu fu primit cu
amabilitate din partea lui Francisc Iosif, a cărui privire odihni pentru un
moment asupra chipului frumos al inimosului Moţ. Dar tânărul împărat
stetea atunci prea mult sub înrâurirea cercurilor reacţionare.
Atitudinea, pe care o avu Avram Iancu, în chestia decoraţiilor, cu
prilejul ultimei petreceri în Viena, ne dezveleşte un colţ din sufletul său.
Ţarul Rusiei, la propunerea generalului Lüders, decorase pe câţiva din foştii
prefecţi ai legiunilor, între care, fireşte, şi pe Avram Iancu. Aflând aceasta
guvernul austriac se grăbi a distribui şi el decoraţii pe seama fruntaşilor
români. Dar nu toţi primiră distincţiunile oferite. Mai ales refuzul lui Iancu
făcu senzaţie. Poliţia din Viena interveni atunci şi-l invită să spună motivele,
care îl determinară a nu primi decoraţiunea. Iancu dictă într-un proces verbal
declaraţiunea sa motivată. Se pare, că poliţia nu îndrăznea să prezinte
ministerului acest proces verbal. Îl chemă încă odată, invitându-l să se
pronunţe scurt, fără motivare, că primeşte decoraţia sau ba. Iancu răspunse:
ba. În februarie 1851, Iancu se duse din proprie iniţiativă la poliţie şi spuse,
că persistă pe lângă cea dintâi declaraţie, pentru că cum ne informează
Bărnuţiu „să nu socotească cineva, că nu primeşte crucea, fiindcă nu s-ar
zice onorat pe sine şi ar dispreţui darul împărătesc, ci numai din cauză, că
vrea, ca mai întâi să se decoreze naţiunea sa cu îndeplinirea promisiunilor”.
Peste câteva zile, poftit de poliţie, Iancu plecă acasă, unde avea să
primească lovitura cea mai straşnică prin nedreptatea, care se pregătea
Moţilor. Când se făcu conscripţiunea cad”Astra”lă, vreo 20 comune ale
Moţilor cerură, ca proprietatea unor păduri din munţi, deţinute pe nedrept de
fisc, să se treacă pe numele lor. Iancu le luă apărarea şi ca avocat se strădui a
le câştiga dreptate. Dar când administraţia aplică violenţă, Moţii protestară
furtunos. Acest proces îi măcină, încetul cu încetul, energia, iar când tribunii
săi cei mai viteji: Mihai Andreica şi Nicolae Corcheş fură arestaţi, o adâncă
amărăciune îi copleşi sufletul.
Călătoria împăratului Francisc Iosif în Munţii Apuseni, în vara
anului 1852, acceleră deznodământul fatal, iar arestarea şi insultele primite
în temniţă făcură să izbucnească boala cu toată puterea.
Sire,
Mărită Doamnă,
Istoria Românilor din Ardeal nu are o pagină mai luminoasă, ca
această mişcare, izvor inepuizabil de reconfortare sufletească pentru
generaţiile, care i-au urmat. Noi am crescut sub vraja povestirilor duioase,
care încoronau fruntea senină a lui Avram Iancu, Regele Munţilor, ca o
cunună împletită din florile celei mai curate mândrii naţionale. Bătrânii
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noştri, tribuni sau lănceri ai eroului, ne-au învăţat să vedem în el simbolul,
prin care revoluţia de la 1848 a căpătat semnificaţia adevărată. „Nu vă rugăm
să cereţi pedeapsă asupra lui Hatvani”, spunea Iancu către un aliat al
Ungurilor, „Că cu ce i-am fost dator, i-am plătit, nimic rămânându-ne
înapoi de-a mai pretinde”. Plătind opresorilor pentru un trecut de durere şi
de suferinţe, el a binemeritat recunoştinţa poporului, din care a răsărit. Iar
dacă, răpus de ingratitudinea legendară a stăpânirii habsburgice, ceea ce a
fost omenesc şi trecător în fiinţa sa a sucombat, astăzi din adâncul
mormântului, unde zace alături de cei mai iubiţi tovarăşi, sufletul său
înălţa-se-va lămurit pentru a sprijini mersul spre lumină al urmaşilor, care
de-a pururea vor binecuvânta şi slăvi pomenirea sa!
Să trăiţi Sire!
Să trăiţi, Mărită Doamnă!
Trăiască Augusta Dinastie!
Trăiască şi înflorească România!
Silviu Dragomir,
Prof. Universitar din Cluj
____________
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LVII
Sire, Doamnă, Domniţă,
Domnilor miniştri,
iubiţilor fii sufleteşti,
Dintre toate ţinuturile şi dintre toţi „codrii verzi de brad şi câmpurile
de mătase”, ale pitorescului nostru Ardeal, „Munţii Apuseni”, merită în cea
mai largă măsură întreaga luare aminte a poporului român şi a cercurilor lui
conducătoare, căci în timpuri de grea cumpănă şi apărare, de aici din sufletul
neprihănit al ţăranilor acestor istorici munţi, a izbucnit ca apa dintr-un izvor
cristalin de munte conştiinţa naţională multe veacuri înăbuşită, de aici s-a
pornit cu elementare forţe furtuna, care a adus Românilor de dincoace de
Carpaţi tablele legei scrise nu cu slove slabe pe lespezi trecătoare, ci săpate
adânc în inima tuturor Românilor de faptele glorioase ale mucenicilor, ieşiţi
din sânul acestor munţi şi crescuţi în atmosfera curată a sufletului iubiţilor
noştri Moţi, pilde strălucite şi neîntrecute de jertfă pentru glia strămoşească,
pentru Ţară şi românism.
Demnitatea de neam a Românilor ardeleni nicăieri şi niciodată n-a
fost ridicată la o înălţime mai mare, ca prin sabia lui Iancu şi prin bravura
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ostaşilor săi. Iancu a întărit aceşti munţi, nu cu ziduri, ci cu entuziasmul
fiilor săi, într-o cetate neînvinsă a românismului, căruia i-a dat hrană
continuă întărind pe toţi în nădejdea unor zile mai bune, de deplină libertate,
şi în conştiinţa naţională, care a creat România întregită, Unirea neamului.
Viaţa lui Iancu şi a soţilor săi în munca de dezrobire a fraţilor, va
rămânea pentru toate generaţiile viitoare ca o pildă de vecinică recunoştinţă.
Biserica română din ţară, nu numai ia, din tot sufletul, parte la aceste
festive manifestări de generală recunoştinţă, cu multă mândrie, fiind conştie
că ea a crescut poporul în duhul care să inspire pe aceşti eroi. Şi de aceea
tocmai zilele şi faptele lui Iancu au cristalizat cunoscuta deviză: „Preoţi cu
crucea în frunte, căci oastea e creştină”.
Acestui adevăr istoric îi dă glas gura poporului în semnificativele versuri:
„Sus pe vârful muntelui,
Pentru tabăra română”.
În cetatea Iancului,
Cânt-o sută de preoţi,
Şi se roagă şi se închină
Pentru tabăra română”.
Ba mai mult, preoţii nu numai s-au închinat, ci nu s-au subtras – în
acele zile atât de sărace în conducători pricepuţi şi specialişti – nici de la
participarea activă în luptele lui Iancu, aducând jertfe însemnate şi subliniind
şi prin faptele lor şi ale colegilor lor din alte timpuri şi alte părţi adevărul că
„crucea şi spada” au susţinut neamul şi i-au întemeiat Ţara de azi.
Poate, că Dumnezeu va produce cu timpul şi minunea, ca spada să
fie înlocuită cu alte mijloace umanitare, care să rezolve conflictele dintre
popoare şi ţări şi să întrupeze în viaţa popoarelor dreptatea cu toate virtuţile
şi consecinţele ei.
Dar, crucea, semnul jertfei pentru binele obştesc, trebuie să rămână
în viaţa poporului român şi pe viitor, şi va rămânea în veci simbolul şi
mijlocul cel mai efectiv pentru a îndrepta neamul pe căile adevăratei
civilizaţii şi a unui statornic progres, şi pentru crearea de eroi, care să
garanteze existenţa neamului.
Ca purtător al acestei cruci creştineşti şi româneşti, găsesc în aceste
sărbătoreşti clipe că ar fi inutile aceste şi alte asemenea festivităţi, dacă în
faţa mormântului şi a memoriei lui Iancu şi a faptelor sale reînviate de atâţia
distinşi oratori, precum şi în faţa Majestăţii Sale Regelui Ferdinand, care cu
jertfele mari ale credinciosului său popor şi-a croit însuşi titlul de Rege al
tuturor Românilor şi în faţa celei mai iubite Regine, care ne-a fost şi este un
înger păzitor al destinelor României, nu ne-am face examinarea şi
mărturisirea propriului nostru suflet, constatând, întrucât suntem vrednici de
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moştenirea lui Iancu şi a semenilor săi, mucenici ai cauzei naţionale şi
premergători ai întregirii neamului.
Desigur, nepoţii în eroism ai lui Iancu, care s-au jertfit pentru
întregirea neamului, au fost vrednici de memoria lui; şi pot cu vrednicie
dormi somnul de veci alături de ţărâna lui şi de gorunul lui Horea. Ei au
eliberat pământul robit, ridicând sus steagul libertăţii şi dând avânt vieţii
româneşti cu toate comorile ei sufleteşti. Rezultatul e uriaş, căci - după vorba
Sfintei Scripturi – „Ce folos de am dobândi lumea întreagă şi ne-am pierde
sufletul”. Călăuzit de acest suflet, Ardealul românesc face progrese
lăudabile, care vor deveni tot mai evidente îndată ce numeroasele şcoale şi
aşezăminte de cultură vor putea da numărul cerut de muncitori destoinici în
agrul culturii naţionale şi al muncii sociale şi economice, care îi aşteaptă
cu nerăbdare.
Graţie legilor de unificare, graţie legii agrare şi voinţei de muncă a
poporului, devenit stăpân pe ţara sa, şi situaţiunea materială a poporului
român din Ardeal s-a întărit mult. Şi această întărire ar fi progresat cu paşi
mai hotărâţi, dacă atâţia nepoţi nevrednici ai lui Iancu, fără suflet şi fără
Dumnezeu, nu ar fi preferat, necinstind memoria lui Iancu şi a tuturor
mucenicilor unirii neamului, îmbogăţirea proprie pe socoteala celor mai
vitale interese ale neamului şi în favorul celor ce totdeauna ne-au dorit
peirea, iar nu binele.
În deosebi ni se cerneşte sufletul de îngrijorare, când în faţa
memoriei eroului, care a fost Craiul Munţilor şi apărătorul gliei strămoşeşti
şi a tuturor bogăţiilor ţării, trebuie să constatăm că în multe părţi ale ţării
bogăţiile mai mari au ajuns pe uşor şi aproape în întregime pe mâni străine şi
de neam, şi de ţară şi de sufletul ei.
Codrii seculari şi romantici, care ne-au adăpostit strămoşii şi ne-au
salvat sufletul neamului, în lipsa unor cooperative naţionale se exploatează
de întregi colonii neromâneşti, din alte ţări, care au dat la ţinuturi întregi un
caracter înstrăinat din toate punctele de vedere.
Pe această cale în era românească viaţa neromânească s-a întărit în
multe ţinuturi, cu paşi uriaşi şi nu la minorităţile băştinaşe ale ţării cu care
împreună împărţim bucuros pământul şi bunătăţile lui şi cu care voim a trăi
în frăţească armonie, şi la bine şi la rău, ci oamenii venetici din toată lumea
găsesc la noi neturburaţi teren cald de a ne duce belşugul acolo unde le-o fi
şi sufletul. În faţa acestei situaţii buciumul Moţilor trebuie să repete pentru
toată ţara tot mai des şi mai intensiv refrenul lor:
Munţii noştri de-aur plini,
Iar noi slugi pe la străini.
Acest memento, care a rămas tot actual cere grabnice remedii. Şi nu
există un singur român cu inimă şi cu ochii observatori care să nu simtă că
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această situaţie înăbuşă în ţinuturi întregi viaţa poporului autohton şi prezintă
pericolul grav care culminează într-un început de a se înstrăina şi sufletul
ţării. Iată pentru ce cea mai patriotică datorinţă ne cere a găsi momente
pentru signalizarea răului.
Desigur probleme multiple şi grele bat la poarta vieţii noastre
publice, aşteptând de la noi cei de sus rezolvarea. Aceştia însă, oricare ar fi
ei, şi oricât de bune intenţii, şi oricât de largă bunăvoinţă ar avea, nu sunt în
stare a le cuprinde singuri toate. Mântuirea poate veni dacă toţi câţi au
cădere şi răspundere întru împlinirea poruncilor de sus, fie mic, fie mare, vor
fi la locul lor stârpind şi îndreptând incorecţiile şi relele, slujind neamul, iar
nu lui Mamona.
Dea cerul ca festivităţile acestor zile şi memoria faptelor măreţe ale
înaintaşilor, reîmprospătate să răscolească conştiinţa tuturor, îndreptând
munca, faptele şi energia tuturor în alvia care să reverse tot belşugul ţării
asupra aşezămintelor ei, chemate a consolida, întări şi conduce scumpa ţară
românească spre ţinta istoricei sale meniri.
Amin!
I.P.S.Sa Mitropolitul Primar,
Dr. Miron Cristea
___________
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LVIII
Sire, Doamnă, Alteţe Regale,
Locul sfânt pe care stăm, bogat în suferinţe, ne aduce aminte şi de
măreţia anilor 1848-1849, măreţie izvorâtă din jertfe fără seamăn. Aici îşi
petrecea nopţile în priveghere fără somn, Avram Iancu, nebiruitul Crai al
Munţilor, cu tovarăşii lui de luptă. Îngrijaţi de soartea poporului şi dornici de
o soarte mai bună, ei ofereau, toţi împreună şi fiecare în parte, avutul şi tihna
şi odihna şi viaţa sa, pe altarul naţiunii.
Munţii şi văile din jur, udate mai înainte cu lacrimile suferinţei şi cu
sudori de sânge, fură îngrăşate mai apoi cu sângele eroilor, născuţi din
opresiune. Libertatea, egalitatea şi frăţietatea naţiunii române era ţinta finală
a durerilor şi suferinţelor lui Avram Iancu şi a soţilor lui de principii.
Acestea aveau să încolţească în ţărâna trupurilor celor legaţi de glie şi să
crească la căldura împrumutată din văpaia inimii lui Avram Iancu şi a
celorlalţi prefecţi şi tribuni, fără deosebire de clasă socială şi confesiune. Se
trata cauza neamului românesc şi întreg neamul trebuia să o ducă la izbândă.
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Graţie acestora libertatea, egalitatea şi frăţietatea individuală s-au şi
dobândit, baremi pe hârtie: iar libertatea, egalitatea şi frăţietatea naţională
fuseseră rezervate jertfei celor 800.000 ostaşi români şi dragostei de neam,
fără pereche a Maiestăţii Voastre, viteazul lor căpitan.
Sire! Fericită a fost hotărârea, care ne-a adunat aici, ca să facem
pomenirea eroului între eroi, pomenirea lui Avram Iancu. Ni s-a dat prilejul
să ne achităm de plăcuta datorinţă a recunoştinţii faţă de cel ce a trăit şi s-a
jertfit pentru neam. „Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri şi văzându-le
sfârşitul, să le urmaţi credinţa”.
Mulţi au fost bogaţii, încunjuraţi şi linguşiţi de sute şi mii. Mulţi au
fost potentaţii, înaintea cărora se plecau mulţimile. Şi au fost mulţi învăţaţii,
adoraţi de nenumăratele cete de elevi. Dar odată cu viaţa le-a apus şi vaza.
Abia unde şi unde câte un suspin, ieşit din vreun piept interesat, la
mormântul încă proaspăt, mai dă dovadă că au fost şi ei odată. Stima şi
reverinţa lor n-au ajuns până la noi. Au trăit pentru sine şi şi-au luat plata în
viaţă. „A murit bogatu şi l-au îngropat”. Iară noi ne plecăm genunchii
înaintea memoriei lui Avram Iancu, odinioară erou nebiruit, iar pe urmă pus
în fiară de un jandarm şi pălmuit. Ne închinăm unui om-neom, ne închinăm
umbrei lui Iancu, cum zicea el, căci Iancu murise după credinţa lui. Şi nu-l
avem mai puţin drag în starea-i de deplâns, de cum îl admirăm în timpul
de mărire.
Unii sfinţi în dragostea lor mare au înebunit pentru Hristos, tot aşa şi
Avram Iancu pentru dragostea lui de neam. Jertfele de sânge ale poporului
românesc el le vedea zădărnicite prin intriga acelora, pentru care se luptase.
Fiu al naturii, fiu al munţilor, ca în general şi ceialalţi ardeleni, el era sincer
în toate faptele sale, întocmai ca natura. El nu cunoştea meşteşugirea şi
prefăcătoria, ori cunoscându-le, nu voia să le urmeze. Inima lui, aprinsă de
focul dragostei, nu cunoştea târguiala pentru poporul său.
Nu era politicos, nu era diplomat, îi trebuia dreptatea integrală,
neprecupeţită, dacă nu, nimica. A refuzat şi decoraţiunile îmbiate, căci nu
pentru ele şi nu pentru sine s-a fost luptat el. El voia să vadă decorată
naţiunea cu împlinirea promisiunilor, căci pentru aceasta se jertfise, el şi
poporul său.
Această sinceritate, acestă dezinteresare şi neîngrijire de sine, acest
altruism, practicat de Iancu în toată viaţa lui, sunt principalele motive pentru
care el a rămas mare şi iubit de contemporani, venerat de noi şi de urmaşii
noştri. El n-a voit să-şi mântuiască sufletul său, îngrjindu-se de sine, ca apoi
să şi-l piardă, fiind el atunci mort pentru noi, ci a voit să-şi pună sufletul său
pentru poporul său, ca să-l moştenească în veci, fiind viu şi pomenit până va
fi neam românesc pe acest pământ.
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Sire! Pronia divină conduce popoarele după firea lor de fiinţe
raţionale, înzestrate cu minte şi voinţă liberă. Le trimite din timp în timp
conducători cuminţi şi pilduitori aleşi. Această providenţă dumnezeiască nea dat în vremea din urmă dovezi neîndoielnice de o îngrijire specială. Şi cine
ar putea să conteste, că n-ar fi un act al acestei providenţe speciale şi o
fericitoare făgăduinţă chiar numele de botez a lui Avram Iancu? Numele
„Avram” îşi are însemnătatea sa. Dumnezeu schimbase odinioară numele lui
Avram în acela de Avraam, tocmai fiindcă îl destinase să fie părintele multor
generaţii. Nu ar fi oare cu putinţă, ca Dumnezeu prevăzând timpurile în care
trăim şi în care la noi, ca şi pe aiurea, aproape toţi caută ale sale şi aproape
nime ale lui Hristos – ca să zic cu apostolul – să se fi îngrijit în dragostea Sa
specială faţă de noi, ca eroului nostru să i se dea numele de Avram, tocmai
cu scopul, ca să ne arate că el are să fie părintele şi pilduitorul multor
generaţii, care întocmai ca şi el să-şi uite de sine şi să se uite exclusiv la
binele neamului? Nu e cu neputinţă!.
Acum sunt 26 de ani, tinerimea română din Ardeal depusese pe
mormântul lui Avram Iancu o cunună de lauri cu o panglică de tricolor
naţional, cu inscripţia: Dormi în pace! Noi veghem! Iar eu, în numele
bisericii mele româneşti unite, nu doresc altceva, mare suflet, iubitor de
neam, decât ca credinţa mea în generaţiile, care îţi vor urma pilda, să nu fie
numai o credinţă, o închipuire, ci o realitate.
Aceasta: pentru înflorirea neamului şi pentru strălucirea Tronului.
Să trăiţi Sire,
Să trăiţi Mărită Doamnă,
Să trăiţi Alteţe Regale,
Trăiască Augusta Dinastie!
I. P. S. Sa Mitropolitul Blajului,
Dr. Vasile Suciu
____________
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LIX
Sire, Mărită Doamnă, Alteţe Regale,
Domnilor miniştri, Onorată adunare.
Astăzi toată lumea românească de la Nistru pân-la Tisa îşi îndreptă
ochii minţii spre mormântul de la Ţebea a eroului nostru naţional Avram
Iancu, precum în 1848 toată lumea privea spre Munţii Apuseni, căci numai
aici românii de sub comanda lui Iancu erau liberi, cei din vechiul Regat fiind
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sub protectoratul Turciei şi ocupaţiunea rusească, cei din Bucovina sub
austriaci şi cei din Basarabia sub ruşi. Aci 40 mii de români luptau pentru
drepturile naţionale contra ungurilor, pentru libertate şi dreptul în biserică
şi şcoală.
Noi, Basarabenii, eram despărţiţi de două ziduri de aceste locuri
româneşti, şi puţin am auzit despre Avram Iancu… Numai acum, când
zidurile au căzut şi noi Românii am scăpat de robie şi ne-am unit sub
sceptrul Majestăţii Sale, Regelui tuturor românilor, Ferdinand I., mulţumită
serbărilor ce se fac, vom înştiinţa mai bine despre faptele „Craiului
Munţilor”, Avram Iancu şi ne vom însufleţi cu ideile de care era condus el,
de libertate naţională, de iubire de neam şi ţară, de devotamentul Regelui
şi Dinastiei.
Avram Iancu a fost îngropat nu la Cluj, nu la Sibiu sau Alba Iulia,
unde trăiau cei de la conducerea ţării, ci la Ţebea – un sătişor mic
românesc… În aceasta vedem semnul, care ne arată că Avram Iancu prin
activitatea lui nu căuta mărire, ci numai binele norodului din care făcea
parte…şi precum când era student nu se amestecă cu fii de baroni şi magnaţi,
ci petrecea numai cu Românaşii săi... aşa şi a rămas credincios Moţilor,
pân-la sfârşitul vieţii. Şi regele nostru Ferdinand, unind sub sceptrul Său pe
toţi Românii, a fost numit de basarabeni Regele Ţăranilor, cu care a biruit şi
a dobândit libertatea, pentru care a luptat şi Avram Iancu, Regele Moţilor.
Desnădejdea de a nu vedea naţia română câştingându-şi drepturile ei,
această stare sufletească îi pricinuia mari dureri lui Iancu şi neliniştit a rămas
sufletul lui şi după moarte.
Preasfinţiţilor Stăpâni, care avem putere de a lega şi deslega păcatele
oamenilor. Să luăm în considerare vremurile şi împrejurările grele din viaţa
eroului nostru şi astăzi să-l deslegăm de această greşală, când vedem că
idealul – libertatea naţiunei şi unirea Românismului s-a înfăptuit, - şi să
zicem: „Frate Iancule, Regele Moţilor, liniştete-te, dormi în pace, Ferdinand
I, Regele ţăranilor români, a rupt lanţurile robiei, a eliberat nu numai pe
Transilvăneni – pe Moţi, ci şi pe Bucovineni şi pe Basarabeni. Şi toţi
Românii cu însufleţire cântă unirea şi libertatea şi plini de devotament către
Tron şi Dinastie strigă: Trăiască Regele Ferdinand, trăiască Regina noastră
Maria, trăiască Dinastia!
Să-mi daţi voie să mai adaug câteva cuvinte la adresa „Asociaţiunii
pentru literatura română şi cultura poporului român”. Aduc salutul meu din
partea Basarabenilor asociaţiunei „Astra”, care timp de 60 ani a lucrat pentru
ridicarea culturii româneşti în mijlocul Domniilor voastre cu mult succes şi
atât de adânc a dezvoltat sentimentele naţionale în inimile Transilvănenilor!
Noi am rugat mai înainte pe preşedintele societăţii, pe dl. Goldiş ca
să ne ajute şi pe noi basarabenii. Acum îmi adresez cererea mea către
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Majestatea Sa, Preşedintele de onoare al „Astrei”, şi rog ca să vină
Societatea culturală „Astra” şi în Basarabia, dar să ne aducă mai multă
cultură şi mai puţină politică…
I. P. S. S Gurie,
Arhiepiscopul Chişinăului
______________
Transilvania, Anul 55, nr. 8-9, august-septembrie 1924, p. 281-331.

LX
Sire,
Istoria de veacuri a Ardealului românesc e istoria de lacrimi şi de
umilinţă a unui popor orfan. Din toate apăsările trecutului, jugul feudalităţii
ungureşti a durat mai mult. Pretutindeni domnia străină ne-a încătuşat
energiile de viaţă, aici însă s-a aşternut peste noi ca o nenorocire vecină cu
moartea, fiindcă în cursul vremii de către conducătorii lor, au suferit
necontenit o întreită mucenicie: de sânge, de lege şi de clasă. Una din aceste
primejdii să fi fost ar mai fi putut miji flacăra desrobirii, laolaltă ele s-au
transformat într-un blăstăm fără apărare, într-o crudă încercare venită parcă
de sus, la care nu se putea răspunde decât cu plânsul, cu eterna obidă
sufletească a tuturor sclavilor.
Iată de ce povestea noastră de aici e o lungă plângere în surdină,
revărsată în doine, ticluită în petiţii la împăratul sau oftată în rugăciuni la
Dumnezeu. Ardealul o mie de ani şi-a muiat desnădejdea în jale şi s-a
mângăiat cu visul. De două ori totuşi a lovit, cu sete crâncenă şi cu avânt
înfricoşat, dospit din impulsiri seculare. În amândouă rândurile lovitura lui a
pornit din acelaşi loc, care prin vitejie legendară a răscumpărat aureola
bărbăţiei îngropate şi a dat unui popor oropsit unica zestre de înălţare morală.
Acest loc e Ţara Moţilor.
Moţii apar astfel cu o specială prerogativă în istoria noastră, Neamul
lor vânjos adăposteşte singura tradiţie de eroism pe care vremea vitregă nu ni
l-a putut înfrînge. În munţii Abrudului, continuatorii vechei aşezări romane,
ca într-o cetate izolată de slăbiciunile vremelnice, au păstrat reflexe
întârziate de gloria străbună. Cu toată robota lor zilnică aceşti copii ai
codrului şi-au menţinut dorul de libertate. Când tot Ardealul se legăna într-o
tânguire neputincioasă, în văgăunile lor fermenta revolta. Ei ne-au învăţat
mai întâi să plătim cu sânge, nu cu lacrimi, ei au introdus virtuţile războinice
pe un pământ biruit, ei reprezintă acţiunea într-o lume copleşită de visare
mistică. De pe culmile Munţilor Apuseni a strigat pentru întâia oară
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răzvrătirea ca un bucium precursor al redeşteptării generale. Moţii sunt
Tirolul nostru, pumnul Ardealului, iar cele două inimi mari în care aclocotit
uraganul, sunt eroii lor: Horia şi Avram Iancu.
Amândouă figurile trecute în mitologia populară se găsesc într-o
perfectă înrudire organică. Au pornit şi unul şi altul de la aceeaşi vatră
ţărănească, au crescut în aceleaşi patimi şi au încarnat aceleaşi năzuinţi
ancestrale. Lupta lor s-a desfăşurat pe un fond comun, având un obiectiv
unic şi mijloace la fel. Concepţia politică de care s-au călăuzit şi care a
determinat prăbuşirea lor tragică a fost aceeaşi iluzie deşartă a împăratului de
la Viena, cea mai tristă şi cea mai scump plătită erezie a ideologiei noastre
de veacuri. Ce-i desparte însă pe cei doi martiri ai Moţilor, e cadrul vremii în
care s-a dezlănţuit epopeea lor, cortegiul de lozince şi de evenimente, care
i-au întovărăşit pe câmpul de bătaie.
Horia e revoluţionarul ţăran, care întrupează instinctele de viaţă ale
unui popor prin prisma revendicărilor locale. Drama lui e un preludiu numai
al reînvierii, care aştepta în umbră.
Iancu însă, o verigă într-un lanţ de evoluţiune universală, se
înfăţisează, de la început într-o armură complexă de luptător pentru soarta
integrală a unui neam. El e soldatul conştient al ideii naţionale, a cărui spadă
loveşte de la înălţimea unor principii imutabile de acord cu catechismul
epocii lui. Prin Horia ţâşneşte un fulger răsleţ din viforul unui popor, prin
Iancu cere cuvânt poporul însuşi, cu adevărurile programatice asvârlite în
cumpăna istoriei. De aceea răscoala lui Horia e o platformă morală fără
consecinţe şi transformări de domeniul realităţii, câtă vreme revoluţia de la
patruzeci şi opt rămâne ca o înaltă semnificare politică, prin care s-a
inaugurat istoria modernă a românismului, deschizând drumul desrobirilor
viitoare. Se va găsi oare cândva meşterul iscusit, care, despicând întâmplările
şi cântărind faptele, să construiască această pagină strălucitoare de demult?
Va veni poetul să luminze cu razele lui zguduitoarea tragedie sumbră, ori
istoriograful să descifreze faţa vremii în toate tainele ei şi să ne dea eternul
omenesc din zbuciumul lui Avram Iancu, îndeplinind astfel o operă de
educaţie naţională?
Personalitatea mortului de la Ţebea se desface din galeria trecutului
apropiat, investit cu o excepţională valoare morală, din care posteritatea şi
mai ales zilele noastre tulburi ar putea să desprindă linii simple şi mari. Peste
tot pleiada vizionarilor ardeleni de la patruzeci şi opt, cu sufletul lor
romantic, cu concepţia eroică, care le străbătea crezul politic şi cu idealismul
luminos, care-i povăţuia, înfăţişează o culme pe care de-atunci şi până astăzi
generaţiile de epigoni n-au mai fost în stare s-o atingă. Sforţarea poporului
nostru de-a elabora la el acasă cuvintele de ordine ale frământării
continentale din această perioadă a dat roade. Din ceata iobagilor asupriţi
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s-au improvizat repede cărturarii lor în oameni politici cu o limpede intuiţie
a situaţiei şi când a sunat ceasul, aceşti preoţi şi mireni de la sate într-un elan
vijelios au incins spada, devenind prefecţi, tribuni şi centurioni,
reîmprospătând astfel pe un colţ de pământ uitat un aspect mişcător din
antichitatea latină. Sub conducerea lui Şaguna, prototipul cel mai distins al
eclesiastului militant produs de istoria noastră şi cu îndrumarea lui Simion
Bărnuţiu, profesorul cu suflet de apostol, un şir întreg de fruntaşi au răsărit
fanatizaţi de idee. Era mişcare, patimă, îndrăsneală în rândurile lor şi
hotărârea nestrămutată de a-şi duce cauza la biruinţă.
Din primele zile ale fierberii din Ardeal s-a ivit pe planul întâi
alături de dânşii silueta tânărului avocat din Câmpeni, care da un relief cu
totul deosebit comitetului naţional de atunci. Avram Iancu descindea cu o
structură sufletească particulară. Urmaşul lui Horia aducea cu sine mândria
aspră a moţilor, acea pornire furtunoasă de plată şi răsplată, care înroşise
odată crestele munţilor cu focul revoluţiei. În vinele lui svâcnea sângele
fierbinte cu descărcări violente de pasiune elementară. Credinţele vremii şi
evenimentele din jur agitau cu o putere înzecită acest temperament de erou.
Firea lui Iancu, caracterul distinct şi unic al ţăranului de la Vidra, a
smuls de la început mişcarea de la patruzeci şi opt din ogaşa bătătorită a
suplicaţiunilor seculare către înălţatul cezaro-crăiesc scaun şi i-a dat un
caracter revoluţionar. Fiinţa lui îmbibată de fanatism a dominat masele din
primele clipe. Acest tânăr de douăzeci şi cinci de ani, cu graiul răspicat şi
scurt, cu sclipiri de oţel în adâncul ochilor albaştri, şi-a dat seama că numai
armele pot hotărî într-un proces de veacuri, care a batjocorit până la sânge
plebea năpăstuită. La adunarea de la Câmpul Libertăţii, în 3/15 mai la Blaj,
Iancu a venit în fruntea Moţilor organizaţi milităreşte, gata să înfrângă orice
val inoportun de cuminţenie iobăgească. Peste capul episcopului Lemeni şi
canonicilor lui supuşi stăpânirei ungureşti, sarcasmul lui a plesnit ca un bici
de foc. Dincolo de îngrijorarea căpeteniilor circumspecte, tribunul de la
Câmpeni radia tinereţe, nervi şi optimism. Prin el a primit mişcarea noastră
nota de vitejie şi romantismul de epopee. În sfatul conducătorilor, Iancu şi-a
impus pecetea lui definitivă.
Înalta prevedere politică a lui Şaguna şi cumpătul diplomatic al
înţeleptului arhiereu, unite cu viziunea istorică a lui Simion Bărnuţiu se
completau admirabil cu acest om de acţiune, care în comitetul de la Sibiu,
într-o memorabilă şedinţă, prelungită de calcule şi temeri, a tăiat scurt
discuţiile savante: „Domnilor, vorbiţi înainte, eu plec în munţi şi fac revoluţie!
Ce a urmat se ştie, e prima noastră afirmare a ideii de libertate
politică, cea dintâi campanie ostăşească în războiul de neatârnare. Advocatul
Avram Iancu a pledat cu sabia în mână cauza românismului. Prefectul de
lănceri întors între Moţii lui s-a dovedit un strălucit şef militar. Ca împinşi de
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o chemare magică, i-au roit împrejur ciubărarii şi ciobanii din văile Crişului
şi ale Arieşului. S-au aprins focuri pe culmi, a început să sune tulnicul de
brad, s-au pornit carele Iancului de care plânge şi azi poezia populară şi
tunurile de lemn au fost urcate pe vârfuri, la trecători. Agerul prefect,
frumos, drept şi încrezător crai al munţilor, se ivea pretutindeni pe calul lui
alb ca un zeu al luptei.
Prestigiul lui personal întreţinea şi coeziunea şi disciplina acestei
armate de ţărani. Cele două invazii ungureşti din Munţii Abrudului,
sugrumate în sânge sub cotropirea Moţilor, au arătat lumii la ce grad de
conştiinţă cetăţenească se ridicaseră iobagii Ardealului şi ce bloc de granit
erau piepturile lor. Toată vremea Iancu a fost comandantul necontestat,
adorat de mulţime. Oastea lui n-a cunoscut o clipă de înfrângere. Armatele
imperiale au fost bătute de rebelii unguri, prinţul Windischgraetz a fost
alungat de Kossuth peste graniţa Ungariei, baronul Puchner cu austriacii lui
bine înarmaţi a fugit din faţa lui Bem la Râmnicul Vâlcei, când în munţii
Abrudului flamura noastră fâlfâia triumfătoare.
În acest timp de aproape doi ani când Avram Iancu a desfăşurat o
acţiune proprie fără nici un ajutor din partea autorităţilor militare imperiale
copleşite de o frică meschină, eroul de la Fântânele, paralel cu mişcarea
armată, avea şi o intensă activitate politică. Cuibul lui de stânci devenise
focarul redeşteptării naţionale româneşti de pretutindeni. Fie că îndrumă
linia de conduită a tovarăşilor săi din comitetul naţional sau primea emisarii
guvernului de la Dobriţin, fie că urmărea planurile curţii de la Olmütz, Iancu
concentra atunci destinele neamului în mânile lui. Sub ocrotirea munţilor
neînvinşi, la lumina unui foc, ţăranul din Vidra şi generosul boier muntean
Bălcescu, urzeau pentru întâia oară pe urmele mortului de la Turda, visul
unirii tuturora. Prea târziu, după venirea ruşilor în ţară el a fost un factor
activ al echilibrului politic, chibzuit şi desfăcut de prejudecăţi, neavând alt
punct fix în cugetarea lui decât soartea integrală a neamului.
După strălucirea orbitoare a venit prăvălirea în prăpastie, cea mai
întunecată tragedie, care putea zdrobi sufletul eroului. Perfidia Vienei a
transformat repede un popor biruitor într-un popor mucenic. Absolutismul
austriac ca o nouă pecingine s-a aşternut deasupra Ardealului, trecut din
ghiarele brutale ale nemeşilor unguri în sforile abile ale poliţiştilor austriaci.
Sub apăsarea regimului s-au prăbuşit teorii politice şi gânduri de regenerare.
Fruntaşii noştri au luat lumea în cap sau şi-au atârnat spada în cui, aşteptând
zile mai bune. Sufletul nedomesticit a lui Avram Iancu n-a putut suporta
odioasa încercuire. Ca şi mai înainte a tresărit cu aceeaşi patimă în faţa
robiei. El, care-şi hrănea avântul din impulsuri atavice şi simţise cu toată
carnea lui măreaţa dramă, în minte cu făgăduinţele de ieri şi în urechi însă cu
strigătul năvalnic al gloatelor de la Mărişel, nu putea privi cu braţele
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încrucişate ruşinea şi nu-şi închipuia să trăiască ca un modest cancelist aulic
sau ca pensionar austriac din mila vulturului cu două capete.
O nouă revoltă l-a aprins şi i-a adus pierzarea. Se ştie calvarul lui de
la Viena, după ce în cabinetul împăratului a respins decoraţia: „Nu ne-am
luptat pentru jucării – vrem drepturi, Maiestate”! Se cunosc loviturile
groaznice de mai târziu: închisoarea din cetatea de la Alba Iulia, unde l-au
ferecat în lanţuri şi l-a pălmuit un căpitan austriac pe Craiul Munţilor! Ce
vifor pustiitor trebuie să fi bântuit în aceste clipe în sufletul Prometeului
înlănţuit! Ce umbre fugare se vor fi abătut peste fruntea lui, pe care strălucea
cununa de raze a unui popor întreg! Eşit de după zidurile negre, eroul umilit
era pe marginea abisului. Ce putea face el? Drumul lui nu mai avea
întoarcere. Să se înarmeze cu scripte şi documente ca să susţie o plângere
străveche, stropită cu sânge? Să apere ca avocat la tribunale nemţeşti
pădurile Moţilor cerşetori? Nu mai era ieşire, Avram Iancu trebuia să cadă,
trebuia să dispară din circulaţie, ca să intre în împeriul legendei şi să
diriguiască de acolo cu neînduplecata putere a morţilor crezul unui neam...
A urmat deci fatalul sfârşit de dramă, zguduitor şi mistic ca o
tragedie shakespeariană, Iancu s-a întors acasă în munţii lui robiţi iarăşi, de
astă dată rob şi el, înfrânt în credinţă şi batjocorit în amorul propriu. O
perioadă de singurătate dârză a premers melancoliei, care l-a înfăşurat pe
veci. În casa de la Vidra, înconjurat de tribunii, care i-au mai rămas, sub
ochii înlăcrămaţi ai unui tată ţăran, tăcut şi reflectând parcă în privirile duse
crâmpeie dintr-o glorie apusă, el s-a încins ca într-o criptă mortuară. Erau
zadarnice toate îndemnurile prietenilor, invitaţiile la dieta de la Sibiu,
planurile de memorand la împăratul… Iancu era protestarea mută a decepţiei
generale şi era prizonierul demnităţii sale rănite.
În această postură l-a surprins călătoria împăratului Franz Iosif în
Ardeal, vizita tânărului monarh în Ţara Moţilor. Toate stăruinţele prieteneşti
de atunci, cu tot mirajul unor avantagii politice pe seama alor săi, nu l-au
putut îndupleca să apară înaintea Domnitorului. Vizita plăpândului Habsburg
s-a desfăşurat într-o atmosferă de amărăciune şi doliu. Foştii lănceri, lănceri
lipsiţi de comandantul lor, se uitau cu sprâncenele încruntate la acest convoi
nedorit. În faţa casei cu şindile de la Vidra nu aştepta decât tatăl eroului,
întinzând un păhar de vin oaspetelui cu un gest liniştit de politeţă patriarhală.
Avram Iancu pregătise acest gest de muşcătoare ironie şi se afundase în
codru ca un vultur cu aripile zdrobite, aruncând prietenilor săi sentinţa
lapidară ca un dicton biblic: „Toate sunt în zadar, un nebun şi un mincinos
nu se pot înţelege”.
De aici înainte o singură dată l-au mai putut urni din pasivitatea lui.
În năzuinţa de a-şi crea un acord cu împrejurările, conducătorii politicei
ardelene au făcut totul ca să curme protestarea solitarului din Munţii
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Apuseni, care împrăştia sugestiuni neplăcute Burgului de la Viena. S-au dus
deci la dânsul, l-au acoperit de mustrări, i-au insinuat că confundă binele
public cu rosturile lui şi cu puterea l-au dus la Sibiu. Iancu târât le-a ascultat
argumentele, le-a primit programul. Cine ştie ce prăvăliri surde se sbăteau în
tăcerea lui? O mare bucurie îi însenină pe toţi la gândul că actul de
sumisiune a tigrului îmblânzit va avea o reală contravaloare politică. O
delegaţie de fruntaşi l-a dus la principele Schwartzemberg, guvernatorul
Ardealului, care i-a strâns mâna cu satisfacţie şi l-a poftit zâmbitor să şadă:
Also, was wollen die Rumänen? Iancu, ca la lumina unui fulger, va fi văzut
atunci toată fatalitatea unei istorii milenare. A zâmbit şi el prinţului şi a
răspuns cu ochii rătăciţi: Serenissime, o academie de drept la Sibiu şi o baie
de vapori la Vidra!
În clipa ceea a nebunit Avram Iancu!
Zeci de ani s-a plimbat mortul viu pe poienele dintre brazi, peste
mormintele unde dormeau lăncerii lui. Desculţ, sdrenţos, ca un rege Lear,
rătăcea Craiul Munţilor, cea mai înfricoşată icoană a dărăpănării unui popor
chinuit. Pe la târguri sau pe câte o culme de deal, se ivea făptura lui
pribeagă. Moţii alergau la el să-i atingă genunchii ca pe nişte moaşte şi
sdrenţele lui ca o binecuvântare. Avram Iancu scotea un fluier de cireş şi
cânta marşul lui: Astăzi cu bucurie Românilor veniţi, pe Iancu în câmpie cu
toţi îl însoţiţi!…
Ţăranii ştiau cântecul atât de bine. În cadenţele lui bătuseră pe
Hatvani şi sdrobiseră odinioară legiunea cu chivărele cu cap de mort. Ca un
cor din tragediile lui Sofocle înconjurau pe titanul căzut şi plângeau…
Într-o zi l-au găsit mort pe o bancă, cu faţa întoarsă spre cer şi l-au
îngropat sub gorunul lui Horia, la Ţebea, cu o piatră albă la căpătâi, într-o
groapă împrejmuită cu zăbrele sărace…Gorunul îl plouă de atunci cu frunze,
ţăranii îl cântă în balade la coarnele plugului, iar istoria noastră învaţă din
religia lui…
Sunt vreo cincizeci de ani şi mai bine de când a murit a doua oară
Avram Iancu. De atunci faţa vremilor s-a schimbat printr-o cascadă
vertiginoasă. Credinţa lui s-a înfipt adânc în conştiinţa neamului şi a ajuns la
o răspântie nouă. Viforul de la patruzeci şi opt s-a pornit iarăşi să zguduie
catapeteasma lumii. A reînviat epopeia! Românismul s-a ridicat din cenuşa
ruinei universale şi peste stârvul pajurei cu două capete dorobanţii noştri au
împlântat tricolorul pe palatul din Buda…O justiţie imanentă, veşnică şi
implacabilă, a rectificat povestea noastră şi a răsplătit martiriul eroului. În
faţa mormântului de la Ţebea se închină o Românie aşa cum a visat-o el cu
Bălcescu, la focul de pe creste sau cum a văzut-o ca o fantomă în arătările lui
de pribeag nebun.
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În decorul schimbat un alt monarh trece astăzi pe la casa Iancului.
E al nostru. Vine să îngenunche la groapă, simbolizând recunoştinţa unui
neam. Clipa ne covârşeşte cu înţelesul ei adânc, un fior de veacuri tremură în
frunzele gorunului lui Horia şi din troparele bizantine flutură eternitatea
peste capetele noastre. În coborârea amurgului se vor aprinde iar focuri pe
culmi, fumul lor se va ridica la cer paşnic şi blând, ca fumul jertfei bine
primite. Târziu, în lumina albă de lună, va picura din nou glas de fluier
printre crengile brazilor, ca o chemare de departe: Astăzi cu bucurie
Românilor veniţi!
Ascultă Sire, acest fluier cu toate poveţele lui! E fluierul ţăranilor noştri,
fluierul lui Iancu, fluierul fermecat. În cântecul lui e toată mântuirea noastră!
Octavian Goga
Academia Română
_____________
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LXI
Fraţilor ardeleni!
Din colţul cel mai de nord al patriei noastre întregite, de pe plaiurile
Bucovinei, din apropierea mormântului marelui Voievod al Moldovei de
odinioară, Ştefan cel Mare, care îşi doarme în mănăstirea sa din Putna,
somnul său de veci, vin în numele „Societăţii pentru cultură şi literatura
română din Bucovina” ca să iau parte la aceste serbări, care s-au aranjat întru
amintirea marelui fiu al Ardealului, Avram Iancu.
Motivele care m-au determinat ca să grăbesc să vin în mijlocul
D-voastre sunt ca să vă spun că mă bucur, că i-aţi purtat o scumpă amintire
aceluia, care întruchipa toate aspiraţiunile unui popor, că vă fericesc pentru
acest fiu mare al Ardealului şi vă spun câtă dragoste şi admiraţie i-au purtat
şi îi poartă Bucovinenii celui care a fost Avram Iancu.
Căci ştirea despre curajul neîntrecut al lui Avram Iancu de a-şi apăra
împotriva ungurilor, asupritori, pe fraţii săi şi a cere dreptate şi libertate
pentru poporul său, a străbătut încă de pe atunci până pe la noi. Şi până nu
demult cântecul de chemare la înfrăţire de arme cu Avram Iancu era în gura
tuturor studenţilor şi cărturarilor români de la noi, mângâindu-ne cu el ca şi
cu cântecul bardului naţional Murăşanu „Deşteaptă-te Române”, în zilele
noastre de restrişte, pe care trebuia să le îndurăm.
Şi cu drept cuvânt admiram pe Avram Iancu, pentru că aspiraţiunile
pentru care luptase şi pentru care şi-a jertfit viaţa, erau şi ale noastre. Precum
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el pentru fraţii din Ardeal, aşa şi noi ceream pentru Bucovina dreptate şi
libertate. Şi nu există cerinţi mai fireşti decât acestea pentru un popor care e
plin de vigoare, cum este poporul românesc. Înzestrat cu o inteligenţă rară şi
cu o inimă blândă şi bună, poporul românesc simţea că dacă ar ajunge la
situaţiunea de a se putea elibera de asupritorii săi şi şi-ar putea cultiva liber
şi nestingherit de nimeni şi în direcţie sănătoasă facultăţile sufletului său, ar
putea să ajungă a fi unul dintre cele dintâi şi mai ideale popoare pe sub
soare. De aceea şi dorul său neîmpăcat şi nestins după libertate şi
cultură naţională.
Şi când acestui dor i se opun în cale piedici, din partea celor nedrepţi
şi din motive josnice, atunci, precum izvorul cel limpede de apă cristală, care
curge din creierii munţilor şi din desimea brazilor, nu cunoaşte piedici în
calea sa, ci trece năvalnic şi curajos peste stânci şi prăpăstii, tot aşa şi acest
elementar şi just dor al poporului românesc după libertate şi cultură n-a putut
fi stârpit din sufletul poporului românesc, doritor de viaţă, ci fiind
împiedecat întru dezvoltarea sa, s-a tot adunat şi au crescut apele sale şi s-a
revărsat apoi cu putere elementară peste tot ce-i stătea în cale ameninţând pe
cei, care îi nesocotiră puterea sa de viaţă.
Drept aceea figura măreaţă a lui Avram Iancu este pentru noi
simbolul aceluia, care îşi iubeşte ţara, neamul şi legea mai mult decât pe sine
şi care în dorul său de a deschide neamului său un drum larg spre libertate şi
cultură nu se sfieşte a-şi jertfi viaţa sa. Şi dacă asupritorii au reuşit pentru un
timp oarecare a pune stavilă aspiraţiunilor atât de fireşti şi juste ale poporului
românesc, totuşi, ei n-au reuşit ca să facă ca acel izvor de apă limpede, care
izvorea din adâncul sufletului românesc, să dispară sau să secătuiască.
Suprimată ridicarea elementară a lui Avram Iancu, sufletul românesc
al Fraţilor Ardeleni dă naştere câţiva ani mai în urmă (1861), în condiţii
schimbate „Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului
român”, din Sibiu, „Astra”. De acum înainte această Asociaţie trebuie să ia
asupra sa şi să continue opera rămasă nedesăvârşită a lui Avram Iancu, nu
mai mult pe calea apucată de el, ci pe una mult mai sigură, pe calea
culturii româneşti.
Cam la fel s-au petrecut şi la noi în Bucovina lucrurile. Străduinţele
de decenii ale Câmpulungenilor de a-şi redobândi drepturile răpite lor de
austrieci, provoacă în cele de pe urmă o mişcare puternică pentru autonomia
ţării şi când aceasta este ameninţată de un curent potrivnic, care introduce în
mod forţat şi artificial în Bucovina o chestie ruteană (ucrainiană), tot ce
Bucovina are mai de seamă, boieri, preoţi şi intelectuali se grupează cam pe
aceeaşi vreme (1862), la iniţiativa marelui naţionalist şi boier român
Eudoxiu Hurmuzachi, în jurul „Societăţii pentru cultura şi literatura română
în Bucovina”.
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Aceleaşi suferinţi şi aceleaşi aspiraţiuni dau naştere la 2 societăţi
culturale surori, una mare în Sibiu, pentru poporul de milioane al Ardealului,
alta mică pentru frântura de popor românesc ce ne-a mai rămas în Bucovina.
Şi numele lor ne spun menirea înaltă, pe care trebuie să o împlinească mai
ales acuma, în patria noastră întregită. Drept aceea cu dragă inimă am venit
la invitaţiunea, pe care ne-a făcut-o sora mai mare din Sibiu, ca să sărbătorim
împreună aniversarea centenarului de la naşterea lui Avram Iancu.
Aduc în numele „Societăţii pentru cultura şi literatura română din
Bucovina”, omagiul nostru de admiraţie şi adâncă recunoştinţă aceluia, care
a socotit mai presus aspiraţiunile şi mai scumpă fericirea poporului său decât
binele propriu şi viaţa sa.
„Per aspera ad „Astra””! Numai jertfa pentru o cauză bună duce la
adevărata mărire. Şi iată-ne astăzi, când şi cerul a binevoit a binecuvânta
străduinţele de veacuri ale noastre după libertate adevărată şi cultură solidă,
adunaţi cu toţii, de la cel mai mare până la cel mai mic, pe aceste plaiuri şi în
aceste locuri sfinte nouă, unde a trăit şi a luptat şi a murit pentru noi Avram
Iancu, pentru că reamintindu-ne aici, mai bine decât oriunde, de viaţa şi
faptele lui mari şi eroice, să ne încălzim şi noi inimile noastre la focul sacru
al dragostei lui de ţară, neam şi lege, pe care a ştiut să le apere cu pieptul său
viteaz şi cu hotărârea şi curajul bravilor săi Moţi, care l-au însoţit.
Glorie, glorie, glorie ţie!
Şi ferice de poporul care are parte de astfel de fii!
Dr. Vasile Gheorghiu,
Preşedintele „Asociaţiunii bucovinene pentru literatura şi cultura română”.
____________
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LXII
Sire! Doamnă! Alteţe Regale!
Terminându-se ordinea de zi a acestei adunări festive, în numele
„Asociaţiunii” ţin să mulţumesc tuturor, care au grăbit aci să ne închinăm
memoriei eroului, pe care-l sărbătorim.
Mulţumesc Înalt Preasfinţiţilor Domni Arhiepiscopi şi Mitropoliţi ai
bisericilor naţionale române, reprezentantului Academiei Române şi
conferenţiarului „Asociaţiunii”, pentru cuvintele rostite la acest prilej.
237

Mulţumesc guvernului ţării pentru sărbătorirea atât de pioasă şi
strălucită ce i-a făcut, alături de noi, Craiului nostru iubit Avram Iancu şi
pentru largul concurs, ce a dat „Asociaţiunii”, la aranjarea acestei adunări festive.
Mulţumesc Maiestăţii Sale Reginei şi Alteţelor Lor Regale pentru
strălucirea ce au revărsat asupra acestor serbări prin participare.
Mai vârtos şi mai presus de toate mulţumesc Maiestăţii Voastre,
Sire, pentru prezidarea acestei adunări festive şi a serbărilor de comemorare
a lui Avram Iancu. Rugându-vă să binevoiţi a ridica şedinţa mă simt interpretul
naţiunii române întregi, încheind cu urarea: Trăiască Dinastia Română!
Vasile Goldiş,
Preşedintele „Astrei” .
_____________
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LXIII
Ostaşi,
„Cinstea care vi se face astăzi, când batalionul d-voastră capătă
numele celui mai mare erou naţional, trebuie să vă umple sufletele de
mândrie. Sunt sigur că veţi şti să purtaţi cu demnitate numele acestui erou,
care trebuie să vă fie un continuu îndemn spre fapte mari şi frumoase. Am
avut şi voi avea totdeauna cea mai mare încredere în armata noastră, care
prin faptele ei de arme şi prin sufletul măreţ ce o animează a ştiut să câştige
respectul întregii lumi.
Vă felicit pentru onoarea ce vi s-a făcut şi sunt sigur că veţi purta cu
cinste numele marelui Avram Iancu”.
Ferdinand
Cuvântare la conferirea numelui de „Avram Iancu”,
Batalionului de vânători de munte din Abrud.
______________
Transilvania, Anul 55, nr. 8-9, august-septembrie 1924, p. 339.
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LXIV
Ostaşi,
Astăzi sărbătorim o sută de ani de la naşterea lui Avram Iancu.
Fiu al Ardealului, născut şi trăit în vremuri de grea cumpănă pentru
suflarea românească din ţinuturile ungureşti locuite de Români, Avram Iancu
a fost şi va rămânea icoana firei româneşti, blândă şi îngăduitoare numai
atâta vreme cât nu i se pune vreo piedică drepturilor ei sfinte de a fi şi de a
putea propăşi în linişte.
Aceasta fiind caracteristica firii româneşti, rezultă că suflarea
românească nu sărbătoreşte astăzi în Avram Iancu pe un răzvrătit, ci pe
marele Român – de aproape un veac în urmă – care nemaiputând suferi
siluirea conştiinţei naţionale şi atingerea credinţei strămoşeşti, a dat semnalul
rezistenţei şi punându-se în capul cetelor acelor care simţeau la fel ca el, a silit
pe asupritorii neamului de pe aceste plaiuri să se întoarcă la simţul realităţii.
Aşadar, Avram Iancu a fost un mare suflet românesc, un erou
naţional, care întruchipează vrednicia neamului său.
Un popor care are respect pentru trecutul său, care nu pierde nici un
prilej ca să-şi manifeste recunoştinţa faţă de antemergătorii care i-au păstrat
comoara naţională - limba şi credinţa - este un popor menit ca să trăiască.
Iată cum trebuie să ne explicăm, că atâtea inimi calde româneşti, venite din
toate unghiurile ţării – a României întregite – s-au adunat astăzi pe aceste
plaiuri, care au fost acum aproape un veac în urmă leagănul afirmării tăriei
sufletului românesc.
Pentru a pune în evidenţă această tărie de suflet, comoară nepreţuită
a neamului românesc, pentru a cinsti pe Avram Iancu, eroul nostru naţional,
pentru a arăta cum neamul românesc ştie să aprecieze şi să răsplătească
vrednicia fiilor săi, Maiestatea Sa Regele – Capul oştirii – a binevoit a hotărî,
ca să se lege numele lui Avram Iancu de acela al unui corp de trupă, făcând
alegerea în Batalionul 5 vânători de munte, care, de astăzi înainte se va
numi: Batalionul 5 vânători de munte Avram Iancu.
Ostaşi!
Fiţi mândri de alegerea făcută de Maiestatea Sa Regele. Daţi-vă
seama, de legătura ce se stabileşte de astăzi înainte între voi şi numele lui
Avram Iancu, eroul nostru naţional. Un moment nu pierdeţi din vedere, că
vrednicia voastră trebuie să se găsească pururea la înălţimea vredniciei
aceluia de-al cărui nume sunteţi legaţi de astăzi înainte.
Recunoscători de această Înaltă distincţiune, cu dragoste şi smerenie
să strigăm într-un singur glas:
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Trăiască Maiestatea Sa Regele!
Trăiască Maiestatea Sa Regina!
Trăiască Alteţele Lor Regale, Principele Carol şi Principesa Elena!
Propăşească Întrega Dinastie!
Ministrul de Război.

______________
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LXV
Sire, Doamnă, Alteţe Regale!
Casa de naştere a lui Avram Iancu e biserică de evlavioasă închinare
pentru naţiunea română. Cu o sută de ani în urmă în această casă a văzut
lumina zilei copilul bălai cu ochi albaştri, care era sortit să devină Craiul
Munţilor, în creierii cărora s-a născut şi viteazul neîntrecut al luptelor pentru
dezrobirea naţională a neamului său.
Căsuţă de brad, aci, între munţii pietroşi şi solitari, lângă murmurul
neîncetat al vâlcelei repezi, ce-şi alungă undele spre depărtatele zări, astăzi
gratitudinea pioasă a unui neam întreg Te îmbracă în haina strălucitoare a
iubirii fără ţărm. Slăvită eşti şi ai să rămâi de-a pururi izvor curat de hotărâri
vitejeşti pentru neamul, care Te împresoară cu religioasă adoraţiune.
Casa aceasta este proprietatea „Asociaţiunii pentru literatura română
şi cultura poporului român”, minunat simbol al adevărului indiscutabil, că
prin cultură numai naţiunile pot ajunge culmile progresului omenesc.
Sta până acum solitară aci, această casă. De azi înainte deoparte şi de
alta ea şi-a primit tovarăşi buni: aci muzeul Avram Iancu şi al revoluţiunii
naţionale din anii 1848-1849, colo casa naţională pentru cultura Moţilor lui
Iancu. Trecutul şi viitorul îşi dau mâna aci spunând tuturor, care vor veni să
se închine în această istorică vale, că trecutul este temelia viitorului şi numai
respectul pentru trecut şi învăţămintele lui poate răsări viitorul scutit de
primejdii al fiecărei naţiuni.
Sfinţite acum aceste clădiri prin rugăciunile pioase ale Cinstitului şi
Preavrednicului Vlădică al Vadului, Feleacului şi Clujului, ele au să rămână
de azi înainte mănăstire de închinare şi pelerinaj viitoarelor generaţiuni, care
vor veni să-şi scalde sufletul în amintirea suferinţelor trecute şi a eroismului
desfăşurat pentru victoria dreptăţii şi a libertăţii.
Mulţumesc Dumnezeului dreptăţii pentru zilele, pe care am ajuns să
le vedem cu ochii noştri trupeşti, Mulţumesc Preasfinţiei Voastre, bunule
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păstor, Nicolae, pentru osteneala de care nu te-ai ferit, venind aci să sfinţeşti
aceste scumpe odoare ale neamului nostru, mulţumesc mai vârtos
Comisiunei monumentelor istorice ale Ţării Româneşti şi preşedintelui
acestei comisiuni, Ministrul cultelor şi Artelor, Alexandru Lapedatu, care cu
multă dragoste de neam şi neîntrecută veneraţiune pentru memoria lui
Avram Iancu, a pus la dispoziţie sumele foarte însemnate, cu ajutorul cărora
s-au putut ridica aceste clădiri.
De aci înainte ele trec toate în proprietatea şi sub îngrijirea
„Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român”. În
numele acestei „Asociaţiuni”, eu le primesc şi le predau, aci în îngrijirea
nemijlocită a despărţământului nostru Abrud-Câmpeni. Domnule avocat
Candin David, preşedinte al acestui despărţământ, Te rog să primeşti aceste
sfinte lăcaşuri sub îngrijirea voastră. Să le păzeşti ca scumpe comori ale
naţiunii noastre.
Adânc emoţionat, iară şi iară, gândul meu se întoarce către
Maiestăţile Voastre şi scumpele odrasle ale glorioasei Dinastii româneşti. Vă
mulţumesc din adâncul sufletului, că ne însoţiţi pretutindeni în acest pelerinaj
de închinare memoriei scumpului nostru Avram Iancu şi a vitejilor săi.
Doamne, trimite harul Tău întreg asupra Dinastiei române şi a
neamului românesc!

__________

Vasile Goldiş
Preşedintele „Astrei”, Cuvântare la inaugurarea Casei
Memoriale „Avram Iancu” din Vidra de Sus, 1 sept. 1924.
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LXVI
Aţi binevoit Sire, să hotărâţi ca măreţele serbări naţionale pentru
comemorarea centenarului naşterii lui Avram Iancu să se încheie aci, la Cluj,
cu anumite acte festive printre care şi acel săvârşit acum – un serviciu divin
pe locul unde urmează să se înalţe monumentul prin care prima generaţie a
României întregite ţine să-l lase celor viitoare ca dovadă neperitoare, nu
numai a sentimentelor sale de admiraţiune pentru memoria Marelui Erou, dar
şi a puterii sale de creaţiune artistică ce priveşte întruchiparea, în bronz sau
marmură, a figurii lui ideale şi simbolizarea în acelaşi fel, a faptelor sale eroice.
În oraşul acesta deci, unde, de la Unire încoace, se concentrează cele
mai vrednice şi lăudabile silinţe de a se întemeia un centru de intensă viaţă
culturală românească, printre monumentele destinate a afirma în chip
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material şi plastic, acest nou caracter al Clujului, va fi şi monumentul aceluia
ce prin acţiunea sa istorică a impus neamului nostru de dincoace de Carpaţi,
un scop mai direct, mai precis şi mai eficace al revendicărilor sale naţionale,
al aceluia ce a întrevăzut, încă de la început, de când posibilităţile restaurării
dominaţiunei române în Transilvania se arătară ca realizabile, a întrevăzut,
zic, importanţa acestei străvechi cetăţi ca centru de viaţă culturală
românească. Căci lui i se atribuie şi cuvintele: „Până nu vom trage brazdă
peste Cluj, nu vom putea domina Transilvania”.
Ori brazda aceasta s-a tras, nu cu plugul, ci cu sabia, aşa cum era
încredinţat că trebuie să facă Avram Iancu. Dominaţiunea românească în
Transilvania a fost restatornicită, după aproape o mie de ani de la abolirea ei.
Şi odată cu ea s-a întemeiat şi aceea ce poate da caracter specific acestei
dominaţiuni – noua viaţă culturală românească, care pulsează cu elementară
vigoare în toate părţile organismului naţional. O seamă întreagă de lucrări şi
opere se fac şi se iniţiază pentru a servi, ca mijloace, scopurilor acestei noi
vieţi, sprijinite, unele, de interesele superioare şi morale ale întreg Românismului.
După monumentala catedrală în curs de zidire, consacrată Adormirei
Maicei Domnului, ziua de aniversare a intrării oştilor române în războiul
pentru întregirea Neamului, după acest templu menit să preamărească gloria
lui Ştefan cel Mare, ctitorul Episcopiei Vadului, şi marele act al unităţii
noastre naţionale – se va ridica aci, chiar la umbra dumnezeescului lăcaş al
credinţei noastre străbune, un alt monument, menit să preamărească virtuţile
şi jertfele prin care poporul nostru a putut rezista deasupra tuturor celorlalte
şi pe toţi acei care, în decursul timpurilor, au ştiut să dee expresie concretă,
eroică, acestor virtuţi şi jertfe şi în fruntea cărora stă, negreşit, legendarul
Craiu al Munţilor, Avram Iancu. Căci aceasta este, Sire, permiteţi-mi să o
spun, în concepţia Maiestăţii Voastre, monumentul ce va să se ridice pe locul
hotărât – monumentul virtuţilor şi jertfelor poporului ardelean, a tuturor
celor care au luptat în numele lui pentru îndeplinirea idealului naţional,
deplin şi veşnic, ajuns astăzi.
Apropierea celor două monumente de care vorbesc are, desigur şi un
sens simbolic. Prin credinţa creştină şi prin rezistenţa eroică şi-a păstrat
neamul nostru din aceste părţi mai ameninţate decât toate, fiinţa sa naţională,
ca să poată ieşi, după veacuri de robie, la limanul biruitor al vremurilor
noastre, întreg, nealterat în toate calităţile fundamentale ale sufletului său.
Lor deci, credinţei şi eroismului, trebuiesc să se închine cele dintâi
monumente ale dominaţiunei româneşti în acest oraş şi să fie prin apropierea
lor unul de altul un simbol, un memento, pentru cei viitori că numai
cultivând mai departe credinţa şi virtuţile străbune va putea naţia aceasta să
îndeplinească până la capăt misiunea sa istorică.
242

Aceasta este şi trebuie să fie înţelesul moral şi naţional al
monumentului pe care poporul întreg, în frunte cu gloriosul său Rege, îşi ia,
prin actul săvârşit aci, angajamentul solemn de a-l ridica cu prilejul
comemorării centenarului naşterii marelui Erou al Munţilor, monument, în
care chipul lui, tânăr şi frumos, de zeu al războiului nostru de acum optzeci
de ani aproape, va apare în acea minunată atitudine de viteaz, de erou, pe
care o purtăm cu toţii în suflete şi pe care o vom avea sub ochii noştri, ca un
exemplu viu de recunoştinţa şi admiraţiunea, pe care naţiunile ştiu să o arate
şi în acest fel celor mari şi nemuritori ai lor.
Garanţie pentru înfăptuirea cât mai curând a acestui monument ne
este modul strălucit în care poporul românesc întreg, într-o desăvârşită
unitate şi solidaritate de simţăminte a ţinut să se facă pomenirea la care am
participat şi mai presus de toate faptul că Maiestatea Voastră, Sire, cu
aceeaşi mare iubire şi înţelegere pentru ţară şi neamul acesta, cu care aţi
binevoit să patronaţi toate actele mari şi solemne ale vieţii noastre naţionale,
ţineţi să patronaţi şi opera aceasta.
Cu urarea fierbinte ca odată cu sfinţirea celei mai monumentale,
catedrale din Transilvania a legii creştine ortodoxe, să se facă şi dezvelirea
monumentului proiectat, vă rog, Domnilor, să strigăm din toată inima:
Trăiască Maiestatea Sa Regele! Trăiască Dinastia! Trăiască România!

______________

Alexandru Lapedatu,
Ministrul Cultelor şi al Artelor.
Cuvântarea rostită la Cluj, 2 septembrie 1924.
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LXVII
Doamnă, Sire, Domnilor,
Prezentul se închină azi înaintea trecutului, în ceasul în care trecutul
străluceşte asupra viitorului… Aceasta este cea mai mare răsplată pe care
istoria o poate rezerva unui popor conştient de datoria şi de misiunea lui.
Când norocul zilelor pe care le trăieşte este rodul anilor de străduinţă şi de
jertfă a înaintaşilor săi, la care s-au adăugat jertfele generaţiei de astăzi şi
când tezaurul acesta al trecutului stă straje a vremurilor ce vor veni, poporul
acela se poate privi drept cel mai fericit dintre popoare.
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În bucuria înfăptuirilor de acum, putem astfel măsura suferinţele de
ieri, şi înţelege datoriile de mâine. Tot scepticismul celor care au putut
spune, că „fericite sunt acele noroade care nu au istorie, pentru că ele nu au
suferit”, se năruie în lumina gloriei, pe care o au numai cei cărora le-a fost
dat să plângă şi să lupte, să sângereze şi să pătimească. Căci astăzi, când din
Munţii Apuseni până în inima Ardealului, la Cluj, o singură voce de slavă se
ridică în văzduhuri, cuprinzând în acelaşi imn de biruinţă amintirea eroului
de ieri cu triumful Regelui de azi, durerile se sting în morminte, toate
nedreptăţile se uită, toate rănile se închid. E marea clipă când un neam întreg
se împacă cu soartea care l-a încercat.
Din suferinţele şi vrăjmăşiile de până acum, rămâne doar învăţătura,
că nici o stăpânire şi nici o putere pământească nu poate dăinui, dacă nu e
înfiripată pe dreptate. În ceasul acesta al supremei noastre bucurii, când
suntem adunaţi pe locul unde se va înălţa monumentul lui Avram Iancu, noi
nu vom găsi cuvinte care să ne îmbete şi nu vom căuta amintiri care să ne
facă să urâm, dimpotrivă vom căuta simbolul care să înfrăţească şi să mişte
sufletele noastre, iar nu să ne răscolească patimile.
În aşezarea monumentului lui Avram Iancu, domnul revoluţiei
noastre, în faţa catedralei din Cluj, este mai mult decât fericită întâmplare.
Noi, care cei dintâi am înfiripat gândul acestui monument, suntem mândri de
a fi găsit şi rostul acestei apropieri. Căci astfel el, care în viaţă a fost un
simbol de luptă şi de bărbăţie, după moarte va fi un simbol de pace şi de
dreptate înfăptuită.
Când lanţurile au căzut, când Ardealul – pământ al făgăduinţei
pentru noi – tresaltă de viaţă nouă, în pragul lăcaşului acestui sfânt, bronzul
său va fi de-a pururea pentru toţi mărturia credinţei şi a dragostei pentru
libertate a neamului românesc.
Mândri, conştienţi de marea împlinire a istoriei, soldaţii României
întregite vor defila în faţa Regelui lor, pe locul unde se va înălţa statuia
eroului de la 1848.
Vor fi trecut numai trei pătrimi de veac, şi pe calea arătată de marele
revoltat, de martirul îndurerat „al unui dor neîmplinit, copil al suferinţei”,
oştile biruitoare vor fi răscolit văzduhul sub pasul lor hotărât şi puternic. Se
pare că de la Ţebea la Vidra şi de la Câmpeni la Cluj, umbra celui dintâi
ostaş al revoluţiei, însoţeşte azi pe ostaşii păcii. El, Generalul întâiei lupte,
cătană fără de noroc, primeşte în fine salutul sfânt al biruinţei.
Cunună de lauri se aşează după moarte pe fruntea aceluia care în
viaţă nu avu parte decât de cunună de spini. Căci aşa e scris în cartea
poruncilor dumnezeeşti, ca religiile noi să se nască în sânge şi lacrimi, iar
propovăduitorii lor să urce calvarul răstignirii…
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Noi, astăzi serbăm înălţarea!
Ca în ceasul învierii să deschidem în sufletele noastre tainicile doruri
de mai bine în avântul tuturor pornirilor generoase. În preajma trecutului viu,
Ardealul şi patria mamă se simt astăzi mai aproape, mai strânse, mai legate
în îmbrăţişarea frăţească a unei minunate uniri. Oamenii îşi întind mâinile cu
încredere şi iubire, pătrunşi numai de strălucirea minunii, şi în uitarea
deşertăciunilor şi a patimilor omeneşti. Noroadele chiar, pe care le-ar
despărţi legea sau limba, se pleacă cu smerenie în faţa unui simbol de
dreptate şi de libertate, căutând în învăţăturile trecutului pilde şi îndrumări
pentru viitor. De la marele praznic al neamului, adunaţi în jurul amintirii lui
Avram Iancu, să plecăm toţi mai buni şi mai încrezători.
Să ştie în lumea cealaltă, marele erou al neamului românesc că
libertatea pentru care el a luptat în zadar, noi am dobândit-o pentru toţi, şi că
în ţara aceasta ea este bunul tuturor fără deosebire de neam sau de credinţă.
Să ştie martirul revoluţiei pentru dreptate, că dreptate s-a făcut, şi că pe
cuprinsul plaiurilor noastre, Regele României împarte cu dărnicie dreptate
tuturor. Să ştie Avram Iancu că lupta cu spada s-a sfârşit şi că o luptă nouă
pentru lumină şi adevăr se duce cu toate puterile, de toată suflarea neamului
românesc, şi că pe viitor purtând făclia civilizaţiei şi a culturii, imperiul latin
din Orient reia firul marilor tradiţii istorice…
Plecându-ne cu smerenie în faţa umbrei marelui revoltat, noi soldaţii
de azi, înţelegem toată măsura pildei sale. Şi Regelui care în Ardealul ce-i
este atât de scump, a venit să salute memoria celui mai brav soldat al Ardealului,
noi îi reînoim jurământul, că urmaşii soldaţilor lui Avram Iancu vor fi de-a
pururea cei mai credincioşi străjeri ai Tronului Regal, al patriei întregite.
În înţelesul acesta, Sire şi Mărită Doamnă, prezentul se închină azi
trecutului, în ceasul în care trecutul străluceşte asupra viitorului.
Petala,
General de divizie,
Cuvântarea la manifestarea din Cluj, din 2 septembrie 1924.
________________
Transilvania, Anul 55, nr. 8-9, august-septembrie 1924, p. 345-347.
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LXVIII
Preşedintele curţii de apel Cluj
Nr. I. D. 22/1925, Preş.
Către
„Astra” Sibiu
În anul 1900 s-a început un proces penal întâiu la judecătoria din
Baia de Criş, mai pe urmă s-a continuat la Tribunalul din Deva. În contra lor,
Scurtu Ioan, Novacoviciu George şi Steer Coriolan, pentru faptul că la
31 decembrie 1899 au încoronat mormântul de la Ţebea unde este înhumat
eroul naţional Avram Iancu şi concomitent în aceeaşi ziuă şi în aceiaşi
localitate Scurtu şi Novacoviciu au rostit parte în sfânta biserică, parte
înaintea mormântului, cuvântări „fulminante”, precum le-a caracterizat
procurorul Tribunalului Deva, decedatul Nagy Lajos.
Între timp toţi trei tineri susmenţionaţi au decedat. În procesul
suscitat instanţele judecătoreşti au condamnat pe Novacoviciu la 2 luni
închisoare de stat pentru agitaţie. În proces au luat parte ca apărători:
advocaţi L. Hossu Francisc, dr. Pop Cicio Ştefan, dr. Vlad Aurel şi decedatul
Pop Teodor.
Crezând de nimerit, ca dosarul ca document istoric să se păstreze în
Muzeul Naţional al „Astrei”, alăturat avem onoare a vă trensmite acest
dosar, rugându-vă să binevoiţi a ne confirma primirea.

___________

Cluj, la 7 mai 1925
Prim preşedintele Curţii de Apel
L.S. (ss) indescifrabil

DJSAN, fond „Astra”, corespondenţă, cota 249.

LXIX
Stimate domnule sculptor!
La recomandaţia D-lui Profesor universitar dr. Silviu Dragomir din
Cluj mă adresez D-voastră cu toată încrederea în următoarea chestiune:
După cum poate ştiţi în comuna Baia de Criş, jud. Hunedoara, la
iniţiativa subsemnatului s-a adunat un fond şi s-a ridicat bustul marelui
nostru erou „Avram Iancu”, primul bust a lui Iancu pe pământul românesc.
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Lucrarea s-a executat de sculptorul R. Ladea din Arad, dar n-a succes deloc.
Greşeala aşadară va trebui s-o reparăm. Dorinţa noastră este ca să se formeze
o lucrare cu adevărat artistică. Am fi foarte fericiţi dacă D-voastră aţi lua
angajamentul formării acestei lucrări în condiţiunile fixate în mod reciproc.
Vă alăturăm în copie opinia D-lui Prof. Dragomir relativ la modul cum să fie
formată lucrarea. De altfel am auzit că aţi fost premiat la concursul pentru
statuia lui „Avram Iancu” din Cluj şi astfel sunteţi în deplină cunoştinţă de
cauză în ce priveşte fizionomia marelui erou, lipsind cu desăvârşire
fotografiile antice ale lui Iancu.
Vă alăturăm şi un desen al soclului cioplit din piatră pe care se va
aşeza bustul, pentru a vă putea face o opinie la dimensiunile bustului. Mai
dorin apoi ca bustul să se isprăvească cât mai repede posibil. De fondul
necesar cheltuielilor dispunem. Ar trebui numai să ştiu şi preţul aproximativ
al lucrării. Lucrarea se va executa din bronz. În caz de lipsă dispunem şi noi
de circa 75 kg. bronz, materialul bustului vechiu. În consecinţă vă rugăm să
ne răspundeţi la această scrisoare, arătându-ne şi modul cum am putea intra
în pertractări. Va trebui eventual să veniţi D-voastră la faţa locului sau noi să
mergem la Bucureşti, sau chestiunea preţului şi condiţiunilor să le fixăm în
prelabil pe cale de corespondenţă, rămânând apoi ca să ieşiţi la faţa locului
când vom fi aproape înţeleşi. După cum doriţi D-le Sculptor!
Fiind chestiunea bustului de o importanţă mare naţională şi interes
românesc, având a se ridica în Ţara Zarandului, în Munţii Apuseni, vă rog
foarte mult să daţi atenţiunea cuvenită cererii noastre şi să ne staţi în ajutor.
Baia de Criş la 1 aprilie 1925.
Al D-voastră cu toată stima,
Nicolae Turucu, primpretor.
m.p. Baia de Criş, judeţul Hunedoara
_____________
Viorel Vânătoru, Din corespondenţa primpretorului Nicolae Turucu – plasa Baia de Criş –
privind realizarea bustului lui Avram Iancu în 1925, în Sargetia, XXVIII-XXIX, 1999-2000,
p. 491-507.

LXX
Mult stimate domnule Medrea!
Am primit scrisoarea D-voastră şi am convenit asupra propunerii
făcute de D-voastră ulterior, ca cele 10.000 lei să vi le anticipăm. Cu poşta
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de ieri v-am expediat suma şi vă rog să vă începeţi lucrările. Despre mersul
lucrării vă rog să ne comunicaţi din când în când. Totodată binevoiţi a
confirma primirea sumei de 10.000 lei pentru a ne putea justifica în caz de
lipsă. Dl. prof. Dragomir mi-a fost comunicat la timpul său că ne va servi
oricând cu eventualele desluşiri în cauză. Ce priveşte juriul voi face tot
posibilul ca juriul să fie format din oameni competenţi în cauză. Eu cred însă
că ar fi foarte bine, din multe alte puncte de vedere că dacă Dl. Iorga, care se
află în permanenţă în Bucureşti, sau Dl. dr. Lupaş, care este deputat, ar fi
invitaţi de noi ca să vadă lucrarea şi s-ar exprima satisfăcător în cadrul unei
declaraţiuni în scris, ar fi de prisos cred, eu, ca să mai formăm juriu compus
din oamenii Ardealului, date fiind greutăţile cu călătoria de la Cluj la
Bucureşti. Aştept şi părerea D-voastră. Fiind ocupat sunt cam neglijent cu
scrisul acestei scrisori, pentru ce vă rog să mă scuzaţi.
Baia de Criş, la 27. IV. 1925.
_____________

Al D-voastră cu stimă, Nicolae Turucu m.p.
Primpretor.

Viorel Vânătoru, op. cit., p. 491-507.

LXXI
Mult stimate d[omnu]le Medrea!
Am primit scrisoarea D-voastră şi sincer vă comunic că mi-a
pricinuit o nedescrisă bucurie văzând în D-voastră adevăratul artist şi român,
care cu însufleţire primeşte încredinţarea lucrării cerute de noi care va fi
înălţată într-un orăşel din cel mai istoric colţ al Transilvaniei.
Condiţiunile propuse de D-voastră le primim cu o singură nouă
condiţiune şi anume: lucrarea când va fi gata din lut sau ghips (înţeleg
înainte de turnarea ei în beton) să fie expusă opiniei unei comisiuni ca să se
poată pronunţa pro sau contra. Cred că aceasta nu e nici o piedică pentru ca
între noi să nu abvie înţelesul dorit. Ar fi suficient dacă, bunăoară, Dl. dr.
Silviu Dragomir, prof. Cluj, sau Dl. Nicolae Iorga, care se află în Bucureşti,
s-ar pronunţa pentru primirea lucrării. Eventual vom putea tranşa această
chestiune şi în alt mod, după cum şi D-voastră veţi crede mai bine. Ţin foarte
mult ca înţelesul dintre noi să se facă cât mai în grabă şi de aceea vă rog sămi daţi răspunsul D-voastră cu lămuririle de lipsă. Cât privesc condiţiunile
de plată sunt pe deplin de acord cu o mică modificare ca jumătate din costul
bustului să se achite când lucrarea va fi gata din lut sau ghips şi primită de
comisiune, iar 10.000 lei în cursul turnării şi restul la predare.
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Domnule Sculptor! Să nu vă supere modificările aduse de mine în
condiţiunile fixate de D-voastră, deoarece Dl. Prefect, D. Gheorghe
Dubleşiu, care este Preşedinte de onoare al Comitetului de iniţiativă prezidat
de mine, încă din iarnă mi-a pus în vedere că numai în baza acestor
condiţiuni să încredinţez formarea bustului, din motiv că lipsesc fotografiile
autentice. Eu cred că aceste sunt mai mult formalităţi pe care D-voastră le
cunoaşteţi mai bine şi care nici într-un caz nu vor putea împiedeca facerea
înţelesului, dată fiind însemnătatea şi importanţa scopului urmărit.
Primiţi asigurarea stimei şi respectului ce vă port,
N. N. Turucu.
_____________
Viorel Vânătoru, op. cit., p. 491-507.

LXXII
Mult stimate domnule profesor!
La recomandaţia D-voastră am încredinţat formarea lucrării bustului
eroului Avram Iancu D-lui C. Medrea, sculptor, Bucureşti, str. Sălcilor, nr.
29. Cum tocmai astăzi am primit o scrisoare de la sculptorul C. Medrea, în
care mă avizează că lucrarea este aproape gata şi deoarece atât sculptorul cât
şi eu dorim şi ţinem foarte mult la faptul ca şi D-voastră să vedeţi modul
cum sculptorul a înţeles formarea acelei lucrări, vă rog respectuos ca
ocazional, dacă mergeţi la Bucureşti, să cercetaţi negreşit pe Dl. Medrea
pentru a vedea lucrarea şi a vă spune opinia.
Baia de Criş, la 10 iunie 1925.
Al Dvoastră cu deosebită stimă,
Nicolae Turucu m.p.
Primpretor în Baia de Criş.
____________
Viorel Vânătoru, op. cit. p. 491-507.
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LXXIII
D[omnu]lui prefect,

Deva
În referire la ordinile Dvoastră anterioare avem onoare a vă raporta
că formarea lucrării bustului eroului Avram Iancu din Baia de Criş, am
încredinţat-o sculptorului C. Medrea din Bucureşti. Această lucrare va fi
terminată pe la finele lunei august, a. crt. Până în prezent a fost văzută şi
admirată de D-nii Goga, dr. Lupaş, prof. univ., şi Paciurea, prof. la Şcoala
Bele-Arte din Bucureşti. Acest fapt reiese din scrisorile dumnealor pe care vi
le alăturăm în copie. Mai rămâne ca să-şi dea opinia şi Domnul Ministru
Lepadatu, eventual şi alţi domni competenţi în cauză.
Dl. sculptor C. Medrea ne-a fost recomandat de Dl. prof. dr. S.
Dragomir din Cluj şi este unul dintre cei mai buni şi cunoscuţi sculptori din
Bucureşti. La concursul pentru ridicarea unei statui, a lui Avram Iancu, în
Cluj, a fost premiat, pentru lucrarea prezentată de el juriului.
Lucrarea aceasta a bustului se va aşeza de noi pe soclu, probabil în
cursul lunei septembrie, după părerea noastră fără serbări.
În consecinţă avem onoare Domnule Prefect a vă ruga să binevoiţi a
ne da îndrumările, ce credeţi de cuviinţă, în cauză pentru a ne conforma lor.
Notăm că am mai comandat pe lângă bust şi un basorelief din bronz,
reprezentând lupta de la Fântânele, care se va aşeza în piatra soclului.
Ambele lucrări au fost văzute şi de subsemnatul.
20. VIII. 925
N. Turucu
_____________
Viorel Vânătoru, op. cit., p. 491-507.

LXXIV
D[omnu]lui subprefect,
Deva
În referire la rapoartele noastre anterioare avem onoarea a vă ruga să
binevoiţi a semna suma de lei 35.000 aprobată deja de Dvoastră, şi Domnul
Prefect, pe seama ridicării, în Baia de Criş, a unui bust a lui Avram Iancu,
deoarece după cum v-am raportat verbal la timpul său, această lucrare va fi
terminată la sfârşitul acestei luni. Anticipaţiile de bani date sculptorului
le-am ridicat din bancă şi prin urmare am dorit – nemaiputând suporta
interesele mari ce le plătim – ca să ne achităm de aceste datorii.
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Cu formarea lucrării a fost încredinţat sculptorul C. Medrea din
Bucureşti. Costul lucrării din bronz face 60.000 lei, plus 15.000 lei costul
unui basorelief reprezentând „lupta de la Fântânele”, iarăşi din bronz, care se
va aşeza în piatra soclului. Bustul este de o mărime corespunzătoare şi deci
proporţională. Ambele lucrări sunt de o valoare reală artistică, după cum
reiese, în mod evident, din scrisorile D-lor Goga, dr. Lupaş, prof. univ., şi
Dl. Paciurea, profesor la Şcoala de Arte frumoase din Bucureşti, care,
solicitaţi fiind de noi, au văzut şi admirat lucrarea. Vă înaintăm în copie
aceste scrisori.
Apelând la sentimentul Dvoastră de bun român, avem onoarea a vă
ruga să binevoiţi a semna suma de 35.000 lei în scopul arătat mai sus.
25. VIII. 925
N. Turucu
___________
Viorel Vânătoru, op. cit., p. 491-507.

LXXV
Nu am cunoştiinţă că între noi să se fi stabilit anterior înţelesul în
felul ca noi să ridicăm bustul de la D-voastră, în Bucureşti, era, din contră,
vorba ca Dvoastră să veniţi să-l aşezaţi la Baia de Criş, cu atât mai vârtos,
deoarece întâia oară soclul va trebui să sufere unele modificări esenţiale, prin
care fapte întreaga chestiune se va schimba; a doua oară se vor face probabil
şi serbări, în fine, după cum ne-a fost înţelesul, dorim ca bustul să fie aşezat
de mâna D-voastră la locul lui.
Cât priveşte preţul noi rămânem /ca/ pe lângă preţul cerut de Dvoastră şi anume: 55-60.000 pentru bust şi 15.000 lei pentru basorelief, din
suma aceasta însă de 15.000 lei se subtrage 5.000 lei drept preţ la vechiul
bust /bronz/ trimis D-voastră pentru utilizare, după cum ne-aţi scris. Acum
trec la o altă chestiune. Vă rog necondiţionat să ne procuraţi şi din partea
Dlui Ministru Lepedatu scrisoarea cerută de noi, în care să vedem şi părerea
Dumnealui, fiindu-ne foarte preţioasă în cazul de faţă, mai ales că Dl.
Ministru al Artelor va vedea bustul turnat gata în bronz.
Dle Medrea: în ce priveşte chestiunile mai sus înşirate, întrucât veţi
avea ceva nedumerire, vă rog să ne comunicaţi imediat pentru a vă putea
clarifica, respectiv a face un înţeles definitiv.
Primiţi, vă rog, consideraţia distinsei stime ce vă port.
Baia de Criş, la 28 august 1925, al D-voastră cu stimă,
Nicolae Turucu, primpretor.
____________
Viorel Vânătoru, op. cit., p. 491-507.
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LXXVI
Mult stimate domnule Turucu!
Telegrama Dvoastră am primit-o întârziată şi am credinţa că până în
prezent aţi primit şi bustul care a fost, în ziua de 21 oct., expediat pe numele
Dvoastră cu mare viteză, am şi acum „scrisoarea de trăsură”. Rog răspundeţi
de primirea lui, totodată vă rog respectuos a-mi remite şi mica sumă rămasă
cu adresa care va servi la publicarea în presă a noului monument.
Cu cele mai distinse sentimente,
Str. Ştirbei Vodă, 144.
______________

C. Medrea

Viorel Vânătoru, op. cit., p. 491-507.

LXXVII
Monument lui Avram Iancu
O seamă de militari, au adunat fonduri şi au ridicat un frumos
monument lui Avram Iancu, la Târgu Mureş. Monumentul se va dezvălui în
ziua de zece mai, când vor avea loc serbări pentru preamărirea eroului nostru.
Dezvelirea va fi la ora 10,30 dimineaţa în faţa P.S. Ivan, episcopul
Clujului, trimiţându-se invitaţii d-lor generali C. Şerbescu, D. Popescu şi
N. Ionescu, foşti preşedinţi au comitetului. Vor lua parte şi membri, familia
lui Avram Iancu şi o delegaţie de Moţi, delegaţie de ţărani din jud. Mureş,
precum şi autorităţile militare, civile şi şcolile din oraşul acesta, unde Avram
Iancu a studiat dreptul. Va fi şi un banchet de 100 persoane dat de judeţ şi
primărie la Palatul Cultural.
___________
Cuvântul Liber (Sibiu), din 11 mai 1930

LXXVIII
Of[iciul] protop[opesc]
către of[iciul] parohial Ţebea
Cu provocare la adresa P. Ven. Consiliu arhiepiscopesc, nr.
6473/931 în legătură cu adresa Oficiului parohial din Ţebea, nr. 109/1931,
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adresată direct Prea Ven. Consiliu arhiepiscopesc sunteţi invitaţi ca în
termen de 3 zile a înainta acestui oficiu, copia după adresa din 2 mai a.c.
trimeasă către Asociaţiunea pentru cultura pop. român din Sibiu. Totodată
veţi prezenta acestui odiciu protocolul de şedinţe a Consiliului şi
adunărilor parohiale.
Brad, 18 aug. 1931.

Protopop
ss. indescifrabil

__________
DJHAN, Fond Protopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1931, f. 12.

LXXIX
Oficiul protopopesc al tractului Zarand – Brad
Nr. 576/1931
Prea Venerat consiliu arhiepiscopesc Sibiu
Alăturat sub %, cu onoare înaintez adresa Oficiului nostru parohial
din Ţebea, cu nr. 145/1931, în chestia unor serbări ce se pregătesc în
cimitirul din Ţebea, împreunate cu aşezarea unei pietre comemorative pe
mormântul eroului Avram Iancu, din iniţiativa dl. George Brătianu.
Apelul în copie se alătură sub %.
Ţin să amintesc că din incidentul serbărilor din 1924 – centenarul de
la naşterea eroului – dorinţa M. Sale Regelui şi a d-lui Ionel Brătianu a fost
ca mormântul să se păstreze în originalitatea şi simplitatea-i caracteristică.
Rog a dispune în cauză.
Brad la 24 octombrie 1931.
Protopop,
ss. indescifrabil
__________
DJHAN, Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1931, f. 14.
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LXXX
Oficiul protopopesc al tractului
Zarand – Brad
Nr. 492/1931.
Prea Venerat

Consiliu arhiepiscopesc Sibiu

La adresa P. Ven. C. arhiepiscopesc nr. 6473/1931, cu onoare
raportez următoarele:
Comunicatul preotului Iosif Tisu, cu nr. 109/931, în chestia Casei
Naţionale din Ţebea e tendenţios şi fără nici o bază. Numitul preot, care, la
aranjarea serbărilor centenare şi la edificarea casei naţionale, nu a dat nici un
sprijin material sau moral, neluând parte nici chiar la sfinţirea casei
naţionale; nu s-a interesat în tot decursul timpului de manifestările culturale
a tineretului din Ţebea; nu a luat parte la nici o producţie corală sau teatrale a
societăţilor culturale; vine acum şi se pretează, ca şi când s-ar interesa de
lucrurile obşteşti, de care nu s-a interesat în tot decursul păstorirei de 30 ani.
Tot interesul ce l-a avut a fost, că a pândit ocaziunea când tineretul face vreo
petrecere, ca crâşmarul d-sale să fie prezent cu beutură şi agenţii cu
bomboane şi prăjituri.
Zidirea şi înfiinţarea Casei Naţionale apriori era privită din partea dsale cu duşmănie, ca o instituţie ce nu corespundea intereselor dsale.
Petrecerile tineretului, care până la înfiinţarea casei naţionale, se ţineau la
crâşma satului, unde d-sa era liferantul de beuturi, având a se ţinea la casa
naţională, atrăgeau după sine abandonarea consumării de beuturi din pivniţa
preotului Iosif Tisu; ceea ce îl durea mult. Ce am urmărit prin înfiinţarea
casei naţionale, decât să obişnuiesc tineretul a-şi petrece afară de crâşmă,
ceea ce i-a şi succes.
După depărtarea mea din Ţebea, mânat de a-şi servi crâşmarul, în
şedinţa din 1 şi 8 febr. c. a Consiliului şi adunării parohiale, d-sa propune ca
petrecerile tineretului să nu să mai ţină la casa naţională, urmărind prin
aceasta de a îndruma din nou tineretul spre crâşmele satului, spre a-i
consuma beutura. Iar când tineretul a refuzat să facă petrecerile în alt loc
decât casa naţională, unde îi obişnuisem, la petrecerea din farsang nu se
jenează a face chiar din preşedintele Soc. Sf. George crâşmar, îndemnându-l
să ducă beutură la casa naţională şi să o vândă la petrecere.
Întreb atunci cine a făcut crâşmă din casa naţională? Câtă ironie,
adevărat povestea cu lupul moralizator! Terenul pe care este zidită casa
naţională e rezervă de stat. În timpurile trecute acel teren era folosit de
biserică, dar era întabulat pe comuna politică. Comuna politică având lipsă
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de resurse prin anul 1903-4, l-a luat din folosinţa bisericei, fără nici
o recompenză.
Preotul Iosif Tisu nu s-a interesat de această chestie, căci avea lipsă
de concursul notarului pentru câştigarea brevetelor pentru crâşmă şi
negustorie şi pentru interesele bisericii nu renta să supere pe dl. notar.
Biserica a încetat de-a mai avea vreun venit de la acel teren chiar şi numai de
la bută, căci preotul nu plătea după doi crâşmari ai dsale, atunci a refuzat să
plătească şi ceialalţi crâşmari. Aceasta e situaţia şi până azi,
Prin legea agrară despropiindu-se de la comună terenurile, şi acel
teren s-a espropiat ca rezervă de stat, primindu-l biserica în folosinţă. Pe
acest teren s-a clădit casa naţională, din incidentul serbărilor din anul 1924,
prefăcând din pavilionul construit casă naţională, cu menirea de a fi sală de
producţii şi petreceri poporale. Spre acest scop s-a folosit totdeauna şi se
foloseşte şi de prezent. Îngrijirea ei a fost şi este în sarcina mea.
Sala totdeauna a stat la dispoziţia tineretului pentru şedinţe
culturale, producţii teatrale, petreceri poporale, pentru adunările minerilor,
pentru şedinţele Soc. Sf. George, pentru şedinţele Consiliului parohial,
pentru festivităţile şcolare, cu un cuvânt pentru ori ce scop cultural, afară de
cazul când s-ar mai face petreceri cu beuturi puse la cale de preotul Iosif
Tisu, pentru care caz am dat ordin sever, că sala nu se pune la dispoziţie.
Iată motivul ce-l supără pe numitul preot, căci m-am opus ca din
casa naţională să facă lăcaş pentru desfacerea beuturilor sale. Sala e de 210
metri patraţi, din care suprafaţă 28 m.p. ocupă scenăria. Biserica a contribuit
la casa naţională numai cu 214 buc. scânduri pentru plafon, în valoare de lei
8.223, în anul 1925.
Cum această casă naţională, în lipsă de venituri, căci nu s-a încasat
de la nimeni nimic, afară de taxa pentru frecat, astăzi are un debit de 124.000
lei la Inst. Matca din Ţebea, şi astăzi stă la dispoziţia publicului din Ţebea
fără a fi cineva nemulţumit, afară de dl preot Iosif Tisu, căruia i-ar conveni
să o folosească crâşmărind în ea, ori tineretul să fie oprit de la folosirea ei
mergând la crâşmele satului unde tot beutura dsale s-ar consuma.
Pentru viitor măsurile luate de mine sunt următoarele:
Casa naţională se va folosi şi pe mai departe în scopul spre care a
fost zidită şi aranjată. Acum e în lucrare aşezarea unei biblioteci în ea cu o
sală de lectură de circa 40 m.p., precum şi aşezarea unui radio. Cum „Astra”
din Sibiu serveşte pentru această casă naţională aducând şi jertfe pentru
promovarea culturală a poporului român, din partea organelor bisericeşti nu i
se poate da alta menire acestei case naţionale, decât cea bine determinată de
Asociaţiune, care va dispune de ea şi pe viitor să corespundă menirei sale.
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După ce şi „Astra” din Sibiu mi-a cerut informaţiunile în urma
adresei aceluia-şi preot, cu plăcere le-am servit.
Comunicatul se restituie sub %.
Brad la 26 august 1931.
Protopop,
Ss indescifrabil
___________
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1931, f. 10.

LXXXI
CONSILIUL
Arhiepiscopiei Ort. Române
de Alba Iulia şi Sibiu
Nr. 8765 Bis.

On[orat]
Oficiu protopopesc Zarand

Văzând raportul cu nr. 576 din 24 oct. a.c., în chestia sfinţirii pietrii
funerare pe mormântul eroului naţional Avram Iancu, în ziua de 1 noemvre
c. – fiind noi ocupaţi în aceea zi cu târnosirea bisericii din Deva, cunoaşte, că
împărtăşind binecuvântarea arhierească la această solemnitate, Te autorizăm
a participa la sfinţirea pietrii în calitate de delegat al Nostru, urmând a
îndeplini ceremonia religioasă a sfinţirii crucei şi a tălmăci asistenţei actul de
pietate, ce se săvârşeşte.
Vei invita la această solemnitate preoţimea din jur, pe fruntaşii vieţii
româneşti din protopopiat şi tineretul şcolar, căruia în deosebi îi vei arăta
cum trebuie cinstiţi eroii neamului, care s-au jertfit pentru libertatea
naţională, pentru care sfânta noastră Biserică a pregătit sufletele înaintaşilor.
Despre această prăznuire ne vei raporta la timpul său.
Sibiu, 27. X. 1931
Cu arhiereşti binecuvântări,
† Nicolae
arhiepiscop şi mitropolit
Secretar
Ss indescifrabil
___________
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1931, f. 28.
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LXXXII
Direcţiunea C.F.R. Bucureşti
Pentru ziua prima noiembrie serbarea eroului naţional la Ţebea,
rugăm a dispune un tren special gratuit de la Brad la Ţebea şi retur pentru a
putea participa şcoalele şi pelegrinii, aşa a fost la toate serbările eroului în
trecut. Inspectoratul Timişoara aceasta ne-a îndemnat. Tren la dispoziţie
gara are.
Protopopul Zarandului
Indrei
Ioan Indreiu Brad
______________
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1931, f. 20.

LXXXIII
Telegramă
D. Protopop Indrei, Brad
Rugăm reprezentaţi „Astra”
mormântului Avram Iancu, Ţebea.

centrală

la

sfinţirea

lespezii

„Astra”

______________
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1931, f. 23.

LXXXIV
Invitare
Pentru formarea programei festivităţilor ce se vor desfăşura, în ziua
de 1 noiembrie, a.c., la mormântul eroului Avram Iancu, prin sfinţirea
lespezii de pe mormânt invit, pe din mai jos însemnaţi, la consfătuirea azi
(30 octombrie), ora 18, în localul Casinei române din Brad.
Ioan Indrei, protopop.
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Dr. Ioan Radu
D-şoara Sabina Botez
Simeon Bolosiu
Ioan Bocaiescu
V. Nistor
Dl. căpitan de jandarmerie
____________

George Pârvu
Dna Letiţia Ghişa, preş. Reun. de femei
Dna Aurora Piso, preş. soc. „Mircea”
Dr. Cornel Glava
Ioan Ghişa
Valer Ambruş

DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1931, f. 24.

LXXXV
Oficiul protopopesc al tractului
Zarand – Brad
Nr. 590/4 – 1931
On[orată] direcţiune!
În ziua de 1 XI a.c., în cimitirul din Ţebea, la mormântul eroului
naţional „Avram Iancu” se vor aranja serbări din incidentul punerii unei
pietri comemorative pe mormântul eroului. La această festivitate sunt invitaţi
toţi fruntaşii vieţii româneşti.
Din ordinul Înalt Prea Sfinţiei Sale mitropolitul Ardealului, Nicolae,
prin aceasta invit la aceia serbare şi şcoala de sub conducerea Dv. a lua parte.
Brad la 30. X. 1931.
Protopop,
ss. indescifrabil
Către Direcţiunea şcoalei……………………..
în……………………
______________
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1931, f. 27.

LXXXVI
Oficiul protopopesc al tractului
Zarand – Brad
500/2 – 1931
Circular către Cucernici preoţi
A. Roman, A. Bogdan, Şt. Albu, Alex. Fugătă, N. Florea, J. Comşa,
V. Perian, A. Barna, I. Şipoş, I. Mihuţiu, Amos Florea, J. Tisu sen.,
C. Ciocan şi prof. Diacon V. Fugătă.
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Înalt Prea Sf. Sa mitropolitul Nicolae, prin adresa nr. 8.765, ne-a dat
delegaţie a participa la serbările din 1 XI a.c., ce se vor desfăşura în cimitirul
din Ţebea, din incidentul punerii pietrii funerare pe mormântul eroului
naţional Avram Iancu. Invit prin aceasta pe C. preoţii a lua parte şi a servi la
sfinţirea pietrii şi la parastas.
La Sf. Liturghie va servi preotul local împreună cu preoţii N. Florea,
I. Şipoş. Serviciul divin se va termina pe la ora 11, când începe sfinţirea apei
şi parastasul, după serviciu va urma desfăşurarea programei festive, conform
programului ce se va stabili.
C. preoţii mai sus invitaţi vor aduce ornate bisericeşti şi se vor
prezenta în reverendă. Având în vedere timpul scurt, acest act se comunică
cu oficiul parohial din Baia de Criş, care va aviza şi va lăsa să fie subscris de
C. preoţii din Lunca, Cărăstău şi Rişca.
Oficiul parohial din Brad îl va comunica cu C. preoţii din Brad,
Ţărăţel, Luncoiul de Sus, Crişan şi Ribiţa, Mesteacăn precum şi cu dl. Prof.
Ciocan C., Şt. Albu şi prof. Diacon V. Fugătă.
Oficiul parohial din Ţebea se va aviza direct.
În interesul ordinei invit pe C. fraţii în Hristos preoţii a se conforma.
Brad la 30 X 1931.

Protopop,
Ioan Indreiu

____________
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1931, f. 25.

LXXXVII
Oficiul protopopesc al tractului
Zarand – Brad
Nr. 590/3 – 1931
On[orata]
direcţiune a Liceului „Avram Iancu” Brad
Pentru serbările ce se vor desfăşura, în ziua de 1 XI a.c. la
mormântul eroului naţional Avram Iancu, în urma ordinului primit din partea
Înalt Prea Sfinţiei Sale mitropolitul Nicolae, nr. 5865 Bis., prin aceasta invit
direcţiunea liceului nostru a lua dispoziţiile de lipsă, ca elevii împreună cu
domnii profesori să ia parte la aceia serbare.
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Pentru ridicarea prestigiului acelei serbări şi pentru buna reputaţie a
liceului nostru care poartă numele eroului, doresc, ca în programul ce se
desfăşura, elevii liceului să ia parte cu corul, mai ales la răspunsurile de la
sfinţirea apei şi la parastas, eventual şi la Sf. Liturghie.
Vă rugăm a ne comunica prin câte puncte s-ar putea încadra în
programa serbărilor aportul elevilor, eventual a profesorilor, prin vreo
declamare ocazională sau vreun discurs. De aceasta avem lipsă spre a putea
compune programul definitiv al serbărilor.
Un exemplar al actului primit din partea Înalt Prea Sfinţiei Sale şi
încadrat în dispoziţia dată oficiului nostru parohial din Ţebea, precum şi din
adresa circulară dată preoţimei, se aclude sub ./. .//. Spre orientare şi
comunicare dlui prof. diacon Valer Fugătă şi d. C. Ciocan.
Brad la 31 X 1931.
Protopop,
Ss indescifrabil.
__________
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1931, f. 22.

LXXXVIII
Oficiul protopopesc al tractului
Zarand – Brad
Nr. 590/1931

Prea Venerat
Consiliu arhiepiscopesc Sibiu.

Cu provocare la adresa P. Ven. Consiliu arhiepiscopesc, nr. 8.765
Bis., despre prăznuirea din ziua de 1 noiembrie a. c. de la Ţebea, cu onoare
raportez următoarele:
La solemnitate am invitat preoţimea, şcoalele şi pe fruntaşii vieţii
româneşti din Zarand. Au participat elevii liceului din Brad, elevele şcoalei
normale din Brad, cu corpul profesoral în frunte, inteligenţa din jur, minerii
şi public din satele din jur.
Din partea comitetului organizator au luat parte Dl. George Brătianu,
împreună cu vreo 24 oaspeţi streini, între care a fost Dl. O. Goga, Dl. Lupaş,
Dl. Cantacuzino, Dl. Anastasiu, prefectul judeţului, directorul general a soc.
„Mica” Ruda 12 Apostoli, delegaţi din Maramureş, Cluj, Abrud, Deva şi Ilia
Mureşană.
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Pentru oaspeţii din Brad am intervenit de s-a pus tren special la
dispoziţie, pentru mers şi întors. După serviciul divin din Biserică, s-a făcut
sfinţirea pietrii comemorative prin 6 preoţi, precum şi servirea parastasului.
La sfinţirea pietrii şi la parastas a cântat corul din Brad sub
conducerea dlui prof. Pârvu.
La mormântul eroului A. Iancu, am vorbit despre legătura ce trebuie
s-o păstrăm cu adormiţii în Domnul eroii, însufleţindu-ne de faptele lor, şi
cum biserica a crescut, în trecut prin şcoala de sub conducerea ei pe bărbaţii
eroi, care s-au jertfit pentru credinţă, neam şi patrie.
S-a vorbit f. frumos din partea Dlui Lupaş, Goga, Brătianu,
Cantacuzino şi comandantul vânătorilor de munte din Abrud.
Pentru popor s-a dat pomană din partea soc. „Mica”, 100 kgr. pâne,
200 litre vin şi 1.200 părechi virşle calde; oaspeţii asemenea au fost invitaţi
la masa comună de numita societate la Pavilionul din Brad.
Totul a decurs în ordine şi spre îndestularea oaspeţilor sosiţi la
solemnitate. A fost şi de aceia care au privit în solemnitate, manifestare
politică, din care motiv nu au luat parte.
Brad la 3 noiembrie 1931.
Protopop.
Ss indescifrabil.
____________
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1931, f. 19.

LXXXIX
PROGRAM PENTRU ŢEBEA
Februarie – mai 1932
14 februarie, ora 3, p. Conferinţă publică, capitolul XIV din „Istoria
dezrobirii religioase a românilor din Ardeal”, preot Iosif Tisu.
21 februarie, Vecernie şi şedinţă cu Societatea Sf. Gheorghe.
Pr. Tisu va conferenţia despre „Influenţa cântărilor la cultul divin. Corul
Sf. Gheorghe va executa cântări religioase.
28 februarie. Vecernie, după care se va citi capitolul VII din „Istoria
dezrobirii religioase a românilor din Ardeal”.
6 martie, 3.p.m. Vecernie, apoi I. Tisu va conferenţia despre
„Originea elementului românesc în comuna Ţebea şi dezvoltarea lui
culturală până la 1848”. Corul societăţii Sf. Gheorghe va executa cântări
poporale.
18 martie. Vecernie, apoi capitolul XI din „Istoria dezrobirii
religioase a românilor din Ardeal”.
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20 martie, ora 3 p. m. Vecernie, apoi preotul Iosif Tisu va
conferenţia „Jertfele aduse din Ţebea în revoluţia din 1848”. Corul societăţii
Sf. Gheorghe va executa cântări naţionale.
27 martie, ora 3 p. m. Vecernie şi capitolul VIII din „Istoria
dezrobirii religioase a românilor din Ardeal”.
3 aprilie, ora 3. Vecernie, apoi I. Tisu va conferenţia „Dezvoltarea
culturală în comuna Ţebea sub timpul absolutismului”. Corul societăţii
Sf. Gheorghe va cânta cântări religioase.
10 aprilie, ora 3. Vecernie şi apoi capitolul IX din „Istoria dezrobirii
religioase a românilor din Ardeal”.
17 aprilie. Vecernie, apoi I. Tisu ca conferenţia despre „Trecutul
şcoalei din Ţebea până la anul 1900. Corul va cânta cântări poporale.
Brad 8. II. 1932

Protopop,
ss. indescifrabil

______________
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1931, f. 16.

XC
C.F.R.
Inspecţia 5 Întreţinere
Arad
Nr 524/312/934

C.F.R.
District de picher Brad
Nr. 193/934
Domnului
picher Bodea, Brad

La scrisoarea Dvs. din 23 V vă comunicăm că dezvelirea bustului
am fixat-o pentru Duminică 10 iunie, orele 14. Rog comunicaţi aceasta şi
autorităţilor din Brad să ne dea tot concursul pentru ca reuşita solemnităţii să
fie cât mai mare. Dvs care aţi lucrat de aproape cu răposatul Kohany, care a
organizat solemnitatea sfinţirei haltei, ştiţi cum a procedat, şi deci vă rugăm
luaţi toate măsurile ca serbarea să fie cel puţin tot atât de reuşită ca şi atunci.
Un sobor de preoţi să oficieze slijba religioasă, corul din Brad să dea
răspunsurile, şcolile şi ţăranii din împrejurimi să fie prezenţi. Cu ocazia
sfinţirii haltei, răposatul Kohany a avut un permis gratuit pe CFR, de la Brad
la halta Avram Iancu şi retur. Rog luaţi măsuri ca şi cu această ocazie să
obţinem prin şeful gării acest permis.
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Comunicaţi Dlui prof. Moga că vom publica în câteva cotidiane din
capitală cele ce doreşte, cum că dezvelirea bustului va avea loc la 10 iunie şi
că a fost executat de D-sa.
Asuprra fixării pe postament a bustului şi plăcii cereţi relaţii de la
secţie, căreia i s-a dat dispoziţiuni.
Arad, la 24 mai 1934.
Inspecţia I. 5
Inginer
Ss Indescifrabil.
__________
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1934, f. 19.

XCI
Protopresbiteratul Zarand – Brad
Nr. 343/934
On[orata]
Direcţiunea generală CFR Bucureşti.
Funcţionarii CFR aparţinători la Inspecţia 5 Întreţinere din Arad, din
contribuţii benevole au ridicat la halta, „Avram Iancu” din Ţebea, unde este
mormântul marelui erou, un monument frumos, ce le poate servi numai
spre laudă.
Conform adresei numitului oficiu, nr. 524/312/934, desvelirea
monumentului doresc a se face în 10 iunie, a.c., la ora 14, cu un fast
deosebit, în cadrul unor festivităţi la care să ia parte şi autorităţile din Brad şi
poporul din jur.
Spre a se putea aranja aceste festivităţi în cadrul propus, rugăm
respectuos On. Direcţiune Generală, să binevoiască a permite ca în ziua de
10 iunie, între Brad şi Ţebea, pe distanţa de 6 klm., la trenul nr. 386 spre
Ţebea, iar la întoarcere, la trenul nr. 383 să se ataşeze din gara Brad 5
vagoane, în care populaţia să poată călători, gratuit de la Brad la Ţebea.
Jertfa subalternilor On. Dv., precum şi măreţia momentului de faţă
reclamă acest sprijin, pe care rugăm a ni-l acorda.
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Spre a putea face cunoscut, prin afişe aceasta publicului, Vă rugăm a
da dispoziţie telegrafică celor în drept a ne aviza despre deciziunea
D-Voastră.
O fotografie cu monumentul ridicat o anexă, sub ./.
Vă rugăm primiţi expresia deosebitelor noastre mulţumiri.
Brad la 31 mai 1934.
Protopresbite,
ss. indescifrabil.
__________
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1934, f. 20.

XCII
Dl. Ion Breazu, secretarul propagandei al „Asociaţiunii” ne face
cunoscut prin scrisoarea din 27 aprilie a.c. că vizitând cimitirul din Ţebea
împreună cu dl. Nerva Oncu, preşedintele despărţământului „Astra” din Baia
de Criş au constatat că acest cimitir, care din anul 1924, a fost sub îngrijirea
despărţământului din Baia de Criş şi a cercului cultural din Ţebea a început
să se strice, strâmbându-se şi căzând unele cruci.
Aceasta, datorită încetării activităţii despărţământului din Baia de
Criş, care a scăzut şi interesul cercului cultural din Ţebea pentru cimitirul pe
lângă gorunul lui Horea. Numai datorită armatei şi colaborării liceului din
Brad, care face în fiecare an la Ziua Eroilor câte o serbare, mormintele au
putut fi păstrate într-o stare mai bună. Faptul acesta fiind observat de
conducătorii căminului cultural „Octavian Goga” din Ţebea, instalând o
echipă au făcut demersuri către societatea „Cultul Eroilor”, care le-a pus la
dispoziţie 70 de cruci de beton şi Societatea „Mica” care le-a oferit socluri
de piatră acestor cruci. Atât crucile, cât şi soclurile se află astăzi în cimitir şi
se speră să fie instalate la locul lor cât mai curând, întrucât la 6 iunie a.c. va
avea loc la mormântul lui Avram Iancu o mare serbare şi e bine ca
mormintele să fie cât se poate de îngrijite.
Cum meritul este al căminului cultural, care s-a îngrijit de ele şi
lucrările iniţiate de acest cămin fiind înaintate, încât „Astra” nu poate decât
să asiste la desăvârşirea lor, conducerea căminului ar dori un ajutor pentru
instalarea tuturor crucilor până la această dată.
Dl. preşedinte, la raportul făcut de către dl. I. Breazu că şuierându-le
conducătorilor căminului cultural ideea de inaugurare să se facă sub egida
celor două societăţi culturale „Astra” şi „Fundaţiile Regale”, D-sa este de
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părere că ajutorul pentru morminte să fie acordat despărţământului nostru
din Baia de Criş şi acesta să-l pună apoi la dispoziţia căminului. Totodată,
roagă să trimită părintelui protopop Ştefan Bogdan din Hălmagiu, jud. Arad,
toată colecţia „Transilvania” din ultimii ani vrând să reîntemeieze acolo
despărţământul de plasă care a existat mai înainte.
Comisia financiară întrunită în şedinţa din 28 aprilie a.c. propune a
se cere avizul d-lui preşedinte de a ne comunica ce sumă să se acorde acestui
cămin ca ajutor pentru instalarea soclurilor şi crucilor de piatră în cimitirul
din Ţebea. Prin telefon dl. preşedinte dr. I. Moldovan, propune suma de lei
5.000 în acest scop din Cont. cheltuielilor extraordinare. Comitetul central
aprobă suma de lei 5.000 pentru cimitirul din Ţebea din Contul cheltuielilor
extraordinare.
___________
DJSAN, Fondul „Astra”, Pachetul nr. 212, f. 1609/1937
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AVRAM IANCU IN THE MEMORY OF THE POSTERITY
Abstract
Avram Iancu’s personality, surrounded by the halo of legend, is still
alive and inseparably linked to the events of the 1848 revolution in the
memory of the Romanian people, and has always been associated with the
greatness and force commanded by Tara de Piatra or The Rocky Country.
The Apuseni Mountains stood as witnesses to the hero’s restless life from
which the descendants’ memory has kept and passed on the best of Avram
Iancu’s youth: his dynamism, courage, boldness, dignity and spirit of
sacrifice for his nation’s ideals.
Avram Iancu left no notes on his battles although they were fought
under epic circumstances which made the soldiers in his army call him “The
King of the Mountains”. Nor did Iancu leave any confessions or
explanations on other aspects of his life, showing complete indifference in
this respect and leaving it to posterity to clarify such aspects by biographers
and historians.
Posterity has reacted differently towards Avram Iancu throughout
time. He was glorified and praised by the Romanian nation in Transylvania
and not only while at the same time he was denigrated by the Hungarian
press, politicians and jurists. Even after his death in 1872, Iancu used to give
the Hungarian authorities the shivers. Soon after the Romanian flag was
raised on the house where the coffin with his body was laid and George
Secula, a leading Romanian politician from Baia de Cris, gave a eulogy, the
Hungarian Ministry of the Interior started an investigation and ordered that
the raising of the Romanian flag be prohibited at all times.
In 1894, when the Romanians in Transylvania, led by their political
and cultural elites, wanted to have a statue of him erected, and a fund was
established to raise the necessary money, the people involved were brought
to justice and sentenced to prison and huge fines. What is more, at the trial in
Alba Iulia, Lázár Miklós, the Hungarian prosecutor, called Iancu a leader of
thieves, which caused all the Romanian press and nation to protest.
In 1899, the laying down of a wreath on Iancu’s tomb by three
young Romanian students from the University of Cluj and the speech
delivered on the occasion led to yet another trial in Baia de Cris, Deva and
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Cluj. It was the words on the tricolor ribbon, “Sleep in peace, we are
watching”, that particularly irritated the Hungarian authorities.
Avram Iancu’s memory was restored to its true dimensions after the
1918 Union. His name was praised by Romania’s intellectual elite and
political leaders on commemorating half a century from his death (1922) and
especially in 1924, on the 100th anniversary of his birth.
The Royal Family headed by King Ferdinand, Ionel Bratianu, the
Prime Minister, other ministers, „Astra”’s representatives, members of the
Romanian Academy, and a huge crowd were all present at the ceremonies on
the 100th anniversary of the birth of “The King of the Mountains”. On this
occasion, the first statue of Avram Iancu, by sculptor Romul Ladea from
Banat, was unveiled.
In 1931, historians Gheorghe Bratianu, Constantin C. Giurescu and
other leading Romanian intellectuals laid down a marble plate on Avram
Iancu’s tomb with the following text carved on it: “To the King of the
Mountains. The Romanian nation who has been made whole within her
natural borders and united in the spirit of freedom, MDCCCXLVIII –
MCMXVIII”.
While Iancu’s memory was praised without reservations during the
inter-war period, once the communist regime was established in Romania,
there followed a period of oblivion, when he was included among the
negative historical figures. Historical works published until 1965 presented
Avram Iancu from a counter-revolutionary perspective because he had
fought together with the imperial Austrian troops. During Mihai Roller’s
dictatorship in Romanian historiography and historical science, many
different institutions and people were engulfed by the grinder of communist
dictatorship. The idea put forward was that the group led by Avram Iancu
served the counter-revolution because at first they joined the Habsburgs.
It was only in 1966, when Nicolae Ceausescu visited Tebea that the
role played by Avram Iancu in the history of the Romanians was referred to
in a few sentences. The year 1965 marks the beginning of Avram Iancu’s
historiagraphic recovery thanks to the publication of a new edition of the
1924 monograph by historian Silviu Dragomir. To make sure that it would
be published, in his “Foreword” the historian mentioned that he had used the
research of Marxist historians “as guidelines for solving many complicated
problems related to political controversies”. In 1966, a number of
monographs dedicated to Avram Iancu began to be published: by Horia Ursu
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(1966), by Marin Mihalache (1968), and a new edition of Silviu Dragomir’s
monograph (1968). In 1972, the year when Avram Iancu’s centennial was
commemorated, the reputed historian Stefan Pascu published an important
monograph whose title is “Avram Iancu, the life and exploits of a hero
and martyr”.
On this occasion, in his “Foreword to the readers” the historian
wrote that for “a century and three decades Avram Iancu has been a constant
presence in people’s writings and speech: historians, jurists, people of letters,
journalists, politicians… Such a figure, raised on a hero’s pedestal,
surrounded by the halo of legend at barely 24 years, ought to have been
given more attention expressed in ample reconstitutions on the basis of
exhaustive investigation.”
However, during the Ceausescu period (1965-1989), national
landmarks were still deviated towards cultural/nationalistic variants of
neostalinism. The centennial commemoration of Avram Iancu’s death was
marked throughout the county by press articles, festive meetings, festivals of
songs and dances, choirs, etc. On the same occasion, the obelisk to Avram
Iancu in Baia de Cris was inaugurated.
For more than ten years, the honoring of Avram Iancu’s memory
was left to pioneers and youth organizations. In 1986, the Union of
Communist Youth from Hunedoara County initiated the event called
“Homage to the heroes of the Romanian people”, which consisted of laying
down wreaths at Avram Iancu’s tomb, organizing various events such as
poetry recitations, historical evocations, folk dances and songs
performances, or light music concerts, etc.
After 1990, Avram Iancu’s anniversary has become a politicized
reunion where each speaker wants to confiscate the hero’s popularity to
his/her party’s advantage. Nevertheless, Romanian Presidents Ion Iliescu and
Traian Basescu have paid homage to the hero, and in their speeches, they
have returned Avram Iancu’s memory to the entire Romanian nation. A
number of scientific symposia have also been held with the participation of
reputed Romanian historians, and their papers have been published in
“Restituiri” journal.
In 2006, another bust of Avram Iancu, by sculptor Ioan Medrut, was
added to the existing ones by sculptors Corneliu Medrea, Radu Moga and
Emil Merianu in Baia de Cris.
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AVRAM IANCU IM ANDENKEN DER NACHWELT
Zusammenfassung
Avram Iancus Persönlichkeit, umgeben vom Nimbus der Legende,
ist weiterhin lebendig im Andenken des rumänischen Volkes, untrennbar mit
den Ereignissen der Revolution von 1848 verbunden, und wird immer mit
der Erhabenheit und der Kraft die vom Steinernen Land ausgeht, in
Verbindung gebracht werden. Das Westgebirge, Zeuge der bewegten
Existenz des Helden, in dem die Erinnerung der Nachkommen alles was die
Jugend Avram Iancus anbietet: Dynamismus, Mut, Unbeugsamkeit und
Opferbereitschaft für die Ideale seiner Nation, bewahrt und ausrichtet
Avram Iancu hat keinerlei Aufzeichnungen über die Kämpfe
gelassen, obwohl diese unter Epos Bedingungen stattgefunden hatten und die
Krieger seiner Armee dazu brachte ihm den schmückenden Beinahmen
"König der Berge" zu geben. Ausserdem hat Iancu keinerlei Enthüllungen
und Angaben über andere Kapitel seines Leben gemacht, er zeigte ene totale
Gleichgültigkeit betreffend diese Sachen und ließ die Nachwelt diese
Aspekte klären, durch die Fürsorge der Historiker und Biographen
Die Nachwelt bekundete in verschiedenen Zeitspannen Interesse
gegenüber seiner Persönlichkeit. Er wurde von der rumänischen Nation aus
Siebenbürgen, und nicht nur, verherrlicht und gelobt, wurde zugleich von der
ungarischen Presse und den ungarischen Politikern und Juristen verleumdet.
Sogar nach seinem Tod (1872) bereitete Iancu den ungarischen Behörden
Angstzuständnisse zu. Es reichte dass die rumänische Fahne, auf dem Haus
wo der Katafalk mit seinem Leichnam aufbewahrt wurde, gehisst wurde und
dass George Secula ein rumänischer politischer Anführer aus Baia de Cris,
bei seiner Beerdigung eine Ansprache hielt, um das ungarische
Innenministerium dazu zu bringen eine Untersuchung anzuordnen und das
hissen der rumänischen Fahne, egal unter welchen Umständen, zu verbieten
1894 als die Rumänen aus Siebenbürgen, angeführt von ihrer
politischen und kulturellen Elite, den Wunsch äusserten ihm ein Standbild zu
errichten und begannen das notwendige Geld zu sammeln, wurde gegen die
dafür verantwortlichen Personen ein Verfahren angestrengt und sie wurden
zu Gefängnis- und hohen Geldstrafen verurteilt. Anläßlich des Prozesses von
Alba Iulia (Karlsburg) nannte der ungarische Staatsanwalt Lázár Miklós
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Iancu einen Räuberhauptmann, was zu Protesten der ganzen rumänischen
Nation und Presse führte
Als 1899 dreo junge rumänische Studenten der Klausenburger
Universität eine Kranz auf das Grab Iancus legten und eine Rede hielten,
führte dies zu einem neuen Prozess der in Baia de Cris, Deva und Cluj
stattfand. Die ungarischen Behörden waren insbesonders vom Text irritiert
der auf dem Trikolore Band geschrieben war: " Schlafe in Frieden, wir
wachen"
Das Andenken an Avram Iancu wurde zu seiner wahren Dimension
nach der Vereinigung von 1918 erhoben. Sein Name wurde von der
intellektuellen Elite und der politischen Führung Rumäniens anlässlich der
Feier von 1922 (ein halbes Jahrhundert seit seinem Tod) und vor allem 1924
als 100 Jahre seit seiner Geburt gefeiert wurden, gepriesen
An den Feierlichkeiten der 100 Jahresfeier des "König der Berge"
nahm die königliche Familie, angeführt von König Ferdinand, der
Premierminister Ionel Bratianu, Minister, Vertreter der „ASTRA”, der
Rumänischen Akademie, sowie eine riesige Volksmenge, teil Anläßlich
dieser Gelegenheit wurde in Baia de Cris das erste Standbild Iancus enthüllt,
Werk des Banater Bildhauer Romul Ladea.
Auf das Grab von Avram Iancu setzten der Historiker Gheorghe
Bratianu, Constantin C.Giurescu sowie andere wichtige Intellektuelle
Rumäniens, 1931 eine Marmorplatte auf die folgender Text geschrieben war:
Dem König der Berge, die rumänische Nation in ihren natürlichen Grenzen
ergänzt und im Geiste der Freiheit vereinigt, MDCCCXLVIII-MCMXVIII"
Wenn das Andenken an Iancu in der Zwischenkriegszeit ohne
Zurückhaltung gefeiert wurde, folgte eine Zeitspanne des Vergessens, noch
mehr er wurde in die Reihe der negativen historischen Persönlichkeiten
eingereiht, und dies beginnend mit der Machtübernahme durch die
Kommunisten. Die geschichtlichen Werke die bis 1965 erschienen
beschrieben Avram Iancu als einen Kontrarevolutionär, da er auf der Seite
der kaiserlichen österreichischen Truppen gekämpft hatte. Während der
Diktatur von Mihail Roller in der rumänischen Geschichtschreibung, wurden
Menschen und Institutionen, durcheinander, in das Rührwerk der
kommunistischen Diktatur hereingezogen. Es wurde die Idee akkreditiert
dass Avram Iancu der Kontrarevolution gedient hätte, da er anfangs auf der
Seite der Habsburger stand
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Erst 1965, anläßlich dem Besuch von Nicolae Ceausescu in Tebea,
wurde in einigen Sätzen die Rolle Avram Iancus in der Geschichte der
Rumänen gewürdigt. Schon 1965 hat die historiographische Rehabilitation
Avram Iancus begonnen, indem eine neue Ausgabe der 1924 erschienenen
Monographie des Historiker Silviu Dragomir, herausgegeben wurde. Um
sicher zu sein dass sein Werk erscheinen wird, schrieb der Historiker im
Vorwort dass die Forschungen der marxistischen Historiker ihm als
"Wegweiser in der Lösung vieler komplizierten Probleme in Verbindung mit
den politischen Streitfragen" gedient haben
Schon 1966 erscheinen einige Monographien die der Persönlichkeit
Avram Iancus gewidmet sind, geschrieben von Horia Ursu (1966), Marin
Mihalache (1968), sowie eine neue Ausgabe der Monographie von Silviu
Dragomir (1968). Im Jahre der Jahrhundertfeier des Todes von Avram Iancu
(1972) veröffentlicht der berühmte Historiker Stefan Pascu eine wervolle
Monographie unter dem Titel "Avram Iancu, das Leben und die Taten eines
Helden und Märthyrers"
Anläßlich dieser Gelegenheit schrieb der Historiker im "Wort an die
Leser" dass "ein Jahrhundert und einige Jahrzehnte war Avram Iancu
andauernd in den Schriften und in den Reden der Menschen anwesend:
Historiker, Juristen, Schriftsteller, Journalisten, Politiker….Solch eine
Persönlichkeit, erhoben auf den Sockel eines Helden, vom Nimbus der
Legende schon mit kaum erfüllten 24 Jahren umgeben, hätte sich eigentlich
einer größeren Aufmerksamkeit erfreuen müßen, ausgedrückt in
unfangreichen
Rekonstruktionen,
auf
Grund
von
exhaustiven
Nachforschungen"
Doch auch in der Ceausescu Epoche (1965-1989) ist es zum größten
Teil gelungen die nationalen Anhaltspunkte in Richtung eines kulturellen
Neostalinismus/Nationalismus zu vereuntreuen. Die Jahrhundertfeier des
Todes von Avram Iancu führte auf lokaler Ebene zu Presseartikel, festlichen
Versammlungen, Musik und Volksranzfestivale, Choräle usw. Anläßlich
dieser Feierlichkeiten ist auch das Obelisk aus Baia de Cris, gewidmet an
Avram Iancu, eingeweiht worden
Mehr als zehn Jahre erhielten die Pionier und Jugendorganisationen
die Aufgabe das Andenken an Avram Iancu zu ehren. Beginnend mit 1986
führte die Kreisorganisation der Kommunistischen Jugend Hunedoara die
Aktion "Würdigung der Helden des rumänischen Volkes" ein, bestehend aus
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Ablegung von Kränzen am Grabe von Avram Iancu, historischen Nachrufen,
Vortragen von Gedichten, Lieder und Volkstänze usw.
Nach 1990 verwandelte sich die Feier zu Ehren von Avram Iancu in
eine Veranstaltung mit politischem Beigeschmack, jeder Redner versuchte
die Popularität des Helden zugunsten seiner Partei zu beschlagnahmen.
Dennoch erfreute sich die Ehrung des Helden der Teilnahme der Präsidenten
Rumäniens, Ion Iliescu und Traian Basescu, die in ihren Ansprachen das
Andenken an Avram Iancu der ganzen rumänischen Nation wiedergaben. Es
wurden ausserdem einige wissenschaftliche Tagungen organisiert, an denen
berühmte Historiker aus dem Inland teilnahmen, deren Mitteilungen in der
Zeitschrift "Restituiri" veröffentlicht wurden.
2006 wurde noch eine Büste Avram Iancus, Werk des Bildhauer
Ioan Medrut, aufgestellt, die sich zu denen der Bildhauer Corneliu Medrea,
Radu Moga und Emil Merianu, gesellt die sich in der Gemeinde Baia de Cris
befinden.
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