CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „AVRAM IANCU” ALBA IULIA

AVRAM IANCU – MODEL ŞI INSPIRAŢIE
NEVOIA DE MODELE ÎN EDUCAREA ŞI FORMAREA
PERSONALITĂŢII ELEVULUI

Alba Iulia
30 noiembrie 2010

Broşura de faţă cuprinde lucrările susţinute în cadrul

Simpozionului Naţional
AVRAM IANCU – MODEL ŞI INSPIRAŢIE
NEVOIA DE MODELE ÎN EDUCAREA ŞI FORMAREA
PERSONALITĂŢII ELEVULUI
desfăşurat la Şcoala cu clasele I-VIII “Avram Iancu” Alba Iulia.
Acest simpozion se integrează în programul manifestărilor
organizate de către Consiliul Judeţean Alba cu prilejul
Zilei Naţionale a României.

Coordonator:
Director, prof. Elena Ignat
Colectivul de redacţie:
Prof. inf. Medrea Simona
Prof. Slevaş Dana

AVRAM IANCU – model autentic şi actual
MOTTO:
„Şi nu e român omul care în viaţă
O dată măcar, într-un ceas minunat
Pe sine privindu-se parcă în faţă
Lui Iancu Avram nu i s-a închinat.”
(Adrian Păunescu)
1 Decembrie - Ziua Naţională a României - este un moment în care cu toţii trebuie să ne
cinstim eroii care de-a lungul istoriei au reprezentat simboluri de luptă, de curaj, demnitate şi
patriotism. Sunt trăsături specifice liderilor, conducătorilor, trăsături pe care le admirăm şi pe care le
apreciem deoarece ele se reflect în faptele şi realizările lor.
Avram Iancu – patronul spiritual al şcolii noastre a reprezentat un simbol într-o perioadă
istorică în care poporul român luptă pentru eliberarea socială şi naţională. El a reprezentat o stare de
spirit, un simbol al ideii de unitate, idee pentru care a luptat şi în slujba căreia şi-a pus întreaga sa viaţă.
S-a remarcat prin inteligenţă, modestie, curaj, implicare şi prin reale calităţi de lider. Sunt calităţi umane
care definesc modele demne de urmat.
Avram Iancu este modelul ce dăinuie peste veacuri reprezentând dimensiunea patriotică a
poporului român şi obsesia permanentă a luptei pentru respectarea libertăţilor.
Într-o lume în schimbare, într-o lume în mişcare şi extrem de eterogenă, este rolul nostru, al
educatorilor, de a face cunoscute elevilor, viaţa şi activitatea personalităţilor istorice şi de a forma la
elevi trăsături de caracter aidoma celor ale patrioţilor acestui neam.
Avem cu toţii nevoie de modele, cu atât mai mult cei tineri care sunt în căutare de repere
morale şi intelectuale, ca fundamente în formarea personalităţii, iar prin acest simpozion sperăm să
contribuim la întărirea unor valori spirituale unanim recunoscute.
Mulţumim celor care au realizat aceste lucrări şi sperăm că mesajul transmis prin intermediul
acestora va fi transpus în comportamente şi destine umane care vor dăinui peste timp asemenea lui
Avram Iancu.
DIRECTOR,
Prof. Elena IGNAT
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TU, IANCUL
LE SFÂNT
T, NE-AII PURTA
AT IDEAL
LUL !
La 1848 popo
orul român din Transillvania s-a aflat
a
în prim
mejdie de m
moarte; dar tot atunci,
fatalitatea sau
s voinţa diivină aduc în
n fruntea po
oporului maai multe perssonalităţi peentru a-l călăăuzi.
S-au afirmat caa salvatori o pleiadă de conducători,
c
, în majoritaate tineri, înttre care Avraam Iancu a
strălucit ca o preţioasă nestemată.
Alăături de el auu mai fost: S.Barnuţiu,
S
I Buteanu, S.Balint
I.
S
şi Al.Papiu
A
Ilarrian, şi mulţii, mulţi alţii,
dar nici un
nul dintre ei
e nu a intrrat atât de adânc în constiinţa po
oporului român, nici unul
u
nu s-aa
identificat atât
a de desaavârşit cu asp
piraţiile sale ca tânarul, frumosul şi mândrul prrefect ce în scurt
s
timp a
primit num
mele acela atâât de poetic,, cum îl apreecia N. Bălceescu, de CR
RAI AL MU
UNŢILOR.
Deeşi s-au scurss 138 de anii de la trecerrea în eterniitate a craiullui munţilorr
şi al moţilo
or, pentru poporul
p
rom
mân Iancu a rămas un m
model şi un simbol, iarr
faptele salee s-au înscriss în istorie ca un ideal.
Din
n timpul vieeţii până azii eroul a fosst înălţat priin fantezia creatoare
c
în
sfera marillor eroi naţio
onali. Creaţiia populară este o dovada a person
nalităţii lui şii
a înrâuririi pe care a avut-o
a
asuprra celor mullţi. Doine, balade,
b
cânttece de vitejie au fost adaptate,
a
orii
I
şi intterpretate cuu patos, arătându-i aspirraţiile, lupta pentru cauzza dreaptă a
special creaate, pentru Iancu,
românilor, vitejia eroullui.
mplul person
nal de angajjare până la
Farrmecul fizicuului său, cuurajul tineressc, analiza lucidă, exem
sacrificiul suprem,
s
toatte la un loc l-au ridicat pe treapta cea
c mai înalttă a istoriei, dar şi pe ceea a creaţieii
Cân
nd flăcările revoluţiei din
d primăvăăra anului 1848 au înceeput să încăălzească şi Transilvania
T
a
acest chipeeş bărbat n-a stat pe gâânduri ci s-a situat în fruuntea moţilor şi nu la m
multă vremee în frunteaa
tuturor rom
mânilor transilvăneni.
Cell mai de seaama argumeent îl constittuie crezul formulat
f
în testamentull său din 200 decembrie
1850, care preciza:

„U
Unicul dor al
a vieţii meele e să-mi
mi văd naţiu
unea fericittă, pentru ccare, după puteri am
m
lucrat pân
nă acum”.
Pen
ntru curmareea necazurilor moţilor a luat lancea, ca Horea, declarândud
se nepot al acestuia
a
şi a
fost urmat de români cu
c toată încrrederea.
Aceeştia îl ascuultă, îl urmeează, îl iubeesc şi îl preaamăresc, iarr cântecele îl transfigurrează într-o
personalitaate excepţion
nală :
„Şi-aam un bade dee vidran,
Cu numele Ianc Avram,
A
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Gurra lui – zahăr
ăr cleştar,
Ochhii lui – mărgăăritar,
Părrul lui – mătaasă verde,
Răuu mă tem că mi
m l-oi pierde””.
În alte
a cântece sunt scoasee în relief trăăsăturile lui psihice,
p
este transpus în lumea basm
melor:
„Booii-s cu coarne de ceară,
Om
m ca Iancu nu--i în ţară,
Boiiii-s cu coarne de
d spume,
Om
m ca Iancu nu--i în lume”.
Parrticipând ca observator la lucrările dietei
d
nobiliare din 18477 şi indignatt de noua lege urbarialăă
rosteşte faiimoasa replica: ”Nu cu argumente
a
filossofice şi umaniitare se pot connvinge tiranii, ci cu lancea luui Horea”.
Pen
ntru el exprresia lanceaa lui Horeea cuprinde întregul săău crez revo
oluţionar, de
d aceea, în
amintirea poporului
p
a rămas
r
suficiient de clar scopul
s
acţiun
nilor sale:
„Iancu de
d la Vidra plleacă
Ca drepttate să ne facăă”.
Creeaţia populaară consemn
nează faptuul că lupta dusă
d
până la
l sacrificiu a făcut-o în interesull
naţiunii. Laa întrebarea:
„Ce--ţi trebuie bogaaţii
Peentru că tu n-aai copii ?”
Răsspunsul lui, prin gura crreatorului an
nonim, este
u neam şi-o ţară-ntreagă
ţ
„Am un
Să le scot dreptul mă
m roagă,
Din robie
r
şi din som
mn
Scot un
u neam ca săă-l fac domn”.
Pop
porul pune în seama luii versurile din
d care rezuultă atât ţeluurile sale cât şi profilul demnităţii
d
şi
dreptăţii cee-l caracterizzau:
„Nuu vă chem să osândiţi.
o

Pe nimeni nu supărăm,

N vă chem să asupriţi,
Nu

u cineva
Dar când uită

Cii vă chem eroi să fiţi,

Că-i datorr ca să ne dea

Ţaara voastră săă păziţi.

Şi vine-n caasă la noi

Drreptul altuia nu
n luaţi,

Cu potca şii tărăboi,

Daa pe-al vostru--l apăraţi…

Apoi, oam
meni slabi am ffi

N nu vrem săă atacăm,
Noi

Dacă nu i--am şti primi.”
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Ceaa mai activăă legiune a fost cea co
ondusă de Avram
A
Ianccu, Legiun
nea Aurariaa Gemina.
Începuse săă se făurească o ţară no
ouă, pentru popor,
p
apăraată de popo
or şi condusăă de oamenii din popor.
Realizările sunt simţitee de popor şii atribuite erroului, creaţiia populară exprimânduu-se astfel:
„Om
m ca Iancu n-a mai fost

„ Iancu cu fluier
fl de vie

C-aa pus iobăgia jos,
j

Ne scoase din
d iobagie,

Pânnă domnii de sam-o
s
băgat

Iancu cu flu
luier de soc

Iobăăgia o-ngropatt”.

Umplu ţarra de noroc.”

Contemporaniii i-au găsit reale înclinaaţii spre muuzică. Ei afiirmau că-i p
plăcea să freedoneze un
cântec dediicat lui Horea, dar care mai târziu s-a
s transform
mat în Cânteecul lui Iancu,, cunoscut to
ot mai multt
sub variantta Moţul din Ardeal,
A
cu un
n început do
oinit, apoi cuu accelerări în genul învvârtitei :
„Foaiee verde de pe deal
d

Dorul ţăriii mă topeşte

Eu suunt moţul din Ardeal

Duşmanull o prăpădeşte.

Păunaşul codrilor

Vântul baate, ploaie, ning
nge,

Crăişşorul munţilor.
r.

Inima-n mine
m se frânge

Foaiee verde lăcrimiioară

Că-n robiaa duşmăneascăă

Am un
u dor la inim
mioară.

Piere viaţa românească”.
”.

Pe data de 10 septembriee 1872 s-a culcat
c
pe o rogojină în casa prieteenului său Io
on Stupina.
Dimineaţa era mort în
n urma uneii hemoragii puternice. Nu
N avea asuupra lui decât fluierul său de cireş,
p
pen
ntru a-şi saluuta viteazull
jalba către împărat şi o năframă ruptă. Toţi moţii au ţiinut să fie prezenţi
comandantt. Prohodul a fost încheiat de 36 de
d preoţi în frunte cu prietenii
p
săi aapropiaţi Mihălţeanu
M
şii
popa Balin
nt. Alaiul mo
ortuar a străb
bătut Ţara de
d Piatră pân
nă la bisericaa Ţebei, undde Iancu a fo
ost înhumatt
sub gorunuul lui Horea,, celălalt marre erou al moţilor.
m
Chiiar dacă îl pllouă cu frun
nze, nu doarrme pe veci, poporul îl ştie
ş că vegheează şi la nevvoie mare îii
va zice:
„Scoalăă Iancule, din ddrum,
Scoală din
d mormânt, aacum,
Să-i vezii pe moţii tăi, ffrate,
Cum se zbat
z pentru drreptate”

Şi noi
n cinstim eroul !
Draapelul şcoliii noastre sim
mbolizează ceea
c
ce este
a
această
insttituţie de învăţământ
î
care şi-a câştigat un
n
p
prestigiu
şii un numee. Impresio
onant prin culoare şii
5

SIMP
POZION NAŢIONAL
N
L

însemne, ne
n cucereşte atât mintea cât şi sufletuul. În primuul rând ne atrrage atenţia chipul revo
oluţionaruluii
Avram Ian
ncu, asta pen
ntru că la 233 martie 19996 şcoala a primit
p
« bottezul » Socieeţăţii Culturrale "Avram
Iancu"- filliala Bistriţa, devenindd astfel ŞC
COALA GENERALǍ
Ǎ „AVRAM
M IANCU””. Albastrull
simbolizeazză ochii inocenţi ai copiilor, ce se oglindesc
o
în cerul senin al patriei (trricolorul de pe borduraa
drapelului) în speranţaa unui viitorr fericit şi lin
niştit. Cu un
n astfel de drapel,
d
încărrcat de alesee simboluri,
avem toatee motivele săă ne plecăm cu mândrie sub faldurille lui.
Craavata perso
onalizată, semnul
s
nosttru distinctivv, este conffecţionată ddin
mătase de culoare
c
albaastră, ca ceruul senin al României,
R
triicolorul îl găăsim deasup
pra
chipului maarelui erou al
a cărui num
me îl cinstim prin muncăă şi
Im
mnul şcolii, aduce prin cuvinte preţuirea faptellor de vitejie ale bravullui
erou al căruui nume îl sllăvim.
“Craiulee, tu Crăişor,
Ce din Ţara Moţilorr,
Ai lupttat cu vitejie
Pentru a ta Româniee.
m
că suntt şcolar
Sunt mândru
La o şccoală din oraş
Care-ţii poartă numelle,
Slăvinddu-ţi renumelee “

Bibliograffie:
1. Steiu, Niicolae, Creaţţia populară despre
d
Avram Iancu, 2010, Editura Caiiete Silvane, Zalău;
2. Florian Dudaş,
D
Avraam Iancu în trradiţia româniilor, ediţia a II-a, 1998, Editura
E
de V
Vest, Timişoara.

P
Prof. Ceciliaa PRECUP
Şcoala Generală
G
„A
Avram Iancu
u” Bistriţa,, jud. Bistriiţa-Năsăud
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VR
RAM

ANCU

IM
MBOL AL
L AFIRM
MĂRII CO
ONŞTIIN
NŢEI DE SINE A ROMÂN
NILOR
DIN TRANSIL
T
LVANIA
In acţiunile culltural – educative organ
nizate în şco
oală ori în râândul comun
nităţii localee şi adresate
tinerilor, Avram
A
Iancuu apare un autentic
a
sim
mbol şi erouu, model isto
oric, atât dee relevant şii necesar în
n
formarea şi
ş consolidaarea sentim
mentelor carre ne afirm
mă pe plan naţional şii european ca naţiune
conştientă de valorile noastre
n
umaane, culturalee, tradiţionalle şi istoricee.
Un
n număr tot mai mare de
d şcoli ,,addevărate labo
oratoare de formare şi de educare a tinerilor”
poartă cu mândrie
m
num
mele Crăişorrului; Societaatea Culturaal- Patrioticăă Avram Ian
ncu împreunăă cu filialele
sale precum
m cea din Allba Iulia ori Satu Mare, Maramureş ori Cluj vin
n alături de aaceste şcoli contribuind
la modelarrea, cu resp
ponsabilitatee, a person
nalităţile în devenire ale tinerilor încredinţaţi noua spre
instruire şi educare. Unul din obieectivele noaastre comune este şi aceela de a-l cuunoaşte cât mai
m bine pe
Avram Ian
ncu pe care ni l-a hărăzzit D-zeu nouă
n
româniilor ca pe un
u adevărat model umaan, cultural,
intelectual, naţional săp
pat adânc în
n,, bronzul istoriei”
i
şi în
n inimile rom
mânilor din Transilvania, a moţilorr
din mândraa şi mult înccercata Ţară de Piatră. Avram
A
Iancuu a fost hărăăzit naţiei no
oastre să lum
mineze şi săă
statorniceaască în rânddul românillor din Traansilvania, în rândul moţilor,
m
sen
ntimentul dreptului
d
la
existenţă, a dreptului laa demnitate,, la libertate,, la emancip
pare, dreptul la propria istorie. Avraam Iancu nuu
este doar un
u lider, el este
e un moddel de atituddine în proccesul de emancipare po
olitică urmărrit de tineriii
intelectuali ai vremii, de
d care el estte alături; el reacţioneazză într-un an
nume fel la cchemarea cee şi-o asumă
generaţia saa în fruntea căreia era so
ortit a împliini o misiunee istorică. In
n fruntea mo
oţilor, deşi foarte
f
tânăr,
se afirmă ca
c un ,,om de
d voinţă şi de
d acţiune bărbătească.
b
”Pune o paasiune distin
nctă în conviingerile sale
politice iarr voinţa lui nu este răstturnată de nuciun
n
obsttacol. Are o încredere n
nemărginită în biruinţa
dreptăţii.
Cuvvintele lui Iancu, în momente de conjuncctură istoriccă privind înţelegerea aspiraţiilorr
românilor din Transilvvania şi deo
opotrivă a maghiarilor
m
sunt ale un
nui autenticc cetăţean euuropean de
înaltă valoaare morală, socială şi cuulturală.El affirma, în preeajma pregăttirilor Revolluţiei, a căreei pornire în
Europa se declanşase, că în Transsilvania şi în
n Ungaria, maghiarii
m
nuu-şi pot asiggura existenţţa şi viitorull
ni, însă nici românii fărăă unguri.,, Credem
C
şi veedem prea luminat
l
că aazi – mâine un elementt
fără român
gigantic vreea să-şi dea mâna pestee noi şi pestee voi....Nu ştim
ş
din ce pricină
p
pism
ma sau doar superbia îşii
învârtesc saabia între no
oi şi voi..”Iată deci, cum
m Avram Ian
ncu îndeamn
nă şi este un model de promovare
p
a
ideilor şi iddealurilor comune de dreeptate, libertate, frăţie, egalitate,
e
cin
nste, onestitaate şi adevărr.
7

SIMP
POZION NAŢIONAL
N
L

Ideeea organizăării acestui siimpozion îi onorează pe
p organizatori pe susţin
nători şi pe participanţii
tocmai pen
ntru că aveem atât de acută nevoiie de modeele şi de sim
mboluri călăăuzitoare în
n precizarea
personalităăţii tinerilor români,
r
cetăăţeni activi ai
a României şi în egală măsură
m
ai Euuropei.
Punând în lumină perrsonalitatea tânărului in
ntelectual, reevoluţionar Avram Ianccu reconstittuim în faţa
tinerilor figgura, modellul unuia diintre cei maai demni lup
ptatori penttru cauza n
naţiunii române, pentruu
cauza româânilor din Trransilvania, pentru cauzza moţilor diin Apuseni.
Do
ocumente multe şi valorroase au îmb
bogăţit bibliografia desp
pre personallitatea lui Avvram Iancu,
despre mo
odelul său ca atitudine; pentru muulţi creatori de artă şi literatură,
l
fiigura lui, fap
ptele lui auu
constituit un
u model dee inspiraţie pentru
p
valorroasa şi rodn
nica lor opeeră. Pentru n
noi cei prezeenţi la acestt
Simpozion
n, uniţi sub semnul reîn
ntâlnirii cu Iaancu înseam
mnă o strădaanie prin carre demonstrăăm că vrem
să dezvoltăăm şi să culttivăm în rândul elevilor,, a tinerilor noştri,
n
cultuul Eroului N
Naţional, ca pe
p o valoare
incontestab
bilă în istoriia noastră a românilor, ca pe un model
m
care a acontribuit la definireea identităţiii
noastre cu drepturi dep
pline şi meriitate în conccertul popoaarelor Europ
pei.
Pen
ntru toţi, paarticiparea laa acest gen de manifesstare culturaal-educativă este un beeneficiu atâtt
informal cât şi formattiv. Prin no
oi, dascălii, tinerii
t
vor găsi
g jaloanelle care să-i ajute să înţţeleagă şi săă
aleagă drum
mul de urmaat în viitor. Nevoia
N
de modele
m
va fii satisfăcută totdeauna p
prin prezenţţa dascăluluii
care îi învvaţă pe tinerri că respecctul nu se clamează cii se câştigă;; responsabilitatea se asumă
a
şi se
onorează cu
c fapte; ţinuuta vestimen
ntară impeccabilă nu estte o modă ci
c este o dovvadă de resp
pect faţă de
propria perrsoană şi faţţă de cei din
n jur; că firull narativ al povestirii,
p
lim
mbajul comuunicării cu cei
c din jur te
definesc caa persoană.M
Modelul fie el
e persoană contemporaană cu noi, fie eroul din
n istorie îţi oferă lecţia
despre iubiirea de neam
m şi de ţarăă, lecţia desp
pre vorbire, despre ierttare despre convieţuire. Faptele de
omenie şi de eroism îiî pun în luumină pe addevăraţii oam
meni. Galeriia de eroi n
naţionali printre care şii
Avram Ian
ncu constituuie pentru noi
n toţi mo
odelul şi sim
mbolul căutaat: adevărul,, curajul, peerseverenţa,
dragostea de
d neam şi de
d ţară, draggostea de viaaţă, de munccă şi respectt pentru valo
orile umane,, credinţa în
D-zeu.
Tin
nerii noştri atât de preesaţi de tot felul de euuropenisme uşor de im
mitat şi foarrte uşor de
deformat personalitate
p
ea lor în devenire, trebuiie să fie orieentaţi să vadă şi să înţeleeagă că pe accest pământt
străbun al sfântului
s
Arrdeal coborââtor din înalttul stâncii Ap
pusenilor pâână în inimaa Blajului, dee la Tebea şii
Câmpeni laa Alba Iuliia, sfânta Cetate,
C
aici în
n străvecheaa şi frumoaasa vatră descrisă de Băălcescu,, Pe
culmea ceaa mai înaltă a Munţilor Carpaţi se întinde o ţaară frumoasăă şi binecuvvântată de Domnul
D
pre
pamânt....”” aici ard luuminile călăăuzitoare alee trecutului,, ale prezen
ntului şi alee viitorului nostru. De
idealurile şii conştiinţa acestui neam
m, de idealurile şi dorinţţa cea mai de
d preţ a lui Avram Ianccu ,,fericireaa
naţiunii salle” era pătrrunsă nu nuumai tinerim
mea românăă ci întreagaa Europă a acelor vrem
muri dar şii
Europa de azi. Profun
ndul spirit euuropean al respectării
r
drepturilor şii libertăţilor tuturor naţiiunilor nu a
rămas un deziderat,
d
e o realitaate şi pentru această reealitate împllinită cu jerrtfe de sângge au luptatt
este
românii din
n Transilvan
nia, a luptat Avram
A
Iancu, ,,cu lanceea lui Horea..”

8

AVRAM IANCU – model şi innspiraţie

Asttfel înţelegâându-ne meenirea ne dăăm mâna în acţiunilee educative. Tinerii auu nevoie de
simboluri şi
ş de modelle, de idei şi de princip
pii, respectân
ndu-ne unii pe alţii aşaa cum am în
nvăţat de laa
înaintaşii noştri, ca să fim
f bine privviţi şi respecctaţi în toatăă lumea.

SIMB
BOL şi MO
ODEL
-în întărireea solidarităăţii şi

-sârguinţă excepţionalăă şi

cultivarea tradiţiilor lo
ocale;

ireproşabillă conduită;

d joacă
-bun şi veesel tovarăş de

-în vacanţee ajutor la munca
m
în

iubit de co
opiii satului;;

pădure;

-model la învăţătură şi
ş hărnicie

-înţeleaptă chibzuinţă în

pilduitoarre;

formulareaa ideilor caree îi

-tânăr man
nierat şi foaarte

frământau pe tineri;

instruit în
n limba latinăă şi

-admirabil camarad şi la

maghiară;

petreceri în
n societatea colegilor

-în conştiiinciozitate şii stădanie

români şi m
maghiari darr nu uită

însuşindu-şi regulile moralei
m
şi

nicio clipă că aparţine unui

ale bunei--cuvinţe;

popor neddrept oropsitt;

,,D
Dorul de liberrtate sădit în
ncă din copillărie în sufleetul lui Avrăămuţ nu se vva stinge niciiodată.”
Creezul său de luptător erra că,, româânul nu se poate mânttui decât prrin iubire, îmbrăţişarea
î
culturii şi sporul în ştiin
nţă”
Bibliograffie:
Dragomir Silviu,
S
Avram
m Iancu, Edditura Dacia XXI, Cluj Napoca
N
2010
Revista Ian
ncule Mare
Bâtea Ioan, Memorii, vol.
v I şi II Editura
E
Enessis S.A. Baiaa Mare 2010
Valer Butuură, Povestirii din Munţiii Apuseni, Editura
E
ALTIP Alba Iuliia 2010
prrof. Ana SĂ
ĂLĂGEAN
Consiliu
ul Naţionall al Societăţii Culturall-Patriotice
,, Avram
m Iancu” din
n România
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AVRAM
M IANCU
U - FIUL APUSEN
NILOR
Stăă în firea neaamului nostrru de a-şi cin
nsti înaintaşiii, de a-i pom
meni şi a le p
păstra aminttire veşnică.
Vorbind desprre cultul acesta, al străbuunilor, la români, Nicollae Iorga spuunea că ,,e bine să i se
vorbească unui
u popor de oamenii lui mari”.
Nicciodată în deecursul istorriei sale mileenare, neamul nostru nuu şi-a uitat eeroii şi, mai ales martiriii
ci, dimpotrrivă, i-a cinsttit prin tot ce
c a avut şi are
a mai demn
n de respectt fiinţa sa.
Avram Iancu ,,Crăişorul
,
M
Munţilor”
offeră, în acest sens, unull din exempllele cele maai elocvente.
Avram Ian
ncu s-a identtificat cu po
oporul româân din Ardeaal, cu acel popor care a văzut în so
oarta tristă a
eroului, înssăşi oglinda propriei salee vieţi zbuciiumate, a prropriilor salee lupte pecettluite cu atâttea jertfe de
sânge şi răssplătite cu attâtea speran
nţe înşelate.
La poalele muuntelui Găin
na, la Vidra de Sus se năştea în 1824 Avram
m Iancu, cel ce avea săă
n
sale cu numele de ,,Crăişorul munţilor””. Era al do
oilea fiu al luui Alisandruu
rămână în conştiinţa naţiunii
Iancu şi al Mariei( năsscută Gligorr), amândoi oameni harrnici. Tatăl ajunsese judde, un fel de
d primar all
meniului fisccal. Viaţa grrea a moţilo
or, lipsa de
satului, iar apoi pazniic al păduriilor ce aparrţineau dom
libertate, co
ondiţia de io
obag a ţăranuului român l-au
l impresionat încă diin copilarie p
pe Avrămuţ.
A urmat
u
şcoalla primară la Vidra, apoi tatăl lui se hotărăştee să-l dea laa învăţătură mai înaltă.
Avram părrăseşte astfell casa părinttească pentrru a merge la
l şcoala din
n Câmpeni, unde l-a avuut ca dascăll
pe Moise Ioanette,
I
un om plin dee râvnă penttru educareaa tinerelor generaţii.
g
Duupă terminarrea cursuluii
elementar, tatăl lui îl înscrie, în toamna an
nului 1837, la gimnaziuul din Zlatn
na. Aici Avvram Iancuu
dovedeşte multă sârgguinţă la în
nvăţătură, prrimeşte nottele cele mai
m mari şi absolvă gim
mnaziul cuu
calificative excepţionalle.
În anul 1841 merge
m
la Cluuj, unde se înscrie
î
la ,,IInstitutul sup
perior regessc al romano
o-catolicilorr
u
trecuseeră Şincai, Petru
P
Maior, Simion Bărrnuţiu. A urm
mat clasa suuperioară de
din Transillvania”, pe unde
umanistică,, iar în anii următori
u
a terminat
t
celeelalte clase de
d filosofie. La sfârşitul celor trei an
ni de studiuu
s-a întors la
l Vidra şi a hotărât săă devină jurrist pentru a fi astfel mai
m de foloss iobagilor, apărându-le
dreptatea. În toamna anului 18444 şi-a încep
put cursurilee academicee de drept şi a particip
pat la toate
nd membruu fondator al
a societăţii de lectură “Aurora”saau “Dioriile
activităţile studenţilor români, fiin
pentru min
nte şi inimă””.
În anii studen
nţiei la Cluj,, personalitaatea lui înceepe să se evidenţieze
e
îîn rândurilee tineretuluii
universitar.. ,,Era un sttudent eminent – spuneea Iosif Stercca-Şuluţiu – modest, cuu inima descchisă, sincer
şi cu caraccter, avea mult
m temperaament, dar era
e foarte to
olerant faţă de alte naţiiuni şi conffesiuni, apoii
ţinea mult la
l parola cuvvântului datt.”
10
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Cu o neobosittă pasiune, Iancu
I
a studdiat în acei ani
a legislaţia din Transilvvania, literattura juridicăă
şi istorică privitoare
p
la trecutul iob
bagilor din satele de la munte.
m
În an
nul 1847 asculta din balccoanele săliii
de şedinţe dezbaterile Dietei din Cluj,
C care vo
ota înăsprireea servituţiillor feudale. Atunci se pare,
p
a rostitt
celebrele cuuvinte: “Nuu cu argumen
nte filozofice şi umanitaare se pot co
onvinge tiran
nii, ci doar cu
c lancea luii
Horea”. Neputând ocuupa o funcţţie administrrativă, deşi absolvise
a
Faacultatea de Drept, pleaacă la Târgu
Mureş, undde îşi va facee stagiul de cancelist,
c
addică practican
nt de avocatt. Îşi aranjeaază locuinţa într-un fostt
spital, iar casa
c lui devin
ne loc de în
ntâlnire a tinerilor român
ni. Pregătireea superioarăă de avocat l-a ajutat în
n
pregătirea activităţilor
a
revoluţionarre.
An
nul revoluţio
onar 1848 îl va găsi pe

Iancuu venise la B
Blaj în frunttea a 10.000

Avram Iaancu la Tâârgu Mureşş. Izbucnirrea

dee moţi, orgganizaţi în ccete milităreeşti, gata săă

revoluţiei în
î Imperiul Habsburgiic aduce cliipe

assculte de com
mandanţii cce şi-i aleseseeră. Deşi n-

de speran
nţă în suffletele tinerrilor român
ni.

avvea decât 24
2 de ani, ccuvântul luii Iancu eraa

Euforia tin
neretului revvoluţionar maghiar
m
de la

asscultat fărăă şovăire cca al unui om ce-şii

Pesta a fost
f
privită cu simpattie de tineerii

do
obândise o mare autoriitate. Refuzuul Dietei de

cancelişti români,
r
la fel
f şi cele mai
m importan
nte

laa Cluj de a satisface rrevendicărilee românilorr

revendicării revoluţion
nare ale acestora,
a
d
dar

fo
ormulate în
n ,,Petiţiun
nea – naţiională” l-aa

neglijarea

co
onvins pe Iancu
I
că ţărrănimea traansilvăneanăă

intereselorr

naţiunii

române

i
i-a

m
Avram
m Iancu era
e
decepţionaat foarte mult.

nuumai

prin
n

forţa

convins căă drepturile naţiunii ro
omâne se pot
p

do
obândească libertatea. Intervenţţia armateii

obţine num
mai prin pro
opriile forţee şi nu pot fi

reevoluţionaree maghiare în Transilvania, l-aa

aşteptate de
d la mai maarii Europei.. Împreună cu

deeterminat pe
p Iancu săă treacă la acţiune, laa

ceilalţi revvoluţionari români a participat la

reezistenţa

consfătuirille românilorr de la Blaj din primăvaara

trransformată într-o cetaate care nu a putut fii

anului 18448, i-a înddemnat pee ţăranii din
d

cuucerită. Încăă din toamn
na anului 18848, Iancu a

Apuseni să se pregăătească penttru Adunarrea

fo
ost recunosccut ca ,,geneeral al tuturo
or legiunilorr

Naţională de pe Câmp
pia Libertăţiii. Urmărit de

ro
omâne”, întrrucât se disttinsese prin spiritul săuu

a
siistematică de
autorităţi începe o activitate

dee organizare, prin discciplina ce izbutise
i
s-o

organizare a unei oşti populare,
p
oaaste care se va

in
nsufle moţilo
or în timpul adunărilor de
d la Blaj.

a
armată.

aarmelor

Ţaara

poate

moţilo
or

a

să-şii

fostt

afirma în timpul
t
lupteelor din Transilvania din
d
1848-1849..
Lup
ptele din toaamna anuluii 1848 şi încceputul lui 1849 au consstituit tot atââtea prilejurii pentru a-şii
dovedi rem
marcabilele calităţi
c
de co
omandant. Iaancu nu şi-aa risipit enerrgia uriaşă n
nicio clipă făără folos. Ell
11

SIMP
POZION NAŢIONAL
N
L

n-a avut un
u plan miliitar dar aveea aşa-numittul ,,ochi all câmpului de
d bătaie”. A acţionat permanentt
potrivit îm
mprejurărilor ivite. Repreezenta caraccterul ţăranuului român de
d la munte, de aceea a şi fost atâtt
de iubit. Un
U comandaant de nădejde i-a fost Vasile
V
Mold
dovan, prefeectul legiunii a III –a în
n armata luii
Iancu, un om
o deosebitt de apreciat de locuitoriii de pe valea Târnavei Mici.
M
Aso
ocierea

n
numelor

celor

d
doi

Viena
V
şi a Curţii
C
sale. A refuat săă primeascăă

conducătorri ai revoluţţiei de la 18848 cu istorria

medalia
m
acorddată de împ
părat motivâând : ,,Să se

locurilor prin
p
care auu trecut s-aa realizat prrin

deecoreze maai întâi naaţiunea cu împlinireaa

atribuirea numelor
n
aceestora la două
d
şcoli din
d

prromisiunilorr, căci pen
ntru ele se ridicase laa

municipiul Târnăveni.

luuptă, nu pentru medaliilee împăratuluui.”

Înşşelaţi de nouul împărat Franz
F
Josep
ph,

Vizitaa împăratullui în Tran
nsilvania în
n

ideea lupteei comune îm
mpotriva absolutismuluii a

iuulie 1852 n-aa adus nici o schimbare importantăă

înviat în minţile
m
lum
minate ale conducătoril
c
lor

în
n situaţia ţăărănimii. Ian
ncu nu i s-a
s înfăţişatt

români şi unguri. În iunie
i
1849, Avram Ian
ncu

îm
mparatului care
c
cerea săă-l vadă meereu dar s-aa

într-o scrissoare adresaată locoteneent-colonelullui

im
mplicat în orrganizarea uunei primiri împărăteştii

Simonffy scria:
s
,,între voi şi noi armele
a
nu pot
p

peentru înaltuul oaspete vvenit în Ţaara moţilor.

niciodată hotărî
h
”dar încercările de împăcaare

Iaancu

dintre Ian
ncu conduccătorul inccontestabil al

geeneros în favoarea
f
mo
oţilor şi tottuşi nu s-aa

revoluţionaarilor romââni din Trransilvania şi

peetrecut nim
mic. Absenţaa lui Iancu din timpull

Kossuth Lajos, guvern
natorul Ungaariei, mijlociite

viizitei împărrăteşti a avvut semnifficaţia unuii

mediul lui Nicolae
N
Bălceescu, au ven
nit
prin interm

prrotest pen
ntru

prea târziuu. Politica duplicitară
d
a Curţii de la

îm
mpăratului faaţă de plânggerile moţilorr.

aştep
ptase de la această vizită un gestt

lipsa de preocupare a

Viena ,,divvide et impeera” a funcţţionat perfect.

Dupăă toate greuttăţile prin caare a trecut,

Proiectul de
d pacificaţiee din 2/14 iuulie 1849 nuu a

viiteazul tribuun a schim
mbat sabia cu penelul.

avut rezulltatul contiinuării lupttei împotriiva

În
ncepe să piicteze şi săă deseneze pentru a-şii

armatei ţariiste şi habsb
burgice.

do
omoli amaruul. Trei icoaane de lemn
n pictate de

Duupă înfrângeerea revoluţţiei, populaţia

ell, la 1866, se păstreaază în biserrica satuluii

românească aştepta cuu o firească nerăbdare
n
să i

Certege.
C
Ceaa mai imp
portantă luccrare a saa

se recunoască dreptateea pentru carre a luptat attât

răămane desen
nul înfăţişând lupta de laa Fântânele,

de mult. Delegaţiile
D
românilor ajjunşi la Viena

deesen care va
v intra în posesia luii Ion I. C.

au constataat încă odatăă, cât de zaddarnică fuseese

Bratianu.

speranţa lo
or în bunăvvoinţa împăăratului de la
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Anul 18772 avea să îîncheie soarrta tragică a
lui Avvram Iancu. A încetat ddin viaţă în noaptea de
10 sp
pre 11 septembrie la Baia de Criş.
C
A fostt
înmormântat laa 13 septtembrie în pământull
Transsilvaniei, la Ţebea
Ţ
sub ggorunul lui Horea.
H
Avram Iancu
I
a fo
ost un mo
odel pentruu
urmaşi. A reuşit să
s aprindă fl
flacăra libertăţii în mii şii
mii de
d suflete ,,ddin munţi şi din câmpii””. G. Bariţiuu
scria despre el în revista Transilvania ,, a fostt
pentrru noi un
nul din accei bărbaţii adevaraţii
proviidenţiali, alee căror meriite pentru liibertate toţii
faraon
nii din lumee nu vor fi în
n stare a le în
ntuneca”.
Avram Iancu a trăit nestrămuttat în legeaa
străbuunilor săi pâână la sfârşittul vieţii. ,,D
Dacă vă este
dor de Iancu” spunea Io
osif Vulcan
n “ascultaţii
soapttele frunzelo
or din codrrii seculari, şi acele văă
vor şopti de
d faptele luui Iancu, asscultaţi cânttecele român
ne, ce răsun
nă din deal la vale şi acele
a
vă vorr
incălzi cu iuubirea lui Iaancu”.
BIBLIOG
GRAFIE
Dudaş Florrian, 1993, Avram
A
Iancuu - Eroul Ro
omânilor, Ed
ditura Lumina
Mihalache Marin, 19688, Avram Ian
ncu, Editurra Militară
Ranca Ion,, Niţu Valeriiu, 1974, Avvram Iancu – documente, Editura Stiinţifică
Ursu Horiaa, 1966, Avrram Iancu, Editura
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Tineeretului
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AVR
RAM IAN
NCU
în dramaturrgia lui Lu
ucian Blaaga
Motto:
„ Avram
A
Iancu nu
n e numai exxponent istoricc al unei trageedii politice, soociale şi naţionnale, el este proofetul, spiritull
zarathustriann, supus «veşnnicei reîntoarcceri»; reîntrupându-se în paasăre, Iancu moare
m
numai ca om, în spiirit rămânândd
etern, căci el a adus «o legee nouă», pe caare, dacă n-a realizat-o,
r
a daat-o totuşi oam
menilor ca pe uun suprem ideaal1”.
(Pompiliu Consstantinescu)
Liteeratura este o artă refleexivă. Orice gen literar are ca obiecct deşteptarrea de imagiini numai şii
numai prin
n cuvinte exprimând gân
nduri: epicăă, lirică, naraativă, oricum
m ar fi, literaatura se mărrgineşte la a
închipui im
magini, a gân
ndi asupră-lee şi a transmite cititoruluui prin cuvin
nte acele imaagini şi gând
diri; aici stauu
tot obiectuul şi toată inttenţia literatuurii.
Teaatrul este o artă construuctivă, al căărui materiall sunt confllictele ivite îîntre oamen
ni din cauza
caracterelor şi patimilo
or lor.
pera dramatiică a lui Luucian Blaga este o preelungire a celei
c
lirice. C
Ca şi aceasta, exprimăă
Op
aspiraţii şi nelinişti
n
ale poetului, po
oartă ampren
nta sensibilittăţii lui metaafizice.
Liriice nu num
mai prin fraggmente prop
priu-zis poetice, ci prin
n substanţa llor şi prin semnificaţia
s
a
fundamenttală, piesele lui Blaga suunt expresii obiectivate ale aspiraţiiilor şi neliniiştilor poetuului, ilustrării
ale unei anuume viziuni asupra omuului, „demon
nstraţii” ale condiţiei luii cosmice 2.
Pro
oblematica pieselor
p
se referă
r
la co
ondiţia creatorului, singuurătatea perrsonalităţii de
d excepţie,
tema destin
nului, sacrifiiciul necesarr pentru o iddee.
Refferindu-se laa dramaturggia lui Blagaa, criticul liiterar Eugen
n Todoran surprindea foarte bine
particularittăţile acesteia: „Teatrul lui Blaga, caa teatru de idei dezvolttă în confliccte tragice cuu personaje
interiorizatte ideea funddamentală a poeziei lui: semnificaţiia ontologicăă al a omuluui în relaţie cu
c el însuşi,
cu societattea, cu lumeea, cu divinitatea. Dram
ma omului constă
c
în ceeea că el crreează spre a releva un
mister, darr este limitat de frâneele transcen
ndente, rămâânându-i do
oar să întreezărească un
n tărâm de
dincolo3”.

1

Pompiliu Constantinescu
C
u, , Avram Iaancu. Dramă într-un
î
prolog
g şi trei faze; zece tablourii. Tiparul „Daacia Traiană”,
Sibiu, în „V
Vremea”, anul VIII, nr. 383, 7 aprilie 19935, apud Luccian Blaga, Teeatru, 2, ediţiie îngrijită de Dorli Blaga,
Bucureşti, Edditura Minervva, 1984, p. 2440.
2
George Gannă, în prefaţă la Lucian Blaaga, Poezii, eddit. Albatros, 1980,
1
p. XXXIIV.
3
Eugen Todooran, apud Geeorge Gană, opp.cit. p.XXXV
V
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În centru se afl
flă eroul caree parcurge drama
d
definiitorie pentruu omul blagiian: Zamolxe (Zamolxe),
Manole (M
Meşterul Manole), Popa (Tu
Tulburarea apeelor), Daria (D
Daria), Lucaa (Ivanca), co
opiii din Crucciada copiilor,
Avram Ian
ncu (Avram Iancu),
I
Anto
on Pan (Antton Pan) în dialog
d
contin
nuu cu el, personificări ale forţelorr
care transcend individuualitatea um
mană şi o apropiere de ab
bsolut4.
Ero
oul lui Blagaa e tocmai omul
o
care ieese la un mo
oment dat din
d condiţia obişnuită şi încearcă săă
se ridice la condiţia ab
bsolutului, săă fie asemen
nea lui, spre a da astfel existenţei prroprii valoarre supremă.
Gestul e în
nfăţişat ca măreţ şi tragicc totodată, ca
c un zbor ce eşuează in
nevitabil. Maai toate pieseele lui Blagaa
sunt în esen
nţă variante ale acestei drame
d
Pom
mpiliu Con
nstantinescu subliniază că „în Avrram Iancu, d.
d Blaga vedde nu num
mai un erou
naţional, cii un profet chinuit
c
pe ruugul unui maare vis, acceptat în spirittul popular ca un suprao
om, descins
din mit şi scufundându
s
u-se în el, caa un erou escchilean5”
Avram Iancu îşi adună moţii
m
pentruu a lupta co
ontra magh
hiarilor, crezzând că aşa îl ajută pe
împărat, esste convins că
c luptă pen
ntru acesta, crede
c
în ţeluul său. Pe caapul lui este pus un prem
miu, asta nu
face decât sa
s creadă şi mai mult in idealul său.
Aceesta apare laa hanul lui Erji,
E momen
nt în care în
ncearcă să-şi definească drumul: „Pentru Iancuu
viitorul e tuulbure şi drrumul nesiguur. Am porn
nit şi eu pe un drum tuulbure şi spre un viitor nesigur.
n
(...)
Pot s-o iauu iar înapoi, după cum pot să mergg şi înainte. (...) să mă întorc
î
sau să merg înain
nte? Că aicii
sunt parcă tocmai la o cotitură.”
s este cauzată de faptuul că îşi dă seama de faptul
f
că estte foarte de greu să-şi împlineascăă
Indecizia sa
destinul: „Grea e, Erji, steaua mea
m că trebuuie s-o tot mut de pe un umăr p
pe altul”.

Deşi îşii

u
îl dettermină să sse gândeascăă la drumull
conştientizează destinuul de „soareele moţilor”, latura sa umana
său.
Oddată plecat de
d la han, pe
p fereastra pe care o lăsase desch
hisă „să intrre stelele” va
v porni pe
drumul săuu înainte. Laa adunarea de
d la Sibiu anunţă Comiitetului naţio
onal al româânilor hotărâârea sa de a
aduna moţiii pentru a-i înfrunta pe maghiari.
Nuu îşi conştieentizează pro
ovenienţa din
d legendă, tocmai pen
ntru că se refuză să crreadă că se
apropie sfâârşitul: „Legeendele sunt morminte. Eu
E nu sunt încă
î
la capăttul drumuluui”.
Cân
nd Ilie îi sp
pune că se crede
c
că „n-ar fi născcut din muiere, ci făcut din vulturr”, el aduce
dovadă origginea umană: „eu sunt din Vidra dee Sus şi sun
nt din mamă cumsecade, tatăl meu trăieşte
t
încă
acolo”.

4

5

George Gannă, op.cit. p.XX
XXV

Pompiliu Constantinescu
C
u, Avram Ianccu. Dramă înntr-un prolog şi trei faze; zece
z
tablouri.. Tiparul „Daacia Traiană”,
Sibiu, în „V
Vremea”, anul VIII, nr. 383, 7 aprilie 19935, apud Luccian Blaga, Teeatru, 2, ediţiie îngrijită de Dorli Blaga,
Bucureşti, Edditura Minervva, 1984, p. 2338.
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Deeputatul rom
mân, Ion Drragoş, încearrcă să-l convvingă pe Ian
ncu să opreaască conflictul, pentruu
că, spune el,
e împăratull va uita făggăduielile făccute. Vorbeşşte moţilor încercând
î
săă-i convingăă pe oameni
că acest con
nflict e inutiil, dar moţii îi comunicăă temerea lorr aceea de a nu-şi pierdee limba.
Duupă trei ani eroul rămaas singur, în munţi, doar cu fluieerul realizeaază depăşireea condiţieii
umane: „Iaancu nu e Iaancu. Iancu cel
c adevăratt a jertfit totul (...). Acel Iancu – aceel Iancu – a plecat. Aici
în prag a răămas cinevaa. (...) Spuneţi-mi – spun
neţi-mi – să ştiu şi eu – cine? Că um
mbra a plecaat şi intră în
munte, şi pe
p urmă în alt
a munte...””, acum e „îmbătrânit prea
p devrem
me, slăbit şi aars de-un fo
oc lăuntric”;
dar nu-şi poate
p
explicaa această co
ondiţie: „„Cuum s-a făcuut că ai aprin
ns în vatră ttânără foc aşa de mare,
unde ai uitaat măsura, mumă?”.
m
Cu toate accestea eroul nu renunţa la idealul săău: „Pe tine nu te vindeecă nici o deezamăgire! Pe
P tine nu te
vindecă nim
mic”.
Draama erouluii se naşte to
ocmai din neeputinţa lui de a opera cu
c jumătăţi de măsură: „Tată, suntt
bolnav de toate fapteele”; „Vreauu să fac tottul eu. Vreau să mergg. Vreau să merg pânăă la capătull
drumului. Trebuie!
T
Treebuie să mă duc până laa capăt. (...) Vreau să şttiu cel puţin,, vreau să şttiu cel puţin
că nu am lăăsat nimic neîncercat”.
În final îşi dă seama că nu
n a reuşit să-şi împlin
nească idealuul „Eu nu m
mai sunt”, aşa
a îi spune
aghiotantullui regal, „ddrumul este închis”, reffuză decoraaţia împăratuului, deoarece spune căă aceasta se
cuvine a fii dată popo
orului, sublin
niind că fără condiţii se primeşte numai soarta. Reintră în legendă
rămânând acelaşi
a
„tânăăr şi trist duh
h al pădurii”” la fel ca Zaamolxe, „tân
nărul veşnic păduratic”.
Conştientizareaa condiţiei mitice
m
o reaalizează prin
n înscrierea în „cartea ccelor duşi”, la părintele
Păcală: „Avvram Iancu,, eroul româânilor”, acessta îl cheamăă în „împărăăţia noastră de la Vidra””, dar Iancuu
refuză, deo
oarece el nu mai crede în
n nicio împăărăţie.
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AVR
RAM IAN
NCU
mod
del de insspiraţie în
n formareaa personaalităţii elevvilor
Ariistotel a spuus că "omull este un an
nimal sociall".... Pornindd de la aceaasta se poatte spune căă
trăind într--o societatee avem nişte norme dee conduită şi putem în
ntâlni în viaaţă oameni care să ne
influenţezee pozitiv (sauu negativ...) aceştia pot fi
f modele dee urmat sau pot să influenţeze felul nostru de a
gândi, de a acţiona. Un
neori modeleele noastre sunt
s
părinţiii, fraţii... Ero
oii există înccă din antich
hitate. Adicăă
nevoia de erou
e
- cinevva atât de puuternic şi dee înţelept înccât să rezolvve orice situaaţie. Cu cât problemele
sociale sun
nt mai multe cu atât nevo
oia de eroi, mai ales atuunci când eştti neajutoratt (mic, slab, nedreptăţit)
este mai mare.
Isto
oria naţionaală ne aratăă întâmplăriile,

Cine doreşte să sse mai convvingă o datăă

faptele străămoşilor no
oştri, care prin
p moşteniire

dee însemnăătatea treccutului ca factor de

sunt şi alee noastre. In
nima bate mai
m tare cân
nd

leegitimare a prezentuluui, se poaate opri laa

auzim rosttind numele lui Avram Iancu, Şteffan

vaaloarea doccumentară a textului literar. În
n

cel Mare, decât Caesaar, decât Haanibal, aceştia

paaginile ce urrmează ne-aam propus să
s arătăm căă

ntâi sunt eroii
sunt eroii lumii, în loc că cei din

deezideratul litteraturii se p
proiectează pe fundalull

ţării

un
nor elementte complexe de ordin isttoric, social,

noasstre.

Dezvvoltarea

arrmonioasă

a

personalităăţii elevului,, se realizeează printr-uun

esstetic .

proces insttructiv-educaativ, cuprinss în conţinuttul

La nivelul
n
uneei societăţţi în care

obiectivelo
or de învăţţământ, în metodele şi

prroblemele in
ndividului postmoderrn sunt din

procedeele de instruirre şi educaare, în mediiul

cee în ce maii complexe,, se simte acut
a
nevoiaa

educativ crreat în şcoaală şi în classă. Pe drum
mul

im
mpunerii un
nor modelee culturale şi istorice.

formării peersonalităţii, instrucţia se împleteşte cu

Deziderat
D
al educaţiei formale, raaportarea laa

educaţia, iarr rezultatul acestei
a
îmbin
nări este om
mul

asstfel de modele
m
reclaamă cu necesitate o

cu culturaa generală temeinică, ce posedă o

reevalorizare a actului leccturii, cu atâât mai multt

gândire deezvoltată şi capacitatea de a-şi însuuşi

cuu cât mesaajele transm
mise de mass-media şii

cunoştinţelle de care are nevoiie în diferiite

uttilizarea

împrejurării ale vieţii.

ad
dolescenţilorr şi preadollescenţilor o adevăratăă

internetuluii

exercităă

asupraa

faascinaţie6.

6

Lucian
L
Boia, Istorie şi mit înn conştiinţa ro
omânească,
Bu
ucureşti , Hum
manitas, 1997,, p. 8
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Lecctura sau ascultarea un
nei opere litterare trezeşşte o emoţiee asemănăto
oare cu aceea pe care o
avem la co
ontemplarea realităţii în
nseşi. Spre deosebire
d
dee ştiinţă caree ne oferă n
noţiuni desp
pre realitate,
literatura ne
n înfăţişează realitatea în imagini vii,
v contribuuind la conssolidarea con
ncepţiei desspre viaţă şii
lume. Şi pentru
p
că viiaţa dă naştere literaturrii, în opereele literare este
e
firesc ssă apară şi evenimente
istorice. Nuume rezonan
nte în istoriaa românilor au fost redaate literar prrin opere dee o inestimab
bilă valoare.
Cert este căă personajeele create în
n cadrul operrelor literaree şi evenimentele la caree acestea iau parte nu se
pot suprap
pune mereu datelor oferrite de istoriie şi, desigurr, nici nu se recomandăă din punctuul de vedere
al cerinţelo
or impuse de
d o operă beletristică
b
. Numeroase opere literare care prrezintă figurri istorice şi
evenimentee esenţiale din
d viaţa po
oporului nosstru îşi refuzză ficţiunea şi îşi asumăă, în schimb
b, o valoare
documentaară, menţinâându-se, fireeşte, în lumeea literaturii. Însă în altee opere literrare, punctull de plecare
nu are niciio intenţie de
d "reconstituire" istorică. Limitelee acestora suunt ale vero
osimilului arttistic şi maii
puţin ale addevărului isttoric..
Atiitudinea elevului
e
faţă de opeera

Strateegiile didacttice care promovează
p
ă

literară e calificată
c
ca o construccţie amplă de

in
nterdisciplin
naritatea, îîşi găsesc op
perativitateaa

reacţii afeective dinspre subiecctul educaţţiei

attunci când,, în cadrull predării ca act de

literar-artistice în ceea ce priveşte opera literarră,

co
omunicare, mesajul peedagogic traansmis este

axată pe co
omprehensiiune, experieenţă lectoraală,

reeceptat corect şi descifrrat de către elev.
e
Astfel,

interes, motivaţie,
m
seelectivitate, gust estettic.

mesajul
m
pedaagogic, elabo
orat de cătrre profesor,

Rolul educcativ al studdierii literatturii în şcoaală

prresupune

este unul major,
m
întruucât, prin lecctura operellor

vaaloare formativă optimă, conform exigenţelorr

literare, ellevii au po
osibilitatea să-şi
s
formeeze

im
mpuse de noul
n
curriculum, în baza
b
căroraa

convingeri şi sentim
mente morrale şi săă-şi

în
nvăţarea

lărgească orizontul inteelectual .

peersonalităţiii elevului şi pregătirrea acestuiaa

selecţionareea

trrebuie

cen
ntrată

inform
maţiilor

pe

cuu

formareaa

Jud
decăţile de valoare alee subiectullui

peentru viaţă şi societate. Profesorull trebuie săă

sunt raportate la iddealurile arttistice, crezzul

sttăpânească aşadar
a
tehnicile de perssuasiune, iarr

artistic, siistemul de valori general-uman
ne,

ellevul, la rân
ndul său, ssă manifestee capacităţii

orientând subiectul laa o anumită comportaare

em
mpatice cu ajutorul
a
căro
ora să intuiaască aspecte

vizavi de opera
o
literarăă ca pretext al cunoaşteerii

alle realităţii prin
p identificcare afectivă..

de sine, al descoperirii
d
propriei ideentităţi.
Comunicarea eficientă
e
a datelor
d
istorrice conducce la realizarrea unei atiitudini neccondiţionatt
pozitive faaţă de adevăăratele valorri, pentru căă elevul reallizează faptuul că îi este transmisă o experienţă
socială milenară, de naatură să îi fie
f de folos în efortul său de a se afirma ca in
ndividualitatte autentică,
18
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valoroasă, în cadrul societăţii. Prrocesul de comunicare
c
a datelor istorice
i
con
nstituie un imperativ all
dezvoltării vieţii moderrne, al întreţţinerii relaţiiilor interumaane, cultivân
nd disponibiilitatea de a colabora cu
cei din jurr într-o maanieră diplo
omatică, eviitând erorilee trecutuluii. De altfel,, evoluţia conţinutului
c
i
conceptuluui de patrie de-a
d lungul istoriei
i
cultuurii române oglindeşte
o
isstoria mentaalităţilor. În acelaşi sens
al lecturii, dacă adm
mitem că patria
p
este unul dintrre miturile originare ale literatuurii române
(fundamen
ntând construuctul etnic identitar),
i
avvatarurile resspectivului mit
m de-a lunggul istoriei literaturii
l
ne
vor releva relaţia sa particulară
p
" valorile fundamenttale ale com
"cu
munităţii" în ansamblul său, având
tocmai "sco
opul de a asiigura coeziuunea acesteiaa".
Şco
oala trebuie să asigure elevului
e
form
marea capaciităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi
de a rezo
olva probleeme pe baza relaţion
nării cunoşştinţelor diin diferite domenii; dezvoltarea
competenţelor funcţionale esenţiaale pentru reeuşita socialăă: comunicarre, gândire ccritică, luareea deciziilor,
prelucrareaa şi utilizareaa contextuallă a unor infformaţii com
mplexe; cultivvarea expressivităţii şi a sensibilităţiii
în scopul îm
mplinirii perrsonale şi al promovării unei vieţi dee calitate; fo
ormarea auto
onomiei morrale.
fo
ormării naţiuunii românee, de aspiraaţiile sociale

S-aau scris şi descris multee scene eroiice
din viaţa "Regele
"
M
Munţilor",
A
Avram
Ianccu

alle acestei naţţiuni.

prefectul legiunilor române, duupă cum se

Viaţa lui Avram Iancu estee viaţa unuii

iscălea el însuşi.
î
S-a scris despree victoriile lui
l

om
m mistuit de o flacăără puterniccă, aceea a

raportate cu
c atâta aggerime de adevărat
a
ero
ou,

prropriului

admirat şi preamărit şi de penee străine; dar
d

in
nseparabil laa o vârstă ccăreia numaai vremurile

p
şi anuume s-a scris
totuşi s-a scris prea puţin

reevoluţionaree îi imprimăă maturitateaa oamenilorr

puţin desprre viaţa erouului în societtate şi de rollul

cuu o bogată experienţă
e
a vieţii. Acesst spirit este

său ca form
mator de ideii.

"lluminator

şi

ellementului

sau",

Nuumele şi perssoana lui Avvram Iancu au

p
popor,

cu

care

ordon
nator",
un

"spirit

se

contopise

"SStăpânitorull
conducător,
c

devenit leggendă, s-au trransformat într-un mit pe

occrotitor", caare "îşi slujeeşte scopul". "Nevăzut,

care conştiiinţa poporuului român îlî păstrează cu

uiitându-se pe
p sine, - cum este caracterizatt

sfinţenie. În
n cazul mituului, al legen
ndei lui Avraam

geeniul de cătrre J.G. Herdder-nepăsăto
or dacă va fii

Iancu, aceest fenomen
n înseamnăă permanenţă,

reecunoscut şii cum i se vva spune, el trăieşte în
n

perenitate de-a lungul secolelor, tocmai
t
penttru

op
pera lui. Un
n sol al fericiirii şi al păciii, hărăzit săă

ndă, persoaana
că în aceest mit, această legen

menţină,
m
nu să
s distrugă, ssă binecuvân
nteze, nu săă

eroului se leagă strââns organic de processul

puustiască...

Niccolae Iorga, într-una diin scrierile sale
s a surpriins cu măiestrie şi fineţe o trăsătuura lăuntrică
determinan
ntă a caracteerului psiho-filozofic, cee pune în eviidenţă, odatăă mai mult, una din calittăţile ajunsă
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proverbialăă a lui Avram
m Iancu, carre a impresiionat pe con
ntemporani şi a uimit pe urmaşi; "V
Vestit a fostt
pe vremurii poporul accesta român
nesc prin marea
m
şi sfân
nta lui tăceree. Făcut pen
ntru luptă şi îndurare,
cerbicos, nebiruit
n
sufleeteşte şi de cele
c mai înfrricoşate nenorociri, trăitt pe margineea unei prăp
păstii în care
era depris să
s se uite neecontenit fărră a ameţi, el
e impunea prin
p cumpăttarea minun
nată a rostiriii gândurilorr
sale, prin aspra
a
sa dissciplină pe care
c
o impuunea cuvânttul. Nici un om mare ddin trecutul nostru n-a
rămas vestiit pentru uşurinţa lui dee a vorbi. De
D la vechii voievozi
v
şi de
d la destoin
nicii lor boieeri nu ni s-aa
păstrat un cuvânt,
c
ca de
d la atâţia diin căpeteniille lumii apussene7".
Şi Simion Meehedinţi surrprinde, de exemplu, în
î cartea saa .......... cu destulă claaritate rolull
personalităăţii în istorie "...progreseele cele mai însemnate din
d viaţa unuui popor sun
nt realizate tocmai prin
n
astfel de personalităţi,
p
, care cuprin
nd la o pottenţă superioară însuşirrile neamuluui întreg"8. Din
D aceastăă
formulare incompletăă a rolului personalităţţii în istoriee, rezultă că
c nu oricee personalittate are roll
important în
î istorie, ci numai aceea care întrucchipează năzzuinţele pop
porului, ale ţţării.
O idee
i
călăuzittoare a pedaagogului rom
mân a fost aceea că pedagogia să po
ornească de la realitateaa
românească, de la cuno
oaşterea pop
porului român, a psiholo
ogiei sale. "....Vreau să în
nlătur admirraţia globală
n apus. De obicei,
o
noi vedem lucrurrile de pe accolo prea în trandafiriu.
pe care uniii o au pentrru ţările din
Răsfoiţi cărrţile de şcoaală, observaţţi materialul didactic şi veţi
v vedea că
c pe acolo m
minuni nu se
s găsesc pe
toate cărăriile". Meheddinţi se pron
nunţa catego
oric pentru o pedagogiee care să pornească de la
l condiţiile
concrete alle României. Aşadar, a instrui
i
şi maai ales a eduuca înseamnăă "a integra pe copil în neamul din
care face parte"9.
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POPUL
LARITAT
TEA LUI AVRAM IANCU, IERI ŞI A
ASTĂZI
Nuumele şi perssoana lui Avvram Iancu au devenit legendă, s-aau transform
mat într-un mit pe care
conştiinţa poporului
p
ro
omân îl păsttrează cu sfin
nţenie.
Avrram Iancu a fost recuno
oscut de prieeteni şi neprrieteni, de tiineri şi vârsttnici, de pop
porul de jos,
conducătorrul ascultat şi temut, urmat
u
cu în
ncredere nesstrămutată, înconjurat de dragostee şi respectt
nemărginit.
În Munţii
M
Apuseni, apariţiaa sa în mijlo
ocul moţilor era îndemn
n şi îmbărbăttare. La Aduunarea de laa
Blaj din 30 aprilie 18488, prezenţa lui
l Iancu în fruntea uneii cete de mo
oţi îi conferi „măreţie dee sărbătoare
şi de luptă ”, „ Oamen
nii-şi aruncaau sumanelee şi pălăriile, strigând şii cântând dee bucurie la vederea luii
Iancu ”.
ro
omân. El a fost
f intonatt de tinerii luuptători din
to
oate părţile Transilvanieei, care s-auu înrolat în
arrmata lui Ian
ncu. Cântecul avea să răsune peste
zeeci de ani şi să fie intonaat mereu cu emoţie.
Dupăă ce revendiicările româânilor de pe
Câmpia
C
Liberrtăţii de la B
Blaj au fostt respinse şii
Dieta
D
a votatt unirea Traansilvaniei cu
c Ungaria,
Iaancu s-a dovvedit cel maai activ, cel mai
m ascultatt
şi urmat cu încrederre de cătrre români.
„R
Românii să se pregăteească, să see înarmeze,
fiiindcă a sosit timpul să ffie şi ei liberri, să-şi facăă
lăănci şi să-şşi îndrepte coasele”, oamenii
o
auu
răăspuns fără ezitare.
e
La addunarea de la Blaj din septembrie
18848, în faţa mulţimilor adunate Ian
ncu rosteşte

Din
n primele zille ale revoluuţiei româniii îl

o nouă cuvâântare, scurttă dar pătruunzătoare şii

cântau pe Iancu
I
în Maarşul care-i poartă
p
numeele.

răăsculătoare. „Pretenţiilee noastre sunt
s
sfinte,

Acest cântec, arăta maai târziu Geeorge Bariţiuu a
devenit

r
repede

un
n

fel

de

prrecum e sfân
ntă dreptateea şi noi rom
mânii vom fii

marseilleaază

gaata a le apăraa cu orice prreţ ”.

românească ce-a străăbătut nu numai
n
Mun
nţii
Apuseni, cii peste tot pe
p unde se afla
a suflarea de
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Pottrivit spuselor lui Ilie Măcelaru
M
„Iaancu a avutt până la moarte
m
o pop
pularitate dee nedescris.
Fiecare mo
oţ, îi oferea cu
c drag tot ce avea.”
Prin
n Avram Ian
ncu, prin im
maginea lui de
d om sacrifiicat pentru o cauză istorrică justă, prrin ceea ce a
ajuns să sim
mbolizeze a devenit chiaar din timpuul vieţii sursăă de inspiraţţie pentru legenda popuulară, pentruu
cântec şi do
oină.
În imaginaţia creatoare a poporullui devine repede un
n personaj care poseedă însuşirii
supraomen
neşti: „Pe Iancu numai un
u glonţ de argint îl po
oţi puşca. Pllumbul nu-l prinde; apuucă plumbull
şi-l aruncă îndărăpt”.
În versuri evo
oluţia erouluui Iancu apaare

dee pământull udat cu lacrimi şi sânge, iarr

în feluritee ipostaze „tânăr, fruumos, viteaaz,

vo
oinicul cel viteaz,
v
domn
n şi rege pesste ei nu eraa

iubitor de neam,
n
drept.”

alltul decât Avvram Iancu.

A fost
f ridicat de
d popor pe piedestalul de

Amin
ntirea lui Iaancu şi a faaptelor sale

„Crai al Munţilor”,
M
pentru calittăţile sale de

suunt integratte în creaţiaa artistică populară,
p
în
n

conducătorr, pentru sim
mţul de dreeptate, penttru

ep
pica şi liricaa versificată. Idealul soccial al lupteii

curaj, viteejie şi um
manism în
n momenteele

esste

dramatice. Oamenii îl preţuiau
p
deo
oarece ştia „să
„

în
nregistrează creaţia po
opulară în evoluţia
e
ei.

conducă,

să întreţiină

Pentru împlin
nirea lui s-auu purtat lupttele cele maii

necontenitee simţăminttele legăturiii puternice şi

n
şii
grrele, victorria obţinutăă asupra nobililor

ale iubirii prin
p fapte totdeauna noii”.

grrofilor suntt cu multă pllăcere evocaate. Fuga lorr

să îmbărb
băteze şi

A simbolizat
s
drragostea fierrbinte de ţarră,

motivuul

fundam
mental

pe

care

îll

diin faţa lui Iancu este înfăţişată în variante
diiferite.

În poezia
p
Morm
mântul lui Iancu
I
în caree, după ce se
s blama acţţiunea autoriităţilor de a--i împiedicaa
pe români să ridice la Ţebea
Ţ
un monument în amintirea Iaancului, se consemna:
c
„D
Dormi etern în pace
E
Eroului
marre
C de a ta umbră
Căci
D
Duşmanii
see teme
C veni-vaa vremea
Căci
Z sfântă--n care
Ziua
O Dacie nouuă
I să ridicăm
Iar
m”
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În poezie
p
şi câântec, în povvestirile legaate de numeele lui Avram
m Iancu au evocat ani de-a rândull
episoade im
mportante diin luptele puurtate cu mo
oţii pentru apărarea mun
nţilor lor.
Avrram Iancu este prezen
nt şi astăzi în creaţia populară. El
E n-a dispărut şi nu va dispare.
Conştiinţa istorică a po
oporului rom
mân l-a păsttrat şi-l va păăstra pe maii departe evo
ocându-l ca pe unul din
fiii săi cei mai de seam
mă „Totdeaauna - scria Liviu Rebreeanu - a fosst şi totdeauuna va fi dee actualitate
Avram Ian
ncu, regele munţilor,
m
căp
pitanul moţillor, mândriaa ardelenilor..”
Geo Bogza no
ota: „Poate nici
n unuia diin trecut – eroi
e sau marrtiri - nu i-am
m rămas atâât de datori,
ca legendarrului Crai all munţilor. Cântat
C
şi glo
orificat de generaţiile
g
prrecedente A
Avram Iancuu rămâne de
descoperit.”
Poeeziile, cântecele, povesttirile despree Iancu au apărut odattă cu contem
mporanii erroului, fiindd
preluate dee urmaşii noiii generaţii.
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1. BADEA
1976.
OMIR, Silviuu, Avram Ianncu, Editura Minerva, Buucureşti, 19888.
2. DRAGO
3. DUDAŞŞ, Florin, Avvram Iancu în tradiţia popoorului român, Editura
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Avvram Ianccu şi naţiu
unea româână
Naţiuunea român
nă se defineşşte în strânssă legătură cu
c limba şi cultura
c
ei. T
Timotei Cipaariu a privitt
limba şi naaţiunea ca pe
p un întregg , intr-o unitate desăvvârşită, dezvvăluită de liimbă în nob
bila idee de
PATRIE ROMÂNĂ
R
A ROMÂN
NILOR DE PRETUTIN
NDENI, paatrie atât în
ncălcată de huni,
h
sclavi,
turci etc. El
E aprecia: „A
Am început a ne eliberaa patria prin
n a ne eliberaa limba şi cuultura noastrră”. Cipariuu
a făurit „ o şcoală, o ţară
ţ şi o epo
ocă”. De la fântâna lui s-au adăpatt Bărnuţiu, A
Avram Iancu, Buteanu,
George Baariţiu, Nicolaae Bălcescu,, Ion Heliadde-Rădulescuu, Cezar Bo
olliac, toţi ceei animaţi dee propăşire,
de limbă, de
d cultură şi de unitate naţională.
n
Limb
ba română, „acel tezaurr nepreţuit”” , născut cuu noi, tezauur mai scum
mp decât viaţţa nu poate
lipsi din viaţa
vi
unui po
opor pentruu că ea se naşte udatăă cu el, creşşte şi se deezvoltă, înflo
oreşte şi se
veştejeşte, întinereşte
î
ş moare odaată cu poporrul.
şi
Timo
otei Cipariu susţine roluul hotărâtorr al limbii în
n afirmarea şi menţinereea conştiinţei de sine a
unui poporr şi că: „naţiiunea român
nă nu vrea şii nu va suferri niciodată acea
a
batjocuură ca să se lepede
l
de all
său nume şi
ş de a sa lim
mbă în favoaarea nici celeei mai culte naţiuni
n
din luume”.
Unirea Transilvaaniei cu Unggaria înseam
mnă „maghiarrizarea şcoliilor româneşşti”, introduucerea limbiii
c limbă ofiicială a Tran
nsilvaniei, răăpirea limbiii strămoşeşşti a româniilor, nimicirrea valorilorr
maghiare ca
spirituale, dispariţia
d
Naaţiunii romââne. Transilvvania trebuiee să rămânăă un stat inddependent în
n care limbaa
română să fie limba officială a statuului.
Saşii au observaat public ceii dintâi, prin
n scriitorul lor
l Daniel Roth,
R
că rom
mânii sunt angrenaţi
a
în
realizarea DACOROM
D
MÂNIEI, deci al statullui naţional românesc conform
c
lozincii de la Blaj: „Noi
vrem să nee unim cu ţarra!”.
La 3-15 mai şi 4-16
4
mai 18448 pe Câmp
pia Libertăţiii, românii s-au
s
declaratt popor libeer şi naţiune
2
mai prrofesor Simiion Bărnuţiiu a rostit, în
î catedrală celebrul săău discurs caare sublinia
liberă. În 2-14
ideea că „llibertatea un
nui popor e NAŢION
NALĂ”, căcii „fără de naţionalitate
n
e nu este lib
bertate, nicii
lumină nicăieri”. Cuvin
ntele lui Bărnuţiu repreezentau o reevoluţie spirrituală făcută în sânul neamului
n
pe
care-l slujeaa.
Ştefaan Ludwig Roth,
R
într-o broşură tipărită la Braşşov cu titlul „ Lupta lim
mbilor în Trransilvania”,
spune: „în zadar se căzznesc domn
nii de la Dieta din Cluj să
s dea Transilvanie o lim
mbă, o limb
bă a tuturor,
în zadar vrrură să votezze legi în sccopul acestaa, …Transilvvania nu aree trebuinţă dde o limbă impusă
i
prin
n
votul vreun
nei diete. Eaa are o limbăă a sa pe carre o înţeleg locuitorii
l
aceestei ţări. Nuu este limbaa nemţească,
nici cea un
ngurească. Ea este limbaa ROMÂNĂ
Ă, pe care o ştim cu toţiii fără să o ffi învăţat… toată lumea

24

AVRAM IANCU – model şi innspiraţie

ştie româneeşte… Limb
ba română o înveţi singuur, pe stradăă, în contactuul zilnic cu o
oamenii”. Şii „oricât neam învârti şi suci, în Trransilvani esste o singurăă limbă oficiială: limba ro
omână”.
Aşa cum remarccă Alecu Ruusso, pe Câm
mpia Liberttăţii de la Bllaj lipsea „liimba român
nă”. Singuriii
care au vo
orbit naţiuniii în român
neşte au fosst Ioan Buteanu care a explicat ro
omânilor cee înseamnă:
UNIO, şi Avram Ian
ncu care a rostit
r
în cuvvinte, puţinee la număr,, rânduri lim
mpezi precuum cristalull
muntelui, răscolitoare
r
ca furtuna codrilor
c
ce au
a avut daruul să pătrunddă in adâncim
me: „Uitaţi-vă pe câmp
românilor, sunteţi muulţi ca şi cucuruzul brrazilor, suntem mulţi şi tari, dar vom biruii pentru că
Dumnezeuu e cu noi!”.. El a fost nădejdea
n
întrregului popo
or român din Transilvaania, Ţara Românească,
R
Moldova, dar
d şi credin
nţa lui Bălcesscu „salvatorrul revoluţieei”.
După opinia lui Ştefan Pasccu, „Avram Iancu a fost unul dintrre cei mai auutentici reprrezentanţi ai
naţiunii rom
mâne în aceele epopeicee vremuri, ridicat
r
pe piiedestalul erroului, încon
njurat aureo
ola legendei.
Farmecul său personal? Vorba-ii scurtă şi neşovăitoarre? Curajul tineresc daar chibzuit? Simţul de
dreptate? Optimismul
O
curajos? Caare din acesste calităţi i--au asigurat lui Iancu aasemenea auureolă? Nicii
una luate în
n parte, ci toate la un lo
oc, deoarecee acestea alccătuiesc o peersonalitate istorică, o întruchipare
î
în cel mai înalt grad a aspiraţiilor maselor po
opulare în momente
m
hotărâtoare peentru soarta lor, pentruu
viitorul lor””.
Avraam Iancu creede că instrucţia, educaaţia, răspând
direa culturiii în mijlocull maselor suunt esenţiale
pentru călăăuzirea popo
orului pe caalea progressului. El estee printre prrimii revoluţţionari care formuleazăă
emancipareea maselor prin
p mijloacee radicale: reevoluţia.
Octaavian Goga despre Avram Iancu: „De
„
pe culm
mile munţilo
or Apuseni, a strigat peentru primaa
oară răzvrăătirea ca un bucium precursor al reddeşteptării generale.
g
Mo
oţi sunt pum
mnul Ardealuului, iar cele
două inimi mari în caree a clocotit uraganul
u
sun
nt eroi lor: Horea
H
şi Avrram Iancu”.
Avraam Iancu a fost conduccătorul milittar al român
nilor din Traansilvania în
n înfruntarea cu forţele
militare maaghiare, ostiile ideii de emancipare socială şi naţională
n
a românilor, organizat după
d
vechea
schemă a leegiunilor rom
mane, a apărrut legea şi limba
l
român
nească, libertatea, egalitaatea si frăţiettatea”.
După revoluţie el
e a finanţat societatea culturală
c
pen
ntru emancip
parea prin ccultură în lim
mba românăă
a poporuluui său.

Prof. Maria
M
SIMU
Şcoala cu clasele I-VIII
I
„Avrram Iancu”” Alba Iuliaa, jud. Alba
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ASPECT
TE DIN VIAŢA
V
LUI AVRA
AM IANC
CU – MAR
RTIR AL
ULUI ROM
MÂNESC
C
NEAMU
Asttăzi, când nee căutăm verrticalitatea în
n respectul faţă
f de valorrile umane, personalităţţi ale istorieii
neamului românesc, po
ot deveni rep
pere de con
nduită.
o
e
eroismul
aree o istorie a lui şi creează el însuşşi o istorie pentru
p
alţii,
În conştiinţa oamenilor,
pentru cei care vin. O astfel de istorie poaate echivala cu o filozo
ofie a vieţii,, în sensul că în ea se
v
şi mai
m demne momente,
m
experienţe şi trăiri încerccate de precuursori.
perpetueazză cele mai valoroase
neraţii întregi au trăit, au
a luptat şi au
Gen

laa Abrud, gim
mnaziul infe
ferior la Zlaatna, iar cell

lăsat ţesutte în măgguri de luumină, istorria

suuperior şi Facultatea
F
dde Drept lee-a făcut laa

neamului românesc. Alături dee Decebal şi

Cluj.
C
„Isteţim
mea lui Ianccu se putea citi în ochiii

or,
Basarab I.,, Mircea şi Ştefan, Miihai şi Tudo

luui”, spunea un tovarăşş al lui din
n copilărie.

Horea, Clo
oşca şi Crişan, Bălcescuu şi Bărnuţiiu,

Terminând
T
F
Facultatea
d
de Drept în
n anul 1845,

Avram Iaancu a fostt însemnat cu virtuţi de

a obţinut caalificativul ““eminent”. Cererea de

erou, aposttol al luptei, profet cu „glas de focc”,

“p
practicant fără
f
salariu” i-a fost în
nsă respinsăă

geniu al apărării gliei sttrămoşeşti.

deeoarece nu avea
a
origini nobile.

Nuu s-a păstrat nici ziua, niici luna în caare

În aceest context, a decis să se
s înscrie caa

s-a născut acesta. Naşşterea sa se pare că nuu a

prracticant la Curtea de A
Apel a Transsilvaniei din

fost înregisstrată, deoarrece familiilee unde existtau

Târgu
T
Mureşş (numită şşi Tabla Reegească), cuu

doi născuţţi băieţi, eraau obligate să trimită pe

sccopul de a se
s pregăti în
n meseria dee avocat. În

unul dintrre ei ca oştean
o
în slujba armatei

an
nul 1848 a primit
p
atesttare în aceasstă profesie,

austriece, potrivit
p
legillor de atuncci. Se ştie do
oar

daar nu a mai reuşit
r
să o p
practice.

că “…s-a născut
n
pe vrremea cireşeelor” şi de aici
a

În preajma
p
izb
bucnirii revvoluţiei din

concluzia că
c luna naşteerii marelui om
o ar fi iuniie.

accelaşi an, Avram
A
Iancuu făcea parrte din elitaa

Avrram Iancu a făcut primii
p
ani de

in
ntelectualităţţii româneşşti transilvăănene care

şcoală la Vidra
V
şi Câm
mpeni, claseele elementaare

luupta pentru emancipare
e
socială şi naaţională.

Suffletul lui Ian
ncu s-a form
mat acasă, priivind munţiii, cuib de lib
bertate, văzâând suferinţeele ţăranilorr
iobagi, la şcoală
ş
simţin
nd dispreţuul străinilor faţă de neaamul său: moştenind
m
reevolta în sân
nge, căci se
credea nep
potul lui Horia. Toate acestea nuu puteau săă dea decât pe omul llibertăţii, pee luptătorull
înverşunat pentru drep
pturile neam
mului său. Iuubirea faţă de ţară, l-a făăcut să-şi exp
prime împo
otrivirea faţă
de politicilee acelor vrem
muri, care nedreptăţeau românii.
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A dezaprobat
d
astfel moţiiunea votatăă la 15 marrtie 1848, laa Budapestta, care eraa potrivnicăă
poporului român majoritar din Transilvani
T
ia şi care prevedea
p
uniirea forţată a acestei provincii
p
cuu
Ungaria, devenind un
u militant pentru desffiinţarea iob
băgiei din Transilvania
T
a şi pentru respectareaa
libertăţilor naţionale alle românilorr.
În urma votărrii Dietei dee la Cluj, fo
orţele revoluuţionare rom
mâne şi magghiare s-au separat, iarr
ţărănimea din
d Transilvvania s-a ridicat la luptă pentru
p
rezollvarea probllemelor naţio
onale şi sociiale.
Situuaţia s-a agraavat în Tran
nsilvania, duupă

oarece acestea alcătuiescc ceea ce se
laa un loc, deo

anexarea laa Ungaria şii după ce s-aau luat măsuuri

nuumeşte o personalitat
p
e istorică în
î înţelesull

dure împo
otriva român
nilor. În acest cadru, s-a
s

suuperior al no
oţiunii”. A ffost ridicat de
d popor pe

hotărât la 30 aprilie organizareea la Blaj, în

piiedestalul dee „Crai al M
Munţilor”, al
a „moţilor”

perioada 3/15
3
mai 18848 a unei Mari Adunăări

în
n virtutea calităţilor ssale incontestabile de

Naţionale.

co
onducător, pentru sim
mţul său de dreptate,
tineeri

prrompt şi veşnic manifestat, pentru curajul săuu

revoluţionaari au depuus în acele zile un efo
ort

needisimulat, pentru um
manismul de care eraa

uriaş. Sufleetul românessc a fost aduus la conştiin
nţa

păătruns şi de
d care dăddea dovadăă cu multăă

de sine prrin vorbe de
d foc şi mai
m apoi, prrin

luuciditate în momente ddin cele maii grele, maii

flăcările luptelor. Avraam Iancu afirma:
a
”Cerrem

drramatice.

Avrram

Ianccu

şi

ceeilalţi

le şi pentru noii, sau moarte””.
drepturi egale

A
Ianccu au vorbit suferinţele,
Prin Avram

Ca şi aparţinător al generaaţiei de atun
nci,

do
orinţele, duurerile, poveerile şi umillinţele unuii

acesta a lăăsat neamuluui o preţioaasă moştenirre.

neeam, dar şi paloşul
p
lui M
Mihai Viteazzul şi lanceaa

Testamentuul lui suflettesc rămânee străbătut de

luui Horia, steaagul şi gloriaa Revoluţiei de la 1848-

două mari idei: ideea de
d naţionalitate şi ideea de

18849. El a sttat în faţa dduşmanilor neclintit,
n
caa

unitate naţiională.

grranitul mun
nţilor săi, peentru că a jurat că vaa

Urm
maşii se întrreabă cu justificată uimiire

suusţine naţiuunea român
nă pe calea dreaptă şii

ce anume l-a ridicatt pe Avram
m Iancu „pe

leegitimă şi o va apăra cu toate puuterile sale,

piedestalul

aureo
ola

co
ontra oricărror atacuri şşi asupriri. Iancu nu a

legendei. Farmecul
F
săuu personal? Vorba-i
V
scurrtă

accceptat să luucreze contraa intereselorr şi valorilorr

şi neşovăittoare? Curajul tineresc, dar chibzuuit?

naaţiunii romââne, precum
m libertatea, egalitatea,

Simţul de dreptate? Optimismuul contagio
os?

frraternitatea, vărsându-şii sângele "înntru libertateaa

Care din aceste
a
calităăţi au asiguurat lui Ian
ncu

cea asuprită".

eroului

înconjurat

de

asemenea aureolă?
a
Nicciuna luată în
î parte, toaate
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În acest sens, Lucian Blaaga i-a atrib
buit chemarrea atât de sugestivă,
s
attât de în spiiritul său, all
omului de acţiune: „Săă punem pumnnul în pieptull furtunii că de
d nu pierim”. Aceste cuvi
vinte sunt săp
pate şi pe o
veche crucce de lemn înnegrită
î
de vreme caree străjuieşte şi astăzi deffileul de la F
Fântânele în
î amintireaa
vitejiei mo
oţilor ce au păstrat ei singuri
s
Tran
nsilvania ca pe o Ţară Româneasccă, dovedind
d că Munţiii
Apuseni suunt de necuccerit.
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În
nv. Viorica MEDREA
A
Şcoala cu
c clasele I-VIII
I
„Vassile Goldiş”” Alba Iuliaa, jud. Alba

A
AVRAM
I
IANCU
ŞI BLAJUL
L
În frăământata isttorie a uman
nităţii se iveesc cu o precizie aproap
pe matematiică, la intervvale mari de
timp, perso
onalităţi de excepţie, cuu aură, cu anvergură
a
dee eroi. Într-o
o asemenea clipă astralăă a venit pe
lume sub cerul
c
Ardeallului, în miro
osul de cetină de brad, în susurul cristalin al iizvoarelor diin Apuseni,
marele nosstru crai Avvram Iancu care avea să coboare de
d la muntee, de acolo dde unde zarrea îmbracă
cătunele în
ntr-o ie cusuttă cu cântecc de tulnic şii scăpărări de
d legendă. De
D acolo din
n Ţara de Piiatră avea să
coboare la şes un pui de moţ ce a ridicat spre lume ochii bălai care aveau
a
să devvină un arc peste timp,
amestecat deopotrivă cu lutul sâângelui, frun
nzelor, cerullui şi priviighetorilor, al coaselor,, furcilor şii
răbdării, îm
mbătându-se de veşnicia lor.
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Asem
menea oameni se nassc cu simţţul

păătrunzătoaree ajutată de studii în drept,

dreptăţii, al
a adevăruluui în sânge, cu dor şi

peercutantă, forţa
f
de an
naliză a vieeţii politice

dragoste faaţă de neam
mul din care s-au ivit, cuu o

euuropene a tim
mpului său, l-au propullsat la vârstaa

extraordinaară vocaţie a sacrificciului. Avraam

nuumai de 244 de ani în gradul de comandantt

Iancu a fo
ost în puterrnicul eu al personalităăţii

suuprem al Reevoluţiei paşşoptiste ardeelene care a

sale de o profundă înţelegere a vieţii, de o

ad
dus pe acestte plaiuri năddejdi şi vise de libertate

inteligenţă sclipitoare, capacitate de a percepe

cee chemau laa o viaţă nouuă şi neamuul românesc

vectorii istoriei, valorille timpului, ba chiar dee a

feerecat

face premo
oniţii asupraa viitorului. Din puţineele

„D
Deşteaptă-tee române, din somn
nul cel de

sale testam
mente, el şii-a dorit caa în Ardeallul

moarte”.
m
Obiidiţii şi dezm
moşteniţii leegaţi de glie

comunitar toate naţiilee să se bucuure de aceleaaşi

attâtea veacuri au înţelles acum adevărul
a
căă

drepturi, iar pajura bicefală a Imperiullui

nuumai de dâânşii, de acctivitatea, hotărârea
h
şii

chesaro-crăăiesc să em
mită legi priin care să fie

vo
oinţa lor atâârnă dobânddirea libertăţţii naţionale

stipulate şi garantate drepturile egale penttru

şi a dreptăţii sociale.
s

de

cătuşele

iobăgiei

strigându-ii

d Transilvvania.. Minttea
toate cele trei naţii din
nalul începuutului acesteii lupte l-a daat Simion Bărnuţiu
B
în sera zilei de 24 martie 1848, când a
Semn
redactat Prroclamaţiuneea adresată tuturor rom
mânilor răsp
pândită apoi în toată Trransilvania, ea
e ajungând
şi la Blaj un
nde a avut lo
oc o întruniire în care auu fost analizzate şi dezbăătute evenim
mentele, preccum şi caleaa
p care rom
pe
mânii aveauu să o urm
meze.. S-a hotărât
h
apoii
c
convocarea
unei
u adunării naţionale şşi trimiterea lui N Bâleaa
laa canceliştii din Târgu-M
Mureş, pentrru a-i pune la
l curent cuu
c discutate şi stabilite la Blaj. Aicii se găseau vreo
cele
v
treizecii
d cancelişi în frunte cu Avram Iancu care au hotărâtt
de
c
convocarea
adunării naţţionale la Bllaj pe duminica Tomii.
S
Sosit
la Blaj, Avram Iaancu s-a con
nsultat cu clericii
c
de laa
s
seminar
şi i-a îndemnaat să aibă curaj pentrru apărareaa
c
cauzei
naţion
nale.
În preegătirea aduunării de laa Blaj din 30 aprilie,
A
Avram
Iancuu a avut un rol
r hotărâto
or. Măsurile autorităţilor
a
r
d Transilvaania de a îm
din
mpiedica pop
porul să vin
nă la Blaj pe
3 aprilie auu eşuat. Pe Duminica T
30
Tomii, popo
orul, dis-dedimineaţă, se îndreptaa spre Blaj, iar piaţa din
n faţa cated
dralei s-a um
mplut de lum
me. Clipa emoţionantă
e
ă
pentru aduunare a fost când, la oraa 10, Avram
m Iancu împrreună cu Ion
n Buteanu a sosit aici cu
c muntenii.
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Mulţimea entuziasmattă a ascultat cu bucuurie salutul lui Iancu, care din acest mom
ment devine
conducătorrul poporuluui român din
n Transilvan
nia.
Românii s-au op
pus din răsp
puteri ideii de

în
ndemnurilor pe care lle-a primit din parteaa

unire a Trransilvaniei cu Ungaria şi au hotărrât

trribunilor, darr mai ales a lui Avram Iancu. Dupăă

convocareaa Marii Aduunări naţion
nale de la Blaj
B

Adunarea
A
Naaţională, Avvram Iancuu şi Simion

pe 3/15 mai
m 1848 undde poporul să-şi
s
hotărasscă

Bărnuţiu au plecat la Siibiu unde în
ntre cei doii

soarta. Sâm
mbăta, în 13 mai soseeşte şi Avraam

reevoluţionari s-a legat o prietenie strrânsă. De laa

Iancu împreună cu Io
on Buteanuu şi cetele de

Siibiu, Avram
m Iancu va fface un scuurt popas în

moţi.

Munţii
M
Apuseni, timp în
n care are loc
l măcelull
La Marea
M
Adunaare Naţionallă, românii şi-

ro
omânilor dee la Mihalţ, fapt care-ll va revoltaa

au prezen
ntat program
mul revoluuţionar şi au

prrofund pe Craiul M
Munţilor şi pe ceilalţii

hotărât triimiterea a două deleegaţii, una la

co
onducători ai revoluţţiei. Aceştia hotărăsc

împăratul de la Viiena, care să prezin
nte

co
onvocarea unei
u
noi Addunări Naţio
onale la Blaj

d la Blaj şii alta la Cluuj. Adunareaa a
hotărârile de

pee 4-16 septeembrie 18488. La aceastăă adunare, a

ales şi un Comitet
C
Perrmanent cu sediul la Sib
biu

luuat cuvântul şi a spus: „Pretenţiile noastre
n
suntt

din care făccea parte şi Avram Ianccu. Pe Câmp
pul

sffinte, precum
m e sfântă ddreptatea şi noi
n româniii

Libertăţii, Avram Ianccu s-a adreesat poporullui

suuntem gata de a le ap
păra cu oricce preţ”. În
n

oarele cuvin
nte: „Uitaţi--vă pe câm
mp,
cu următo

Transilvania,
T
după refuzuul unirii cu Ungaria, s-

românilor. Suntem muulţi ca cucurruzul brazilo
or,

auu înfiinţat găărzi naţionaale româneştti, încadrate

suntem muulţi şi tari, căă Dumnezeuu este cu noi.”

în
n prefecturii. Flacăra Revoluţiei a cuprins

Ţinuta şi purtarea
p
po
oporului în toată vrem
mea

în
ntreaga Tran
nsilvanie, iarr în fruntea mişcării s-aa

Adunării naţionale
n
au fost exemp
plare. Ordineea,

afflat Avram Iancu, pe care tinerettul îl adoraa

liniştea şi ascultarea ş-au
ş
datorat sfaturilor şi

peentru curajuul şi entuziassmul său.

n
Avvram Iancu şi-a stabilit cartierul gen
neral la Câm
mpeni, astfell
Dupăă organizareea gărzilor naţionale,
zona Munţţilor Apusen
ni a devenitt o cetate a luptei pentru dreptatee. În primăvvara anului 1849, cândd
armata revvoluţionară maghiară
m
a cucerit
c
Tran
nsilvania, Avvram Iancu,, cu oastea ssa ţărăneasccă, a opus o
dârză rezisstenţă. În vara
v
aceluiaşşi, Revoluţiaa a fost înffrântă prin intervenţia armatelor austro-ruse.
a
Avram Ian
ncu avea să plece la Viena pentru a obţine dee la împăratt respectareaa făgăduielillor promise
poporului român. Întors acasă, va
v fi umilit de către autorităţile Transilvaniei
T
i, care au în
ncercat să-ii
cumpere co
onştiinţa cuu câteva sutee de galbenii. După Revvoluţie, Avraam Iancu s--a mai abătuut de câteva
ori pe la Blaj,
B poposin
nd sub stejaarul secular din grădinaa Mitropolieei sau străbăătând gândittor Câmpull
Libertăţii. Blajul a cinstit
c
perso
onalitatea luui Avram Iancu, recuunoscându-ii curajul, calităţile
c
de
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organizatorr şi spiritul de jertfă încchinată mareelui ideal naaţional, încă din primăvvara lui 18488, prin două
monumentte: unul al naturii
n
- stejjarul lui Avvram Iancu, şi unul isto
oric - cruceaa lui Avram
m Iancu. De
asemenea bustul
b
înflăcăratului revvoluţionar străjuieşte,
s
împreună
î
cuu ale celorllalţi revoluţiionari de laa
1848, monuumentul Glo
oria de pe Câmpia
C
Libertăţii - adevăărat sanctuarr al tuturor rromânilor.
Mom
mentul 1848 culminează cu cel de laa 1

n identificcăm cu năăzuinţele şii
trrebuie să ne

Decembriee 1918, moment cruciaal al evoluţţiei

deezideratele unei epocii de referiinţă pentruu

gândirii sp
piritualităţii româneşti.. Ca dascăăli,

istoria noastrră, aceasta în
nsemnând dorinţa
d
de a

avem datorria morală săă le insuflăm
m elevilor ceeea

deeveni benefi
ficiarii dispozziţiilor testamentare ale

ce simţim noi când om
magiem ero
oi ai neamului,

luui Avram Ian
ncu: „Unicuul dor al vieţiii mele fiindd

cum a fost şi Avram Iaancu: curaj, elan patriottic,

săă-mi văd naaţiunea meaa fericită, pentru
p
care,

responsabillitate istoriccă, dublate de nădejddea

duupă puteri am şi lucrat p
până acuma””.

înfăptuirii marilor pro
ovocări ale vieţii.
v
Cu to
oţii
Exem
mplul de jerrtfă al crăişşorului trebuuie să se constituie
c
peentru noi toţi într-un
n model de
existenţă, într-un
î
crez creator, carre ar trebui să fie o co
onstantă a ep
pocii în care trăim. Mo
odul în care
acesta şi-a clădit viaţa pentru o Ro
omânie maii fericită, ob
bligă urmaşiii la un efortt pe măsură.. Şansa uneii
naţii atât dee înzestrate de divinitatee cum este poporul
p
rom
mân, dar atâtt de încercate de greutăţţi, indiferentt
de vremurii, nu poate fi decât generaţia tânăără, care are puterea şi curajul
c
de a determina schimbarea
naturii lucrrurilor, de a deveni soluţţia reală la problemele
p
unei
u societăţţi încă în căuutare, de a purta
p
pe maii
departe stindardul ridiicat în urmăă cu secole de înaintaşşi, de a deveni cu adevvărat parte integrantă
i
a
statului eurropean.
BIBLIOG
GRAFIE
I
şi Blajul, Editura Clusium
C
Manciuleaa, Ştefan- 20000, Avram Iancu
Teodor Po
ompiliu - 1972, Avram Iancu
I
în mem
morialistică,, Editura Daacia

Sabina MAR
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Prof. S
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31

SIMP
POZION NAŢIONAL
N
L

NOI DATE
D
DE
ESPRE DECORAŢ
D
ŢIILE
PR
RIMITE DE
D AVRA
AM IANC
CU
nul dintre ceei mai auten
ntici reprezeentanţi ai naaţiunii romââne a fost A
Avram Iancuu, ridicat pe
Un
piedestalul eroului, înconjurat
î
de aureola legendei. Farmecul său person
nal, vorba-ii scurtă şii
hibzuit,simţuul de dreptaate,optimism
mul contagios,au asigurat lui Avram
neşăvoitoarre, curajul tiineresc şi ch
Iancu o im
mpresie deossebită în rân
ndul monarh
hilor europeeni. Potrivit tablourilor cercetate(aicci includem
cele pictatee de Nemees Odon, Gyulay
G
Laszllo,Iosif Ebeert din Vien
na, Hedlickeelicka, PetreeModran,C.
Ressu, Sam
muil Borbelyy, Aurel Jiqquidi, Misu Pop, I.C. Bacila,
B
I. Ruusz, Eftimiee Modilca, I.Baranayai)
I
Avram Ian
ncu se distin
ngea prin fizzicul frumoss,plăcut,atrăgător;era îm
mbrăcat întodeauna într-un costum
popular: căămaşa răsfrâântă la guler,, în jurul gâttului laviera caracteristiccă tinerilor aardeleni din acea
a vreme,
pieptar alb,, garnisit cu blană de miel
m şi împoddobit cu nastturi numeroşi, pieptar ccu împletiturri în faţă, iarr
în dreapta purta un pistol, avea pantaloni
p
din
n obam, strââmţi pe picior iar pe cap
p o căciulă de blana de
miel. Din acest
a
décor lipseau
l
deco
oraţiile!
ntrebare: dee ce Avram IIancu nu le purta?
p
Oare
Şi de aiici se pune în
câtee decoraţii a primit? Unde sun
nt aceste ddecoraţii? In
n rândurile
urm
mătoare voi în
ncerca să daau un răspun
ns.
Vom paarcurge drum
mul primirii celor patru decoraţii,dee la cine, de
ce nu
n le-a purtaat si apoi disp
pariţia lor.
Avram Iancu
I
a prim
mit de-a lunggul vieţii pattru decoraţii!
Prima decoraţie
d
primită de Avrram Iancu a fost primităă din parteaa
Rusiei. Potrivit documenteele culese de
d colegii m
mei ruşi de la Arhivele
Fig. 1 Orrdinul Sf. Ana,
A
clasa a IIII-a cu sabie

Statuului din Moscova, la daata de 20 seeptembrie 18849 generaluul Lűders a
oferiit lui Avram
m Iancu, la Alba
A Iulia, Medalia
M
de m
merit de aurr si Ordinull
Sf. Ana
A cu graduul de polcovvnic.(Fig. 1)

Preemiat pentruu o carieră distinsă în serviciul puublic sau viitejia şi disttins în serviiciu militar,
extrem de apreciate, Ordinul
O
Sfânta Ana intituulat clasa prrimii beneficciari a nobilim
mii ereditaree în timp ce
beneficiariii, al treilea şii al patrulea a câştigat do
ouă clase dee nobleţe perrsonal. Printre beneficiiarii militari,
distins cu săbie,
s
a fost si Avram Iaancu.
A doua
d
decoraaţie a fost primita
p
din partea sultaanului Adul Medjid, carre la 31 auggust 1849, iii
oferea lui Avram
A
Iancuu prin interm
mediul lui Io
on Ghica Orrdinul ,,Meciidi Nishani’’’, (Fig. 2) Clasa a IIa, pentru merite
m
deoseb
bite.
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A treia
t
decoraţţie primită a fost în 1850 a fost ,,Crrucea de merrit militar". Contextul era destul de
complex. În
Î februariee 1850 Avram
m Iancu pleeacă spre Viena
V
pentruu o audienţăă la împărattul Francisc
Iosef. Acesta îi primeeşte pe rom
mâni cu marre respect. Cu
C toate acestea,
Avram Ian
ncu va refuzaa decoraţiilee imperiale pe
p motiv că el a luptat pentru
p
drepturile poporului
p
ro
omân, nu peentru medaliii şi nu accep
ptă să fie deccorat.
Câteva zilee mai târziu este chematt la poliţia din
d Viena şi i se sugereaază să
primească medaliile imperiale.
i
R
Refuzând
diin nou, Avvram Iancuu este
expulzat din
d capitala austriacă. Neprimind medaliile imperiale, Iancu
I
declara:

Fig.22 Ordinul Abdul
A
Medjii
„...eeu distincţia ce mi s--a acordat, pentru carre în ceea ce

priveşte peersoana meaa îi mulţumeesc Maiestăţţii Sale cu to
oată supuneerea, nu o pot primi atââta timp câtt
acele făgădduieli nu vorr fi împlinitee şi dorinţelee juste ale naţiunii
n
romââne nu vor fi satisfăcutee, fiindcă în
caz contrarr, făcând ab
bstracţie de faptul că eu
e aş fi con
nsiderat ca un
u bărbat de rea-credin
nţă de către
popor, pe care aş fi ţin
nut numai să-l
s înşel cu promisiunii goale, dar mi s-ar facee imposibilăă calea ca săă
m şi penttru naţiuneaa mea… Aceste decoraţţii le merită
mai realizeez ceva în viiitor pentru monarhul meu
poporul nuu eu….’’Tottuşi la presiiunea prietenilor săi, Avvram primeeşte aceasta decoraţie (F
Fig. 3) prin
intermediuul prietenuluui sau Ilie Macelariu,
M
daar refuza

o pensie viaggeră din parrtea statului austriac de

1
1600
de forrinţi, Afirmaaţiile că ar fii fost nebun
n sunt cu to
otul eronate,
d
după
cum arrată cele maai recente cerrcetări
A patra deco
oraţie o prim
meşte Avram
m Iancu din
n partea Mun
ntenegrului.
P
Princepele
D
Danillo
îi ofe
ferea la 31 auugust 1855, prin intermeediul lui Ilie
M
Macelariu,
O
Ordinul
de merit
m
,,Danillo’’(Fig. 4), cclasa a III-a,, cu rang de
c
cavaler.,
peentru meritte deosebitee in războ
oiul din 18848-1849 şii
p
pledoaria
sa pentru cauzza Munteneggrului la Vieena, în toam
mna lui 1850,
Fig. 3 Decoraţia
D
C
Crucea
de merit militar.

u caz mai puţin
un
p
cunossc în istorie şi sper ca în următoaarele luni săă
ap
pară la lum
mină acest ,,caz,’’ prin
n

cercetarea unor docum
mente ineditte. Acum see pune întreb
barea: unde
ngură mărtuurie s-a putuut găsi, din
n
sunt acestee decoraţii? Doar o sin
păcate povvestita oral în vara anuluui 1987 de către un Baadea Nicola,
când perso
onal am fostt la Câmpen
ni,cercetândd traseul deccoraţiilor luii
Avram Ian
ncu.
Pottrivit mărturriilor acestuui Nicola Maatei, Avram Iancu ar fii
depus deccoraţiile sale la morm
mântul lui Ion Butean
nu, odată cu
deshumareea acestuia in 1869, ob
bservaţie făăcută de Gh
heorghe a lui
33
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Matei,,străb
bunicul baddei Nicola! Exista
E
prin zona Haţeggului o altăă variantă, p
povestită dee tanti Vetaa
Lasconi din
n Densuş, caare spunea in
i 1988 că Avram
A
Iancuu trecând priin acest sat a donat pattru decoraţiii
bisericii din
n localitate! Trecând de multe ori, nu
n am găsit aceste decoraţii în patriimonial acesstui lăcaş de
cult.
Poaate cineva lee-a confiscatt? Orice e po
osibil…Din
n păcate, în timpul
t
regim
mului comun
nist era greu
să cercetezzi şi plecând în Moldo
ova, în 1993, am sistat cercetărilee. Totuşi răămâne în co
ontinuare o
provocare pentru coleggii mei din Alba
A ş un puunct de repeer pentru ceercetările viittoare pentruu a se stabilii
locul decorraţiilor lui Avram
A
Iancu..
BIBLIOG
GRAFIE SE
ELECTIVĂ
Ă
Florian Duudaş - Avram
m Iancu în traddiţia româniloor, ediţia a III-a, Editura de
d Vest, Tim
mişoara, 19998.
Mitu, Sorin - Imagini europene şi mentalităţi româneşti
r
dinn Transilvaniia la începutu
tul epocii modderne, Presa
Universitarră Clujeană, 2000;
Matei Draggos, Pe urmeele eroilor noştri,
n
Manuuscris, Romaan, 2003, p. 239-240.
2
Prof. Drago
oş MATEI
Colegiul Tehnic ,, Danubiana’
D
’’ Roman, ju
ud. Neamţţ

AVRA
AM IANC
CU – PER
RSONALIITATE MARCAN
M
NTĂ A
R
REVOLUŢ
ŢIEI PAŞ
ŞOPTIST
TE
Avrram Iancu s-a
s născut în
n Ţara Moţţilor, în satuul Vidra de Sus,
S actualm
mente denum
mită Avram
Iancu, judeeţul Alba. Cel dintâi desspre care se mai pomen
neşte din fam
milia lui Avram Iancu este
e bunicull
său, Gheorrghe Iancu, care
c ar fi fost preot orto
odox şi ar fii luat parte la
l răscoala luui Horea din
n anul 1784.
Unele sursee afirmă că Gheorghe
G
Iaancu ar fi fo
ost rudă cu Horea.
H
Datta exactă laa care s-a născut
n
Avram nu a răm
mas menţionată exact, dar după mărturisirile
m
eroului el s-ar
s fi născutt "la vremeaa cireşelor". Ţinând
Ţ
cont că în munţţi cireşele see coc mai târrziu datorităă
climei mai aspre, e possibil ca el să se fi născut în luna iuliee sau august..
Despre copilărria lui Avram
m Iancu s-aau păstrat foarte
f
puţine informaţiii. Amintirilee rămase în
conştiinţa moţilor săi îl arată înssă ca pe un
n copil vioii şi vesel, plin
p de spiriit, dar cu caracterul
c
şii
temperameentul singulaar al moţilorr, gânditor şii scurt la vorrbă, cu inima nobilă şi sinceră.
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Şco
oala Avram Iancu
I
o va începe
î
în satt. Dascăl i-a fost Mihai Gomboş,
G
iarr şcoala era la margineaa
crângului "Târsa".
"
Dup
pă ce a învăţţat o vreme în Vidra dee Sus, Avrăm
muţ a fost triimis de părin
nţi la şcoala
primară din
n satul Neaggra, unde a în
nvăţat foartee bine.
În preajma izbucnirii
i
r
revoluţiei
f
făcea
parte dintre fruuntaşii inteelectualităţii româneşti
transilvănene, luptătoaare pentru emanciparee socială şii naţională. A fost un
nul dintre iniţiatorii
i
şii
organizatorrii adunărilo
or de la Blajj din 30 aprrilie, 15-17 mai
m şi 15-233 septembriee 1848 şi co
onducătorull
cetelor înarmate de ţăărani şi de mineri
m
din Munţii
M
Apuuseni, în rân
ndurile cărora şi-a câştiigat o mare
popularitatte.
Pun
nerea greoaie în practică a legii privitoare
p
la desfiinţareaa iobăgiei în
n Transilvan
nia, refuzull
guvernului revoluţionaar ungar de a acorda libeertăţi naţion
nale românilo
or şi votareaa unirii Tran
nsilvaniei cuu
Ungaria la Dieta din Cluj,
C
au dus la dezbinarrea forţelor revoluţionaare române şşi ungare şi la ridicarea
ţărănimii laa lupta pen
ntru rezolvaarea problem
mei sociale şi a celei naţionale.
n
A
Avram Iancuu a devenitt
conducătorrul oştii ţărăneşti antireevoluţionaree. În frunteea acestei oşti şi în collaborare cu autorităţile
militare austriece a orgganizat apărrarea în Mun
nţii Apusen
ni şi a respin
ns numeroassele atacuri ale trupelorr
ş ca armament, câştigân
ndu-şi renum
mele de "craiiul munţilor".
revoluţionaare maghiaree, superioaree ca număr şi
Tărrăgănarea aplicării
a
şi în
î Transilvaania a legiii privitoaree la desfiinţarea iobăggiei, refuzull
guvernului revoluţionaar ungar de a acorda liibertăţi naţio
onale român
nilor şi votaarea de către Dieta din
Cluj a uniriii Transilvan
niei cu Ungaaria au dus la
l dezbinareea forţelor reevoluţionaree române şi ungare şi la
ridicarea ţăărănimii la luupta pentru rezolvarea
r
p
problemei
so
ociale şi a celei naţionalee.
Duupă revoluţiee începe prrigoana auto
orităţilor ausstriece împo
otriva lui Iaancu, care este
e urmăritt
pentru anchetă deşi lup
ptase de parrtea austrieccilor. În 15 decembrie
d
1849 este chiiar arestat în
n Hălmagiu,
în zi de târrg, dar este eliberat urggent datorită presiunii populaţiei
p
r
româneşti
afflate în com
mună şi care
ameninţă cu
c masacrul garda
g
austriaacă.
În februarie
f
18850 Avram Iancu
I
pleacăă spre Vienaa pentru o auudienţă la îm
mpăratul Fraancisc Iosef.
Acesta îi primeşte
p
pe români cu mare respeect. Cu toatte acestea, Avram
A
Iancu va refuzaa decoraţiile
imperiale pe
p motiv că el a luptat pentru
p
dreptturile poporuului român, nu pentru m
medalii şi nuu acceptă săă
fie decoratt. Câteva ziile mai târziiu este chem
mat la poliţia din Vien
na şi i se ssugerează săă primească
medaliile im
mperiale. Reefuzând din
n nou, Avraam Iancu esste expulzat din capitalaa austriacă. Neprimindd
medaliile im
mperiale, Ian
ncu declara:
„...eu distinccţia ce mi s-a acordat, penttru care în ceea ce priveşte persoana meaa îi mulţumessc Maiestăţii Sale cu toatăă
supunerea, nu
n o pot primii atâta timp câât acele făgăduuieli nu vor fi împlinite şi dorinţele
d
juste ale naţiunei române
r
nu vorr
fi satisfăcute,, fiindcă în cazz contrar, făcâând abstracţie de faptul că eu
e aş fi conside
derat ca un bărrbat de rea-creedinţă de cătree
popor, pe carre aş fi ţinut numai
n
să-l înşeel cu promisiuuni goale, dar mi
m s-ar face im
mposibilă caleaa ca să mai reealizez ceva înn
viitor pentru monarhul meeu şi pentru naaţiunea mea.”
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Va fi înmormâântat la Ţeb
bea pe 13 seeptembrie 1872,
1
cu fun
neralii naţion
nale atât dee mari şi cuu
prezenţa attâtor român
ni, încât auto
orităţile magghiare de daata aceasta, au fost deo
osebit de în
ngrijorate. A
doua zi după înmormâântare, la prreotul ortodo
ox de la Ţeb
bea s-au preezentat doi m
moţi care în
ntrebat cât a
costat înmo
ormântarea lui Iancu. Aflând
A
sumaa, au plătit pe
p loc cheltuuielile de înm
mormântaree, după care
au plecat făără să spunăă nici un cuvvânt. Numelee celor doi nu
n se cunoaşşte nici pânăă în ziua de azi.
a
Avrram Iancu odihneşte
o
lâângă Gorunul lui Horeaa, ultima sa dorinţă, exxprimată în testamentull
său, fiind ca
c din avereaa rămasă de la el să se riidice o Facuultate de Dreept pentru rromâni, el fiiind convins
că doar lup
ptătorii pe tăărâm juridic vor putea săă câştige dreepturile naţiuunii române.
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AV
VRAM IAN
NCU - FO
ORŢĂ, PU
UTERE, EXEMPLU
An
nul 1848 a fo
ost un an sem
mnificativ, anul
a “primăvverii popoareelor, pentru că au avut loc
l revoluţiii
în Italia (Paalermo), Fraanţa (Paris), Statele Germ
mane (Vienaa, Berlin) şi Imperiul
I
Auustriac (Budaapesta).
În spaţiul românesc
r
auu izbucnit reevoluţii în to
oate provincciile, cu exceepţia Dobroggei şi Basaraabiei care se
aflau sub dominaţie
d
otomană şi ţarristă.
În Transilvania
T
a situaţia a fost
f mai com
mplicată pen
ntru că revolluţionarii din
n Ungaria auu proclamatt
anexarea Transilvaniei
T
i şi au refuzzat acordarea de dreptuuri românilo
or. Românii şi-au păstraat poziţia în
cele trei addunări de la
l Blaj, însăă maghiarii nu au ţinuut cont de cererile
c
rom
mânilor şi au declanşatt
ostilităţile militare. Daatorită acesttor condiţii,, Avram Ian
ncu a organ
nizat în muunţii Apusen
ni o armatăă
revoluţionaară.
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În istoria
i
ţării, Avram Ianccu este eroull legendar all poporului, “geniul mitiificat” pentrru eternitate
în conştiinţţa româneasscă, reprezen
ntând o partte din istoriaa acestui po
opor. Alăturii de alţi titan
ni (Decebal,
Basarab I, Horia, Cloşşca şi Crişan
n, Bălcescu, Bărnuţiu), Avram
A
Ianccu a fost ero
oul, geniul apărării
a
glieii
străvechi, el
e fiind unul dintre condducătorii revvoluţiei de laa 1848 – 18449 din Transilvania.
Vă întrebaţi, prrobabil, ce anume
a
l-a deepartajat pe acest person
naj de ceilalţţi, consacrân
ndu-i un loc
primordial în istoria neamului? Farmecul său personal? Curajuul tineresc?? Simţul dee dreptate?
n
e? Răspunssul trebuie să-l căutaaţi dincolo
o de fiinţaa
Optimismuul, vorba scurtă şi neşovăitoare
dumneavoaastră, să săp
paţi cu mâin
nile goale în inima patriiei, să ridicaaţi pleoapa aadormită a istoriei
i
şi săă
vedeţi că El
E este întrruchiparea năzuinţelor
n
şi a aspiraţiiilor unui neam
n
întreg.. “Craiul Munţilor”,
M
all
“moţilor” a fost recun
noscut de isttoricul ameriican Keith Hitchins,
H
care l-a alăturaat “generaţieei europene
de la 1848””, generaţie de
d intelectuaali care au avvut forţa dee a imprima idealurile un
nei noi struccturi sociale,
structură pe
p care a fo
ost clădită noua Europăă. “Iancu a împărtăşit de
d asemenea spiritul ro
omantic sauu
eroic al ep
pocii sale; făără acest sp
pirit, acţiunille sale şi în
nsăşi ideea de
d naţionaliitate ar fi de
d neînţeles.
Credinţa saa, aproape biblică, în bunul
b
simţ funciar al poporului
p
şii inspiraţia p
pe care şi-o
o trăgea din
n
trecut, adiccă din origin
nea română a poporului roman, suntt ilustrări viii în această p
privinţă”10.
Needreptăţile so
ocietăţii în care a trăit nuu i-au fost sttrăine: le-a cunoscut
c
din
n plin de cân
nd era copil,
în satul săău natal. Juurist fiind şi-a
ş perfecţiionat simţull critic şi îndârjit,
î
a ccontinuat luupta pentruu
schimbare. Datorită iuubirii profuunde pentruu neamul săău, pentru dreptate şi adevăr, şi-aa dus către
perfecţiunee lupta pentrru soluţionarea problem
melor socialee fundamenttale. A fost uuna cu popo
orul, s-a unitt
cu el, a devvenit conduccătorul său, realizând co
omuniunea ce
c a devenit forţa, moto
orul schimbăării. În lupta
pentru dreepturile polittice, culturaale , pentru libertăţi fun
ndamentale,, pentru dorrinţa român
nilor de a fii
recunoscuţţi ca o naţiiune de sin
ne stătătoarre, Avram Iancu
I
s-a implicat tottal, reuşind să capteze
încrederea şi simpatiaa ţărănimii şi a inteleectualităţii deopotrivă,
d
încredere ce a explo
oatat-o şi a
transformaat-o în arma eliberatoaree, în forţa geeneratoare de
d libertate. Moţii,
M
oameeni simpli, oneşti, bravi,
considerauu poruncile sale sfinte şi
ş obligatoriii, privindu-ll ca pe o iccoană eliberratoare, ca pe
p o flacără
izbăvitoaree, flacăra sacră a purifiicării. “Erouu şi muceniic”,după cuum spunea N
N. Iorga, dăruit
d
lupteii
pentru drep
ptatea până la uitarea dee sine, a răm
mas dăltuit în
n conştiinţa neamului caa”geniul bin
nelui aflat în
slujba celorr mulţi”.(M. Badea). “Când fu Iancuu crai în ţarăă/Domnii masă
m nu mân
ncară/ Nici în
î pat nu se
culcară…” Conducăto
orul moţilorr din anii 1848-1849
1
s-a
s născut în Vidra dee Sus, Munţţii Apuseni,
Transilvaniia. A fost al
a doilea fiuu al soţilor Alisandru şi
ş Maria Ian
ncu. Ziua naşterii nu se cunoaşte,
deoarece condica biserricii din acell an s-a pierrdut, iar doccumentele şccolare nu meenţionează decât
d
vârsta
ost o zi binecuvântat
b
tă pentru naţiune,
n
o zi însemnaată datorităă
copilului, dar cu siguuranţă a fo
evenimenteelor ce vor urma. Părin
nţii săi, oam
meni simpli, dar harnici, reuşesc să aibă un lot de pământt
arabil de op
pt iugăre, ceeea ce era o mică
m avere pentru
p
oameenii din mun
nţi şi pentru sărăcia acelor vremuri.

10

Keith Hitcchins, Avram Iancu
I
şi revoluuţia europeană din 1848, în
n “Transilvania”, nr.5./19722, nr.19-20
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Dee asemenea,, tatăl său şi-a rotunjiit veniturilee şi cu cărăăuşia. Mai târziu reuşeşte să –şii
construiasccă o casă no
ouă (casă caare există şi în zilele no
oastre fiind transformat
t
tă în muzeu memorial),
bunăstare care
c s-a văzuut prin faptuul că a reuşiit să-şi dea fiii la “şcoli în
nalte”.
Şco
oala primarăă făcută de A.
A Iancu în Câmpeni s-aa bucurat dee renume fo
oarte bun (d
de fapt toate
şcolile prim
mare din Muunţii Apusen
ni aveau un renume foaarte bun, eraau întreţinute de Fisc şi controlate
de autorităăţile şcolaree, şcoli în care
c
dascăliii erau bine plătiţi în bani
b
şi în n
natură). Urm
mează apoii
gimnaziul din
d Zlatna unde
u
ia note maxime la toate
t
materiiile predate.
Din
n descrieri, ca fizic Avram Iancu era un tânăăr înalt, binee făcut, blon
nd cu ochii de culoare
deschisă.
Din
n 1841 îl reggăsim la Cluuj, la Liceul piariştilor, unde
u
i-a fosst desăvârşittă educaţia de
d pedagogii
eminenţi. Aici
A
are muulţi colegi români
r
, collegi care în
n viitor se vor
v regăsi în
n cursul revvoluţiei şi all
istoriei (Aron Pumnul,, Iacob Bolo
oga etc.)
Înccă de prin 18845, Alexanddru Bohăţiel -avocat- reeuşeşte să alccătuiască o ssocietate acaademică, iarr
Popea şi Alexandru
A
Paapiu-Ilarian redactează o foiţă săptaamânală: “Z
Zorile pentruu minte şi in
nimă”, unde
tinerii trataau foarte serrios problem
mele existentte la aceea oră.
o Avram Iancu nu a avut aptitud
dini literare,
dar s-a afirmat ca un om
o de voinţăă şi de acţiun
ne bărbăteasscă. Ca avoccat şi-a form
mat o părere foarte clarăă
despre neddreptăţile suuferite de iob
bagii din munţi. Populaaritatea în rândul coleggilor şi-a câşştigat-o prin
caracterul sau
s drept si prin genero
ozitatea de care
c a dat do
ovadă. Dup
pă absolvire s-a înscris practicant
p
laa
tezauriatul ţării, la Sibiiu, dar pleaccă după câteeva săptămân
ni la Târgu-M
Mureş, dediicându-se avvocaturii. În
martie, Tîrrgu Mureşuul a fost cuprins
c
de fierberea evenimentelo
e
or şi a încceput să see contureze
personalitaatea acestui mare om, a cărui prim
m pas în viaaţă l-a înch
hinat grijii p
pentru soartaa viitoare a
poporului. După term
minarea stagiiului de avocat, cu diploma în buzzunar, s-a allăturat Sfatuului tinerilorr
din Blaj, un
nde a luat paarte la o con
nsfătuire pollitică. A fostt unul dintree iniţiatorii aadunărilor dee la Blaj din
aprilie, maii şi septemb
brie 1848. Aici,
A pelegrin
nările sale i-au sfârşit, cercul se încchide şi tânărul moţ se
întoarce prrintre ai săi, la Vidra de Sus pentru a-şi împlini menirea: dee a fi conduccătorul cetellor înarmate
de ţărani şii mineri din Munţii Apuuseni.
Nuu voi insista asupra cro
onologiei eveenimentelorr, dar doresc sa subliniiez credinţa şi speranţaa
ţăranilor cee l-au urmat în luptă şi care
c au văzut în el omul capabil să lee realizeze vvisele.
Deesfăşurând o activitate excepţională
e
ă din punct de vedere organizatoric
o
c şi militar – pentru un
tânăr de 244 de ani – Iaancu a reuşiit să reziste şi să apere cu
c armata luui munţii şi Cîmpenii, dovedind
d
un
geniu organ
nizator şi o intuiţie maii rar întâlnittă. Chiar şi după
d
încheiierea luptelo
or, Iancu a continuat
c
să
fie considerat de moţi prefectul lorr, iar populaaritatea sa s-a întins în to
oată ţara.
Ce l-a caracterrizat? Devottamentul suublim pentruu patrie, draagostea cătree naţiune, exemplul
e
de
libertate, onoare
o
si deevotament. Reformele cerute? Aco
ordarea depllinelor liberrtăţi politicee şi egalităţi
civile tuturror popoareelor din Trransilvania, recunoaşterrea dreptuluui la autoddeterminare şi abolireaa
completă a iobăgiei. Bineînţeles
B
căă toate acestea au avut repercursiuuni. Lupta l-aa măcinat, iar arestul şii
închisoareaa şi-au pus definitiv amprenta
a
pe sufletul şi
ş fizicul săău. Ademen
nit cu funcţii înalte şii
38

AVRAM IANCU – model şi innspiraţie

bineplătite,, pentru a-ii cumpăra supunerea
s
şi pentru a-ii şterge neddreptăţile prricinuite, Iancu refuză,
motivând neîmplinirea
n
a promisiuniilor date pop
porului româân. Bolnavv, fără a se mai reface
r
fizic
vreodată, ajuns
a
la mâna destinului care l-a arun
ncat de pe culmi
c
în vârttejul unei agonii lungi şi istovitoare,
se stinge în
ncet si chinuuitor din viaţţă, în anul 18872, luna sep
ptembrie, la Tebea.
În 1850 îşi facce testamen
ntul simplu în
î care speccifică: ”Unicul dor al vvieţii mele e să-mi văd
Naţiunea mea
m fericită…
…”
Evoluţia sa po
olitică a fost consecventtă de la înceeput şi până i s-a stins fflacăra minţţii. În carteaa
deceselor din
d Vidra, laa rubrica correspunzătoaare profesiun
nii sau meseeriei celui deecedat, e scriis simplu în
dreptul lui Avram Ianccu: “Eroul Românilor”.
R
Viaaţa şi lupta lui Avram
m Iancu au fost şi vorr rămâne fo
olositoare p
procesului de
d educaţie,
deoarece prin
p ele se iluustrează preegnant cel puţin
p
două id
dei fundameentale: rolull maselor în plăsmuirea
istoriei şi caapacitatea personalităţilor de a se sp
prijini pe forrţa maselor pentru a grăăbi ritmul dee dezvoltare
a mişcării istorice.
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AVR
RAM IANCU – MO
ODEL LO
OCAL
În vechiul
v
oraşş “Ampellum
m” , pietrele gem sub po
ovara istorieii. Elevii şcollii noastre auu privilegiull
de a găsi modele
m
veritaabile aproap
pe de ei. Din
ntre acestea îl amintim pe prefectuul Petru Dob
bra, dar maii
cu seama pe
p patronul spiritual al şcolii
ş
noastre, „Avram Iancu”.
I
Elevvii noştri se întâlnesc peeste timp cuu
Avram Ian
ncu ca elev al
a “Gimnaziiului Crăiescc” din Zlatn
na sau ca şi conducător al revoluţieei româneşti
din Transillvania din 1848-1849. Prin
P viaţa şi activitatea sa,
s Avram Iancu reprezzintă pentru elevii şcoliii
noastre un promotor al
a ideilor de dreptate, cin
nste şi adevăăr.
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În societatea actuală se simte tot mai mult nevoia
n
de modele în educarea şi
ş formarea
personalităăţii elevilor. Elevii zilelor noastre, putem afirrma că fac parte din generaţiile crescute cu
televizorul..
Se cunosc efectele negativve ale televvizorului şi calculatoruluui asupra ddezvoltării personalităţii
p
i
elevilor, dee aceea rolul şcolii este în
n a-l orientaa pe elev în alegerea
a
moddelelor verittabile.
În şcoală, elevuul este pregăătit , modelaat în raport cu cerinţelee actuale ale societăţii. La
L formarea
personalităăţii elevului, fiecare dissciplină de învăţământ contribuie în funcţie de conţinuutul ei prin
modalităţi şi căi specifiice. Istoria trrezeşte şi cuultivă sentim
mente, creeazză acele stării raţionale şii afective de
care are neevoie orice fiinţă
f
umanăă pentru a trăi
t şi a-şi valida
v
capaccităţile creato
oare în conccordanţă cuu
progresul societăţii.
s
Stuudierea istorriei se adresează deopottrivă intelecttului şi inim
mii, solicitând
d raţiunea şii
simţirea din
n a căror sim
mbioză se naaşte motivaţţia devotameentului faţă de
d propria ddevenire.
În cadrul orelo
or de istoriee se urmăreşte aducereaa în prim-pllan a acelorr personalităăţi care prin
n
puterea mo
odelului po
ot ajuta la modelarea
m
p
personalităţii
i elevului. Este
E
ştiut ccă istoria este o ştiinţă
socială, de aceea istoriia poate ajuta la formarrea personallităţii elevului din puncct de vederee al învăţăriii
mitaţie. În caadrul învăţărrii prin imittaţie elevii auu nevoie de
sociale. Învvăţarea sociaală se realizeează prin im
modele de prestigiu. Experimentel
E
le lui Miller si Dollard arată
a
că un in
ndivid poatee învăţa să discrimineze
d
între lideri:ca modele bune
b
sau relee. Acest indiivid învaţă să-l
s imite pe acel lider a cărui copierre îi aduce o
recompenssă, în cazul nostru un sentiment de
d confort social.
s
Este important ca în cadruul orelor de
istorie la cllasa a VII-a şi la clasa a VIII-a să fiee integrate elementele
e
d istorie loccală în istoriaa universală
de
şi în cea naţională.
n
Eleementele dee istorie locaală sunt de mare
m ajutor în cunoaşteerea personaalităţilor din
trecutul po
oporului rom
mân, în form
marea person
nalităţii elevillor, în educaarea civică.
Preedarea elemeentelor de isstorie localăă în şcoală este
e propusăă încă din seecolul al XIX
X-lea de G.
Ionescu Sion, Ioan Luupaş, Nicolaae Iorga. În
n 1934 proggrama analittică de istorrie pentru în
nvăţământull
secundar preciza
p
obliggaţia profesorului de isstorie de a face cunosccute elevilorr evenimenttele istorice
petrecute în
î orizontull local. Azi, în şcoala românească,
r
se încearcăă integrarea elementelo
or de istorie
locală în leccţie, ori de câte
c ori este posibil.
l
În ceea ce prriveşte perssonalitatea lui

im
mportante. În primul rând Avram
m Iancu a

Avram Ian
ncu, aceastaa poate fi evvocată atât la

urrmat cursurrile şcolii gimnaziale dee la Zlatna.

clasa a VIII-a, în cadruul lecţiei „Reevoluţiile de la

El
E s-a implicaat în problem
mele ţăranilor din zonaa

1848-1849 din Europaa”, cât la claasa a VIII-a în

munţilor
m
Apuuseni. În tim
mpul războiuului civil din
n

cadrul lecţiei „Revolluţia de la 1848-18499”.

Transilvania
T
d 1848-18849 s-au datt lupte între
din

Pentru aceeste lecţii orizontul
o
loccal Zlatna ne

reevoluţionariii maghiari şşi cei român
ni la Abrud,

oferă mai multe elemente de istorie locaală

Baia de Arieeş, Câmpen
ni, Zlatna, Aiud,
A
Albaa
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Iulia. Acestte lupte s-auu dat în urm
ma neînţelegeerii

Ungurii
U
doreesc o singurră naţiune maghiară,
m
o

revoluţionaarilor maghiiari de a-i trata ca naţiune

singură patrrie maghiarră, doresc ca parteaa

pe români. Faţă de aceasta, Avram
A
Ian
ncu

ro
omână din Transilvania
T
a să fie desn
naţionalizatăă

spunea laa 21 septtembrie 18848, la Bllaj:

prrin teroare şi asuprire.”” Oraşul Zllatna a fostt

„Pretenţiilee noastre sunt
s
sfinte,, pre cât de

diistrus prin incendiere de către maghiari,
m
iarr

sfântă este dreptatea, iaar noi sunteem gata de a le

Avram
A
Iancuu ocupă oraaşul asigurân
nd protecţiaa

apăra cu orice preţ.””, iar mai târziu, duupă

lo
ocuitorilor

organizareaa celor 155 prefecturri şi legiun
ni,

ceerându-le suupunere în noiembrie 18848.

şi

a

fun
ncţionarilor

maghiari,

afirma: „Auustriecii asiggură naţionaalitate, pe cân
nd
În iulie-august 1849, la Zllatna, are locc o conferin
nţa a fruntaşşilor Transillvaniei, la caare participăă
Alexandru Golescu-Allbu, din Ţaraa Româneasscă, ce era de
d părere că Avram Ianccu nu s-a alin
niat bine cuu
austriecii. Hotărârea
H
a
adunării
de la Zlatna va
v fi transm
misă lui Lajo
os Kossuth printr-o scrrisoare prin
intermediuul lui Nicolaee Bălcescu cu care s-a în
ntâlnit Avram
m Iancu în 3 august 18448, la Câmpeeni.
Un
n alt personaaj istoric din
n orizontul local
l
Zlatna este prefecttul Petru Dobra, un apropiat al luii
Avram Ian
ncu, care s-a născut în 18817 în Zlatn
na, prefect all legiunii 6 Submontane.
Aceeste evenim
mente istoricce, şi mai ales
a marea personalitate
p
e a lui Avrram Iancu, sunt făcute
cunoscute elevilor în timpul,
t
dar şi
ş în afara orelor
o
de isto
orie. Cunoşttinţele dobândite de eleevi în cadrull
c
c participarrea elevilor la activităţi extraşcolaree, desfăşuratte împreunăă
cu
orelor de isstorie sunt completate
cu comunittatea.
Cu diferite occazii şcoala noastră a răspuns
r
soliccitărilor ven
nite din parrtea Asociaţţiei „Avram
Iancu” – filiala
f
Zlatna, condusă de profeso
orul Domşa Traian. În octombrie 2008 am participat
p
laa
Parastasul de la Bisericca Ortodoxăă din oraş peentru comem
morarea lui Avram Ianccu şi a lui Peetru Dobra.
În 10 mai 2009
2
am parrticipat cu cllasa pe care o conduc în
n calitate de diriginte la comemorarrea lui Petruu
Dobra, la care
c au fost prezente auutorităţile loccale, grădiniiţele şi liceull din localitaate. Elevii şccolii noastre
au participaat la depuneeri de coroan
ne la bustul lui Avram Iancu,
I
bust care se afla în faţa şcoliii noastre, laa
bustul lui Petru
P
Dobraa, la Monum
mentul Eroilo
or cu ocazia „Zilei Eroillor” sau cu o
ocazia altor evenimente
deosebite din
d istoria naaţiunii noasttre.
Împ
preuna cu asociaţia „Avvram Iancu”” filiala Zlatn
na, am organ
nizat un con
ncurs pe tem
me de istorie
naţională şi
ş locală deddicat Zilei Naţionale
N
a României în noiembrrie 2008.Aso
ociaţia a preemiat eleviii
câştigători cu literaturră de speciialitate. Prin
n participarrea la acestte activităţi extraşcolarre elevii auu
aprofundatt noţiunile şi
ş problemelle referitoarre la Avram Iancu prin studierea uunor liste biibliografice,
invăţarea de
d poezii încchinate eroiilor, cântecee istorice ca „Marşul luii Iancu” şi ascultarea discursurilor
d
r
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participanţiilor din parttea Asociaţieei „Avram Iancu”, toatee acestea con
ntribuind la formarea personalităţii
p
lor şi la o mai
m bună cun
noaştere a luui Avram Ian
ncu.
Mo
otto-ul şcolii noastre esste „Cunoaşşterea înseam
mnă libertaate”. Pe socclul bustuluii lui Avram
Iancu din Zlatna stau scrise cuvin
ntele „Unicul dor al viieţii mele e să-mi văd N
Naţiunea mea fericită”.
Alăturând motto-ul şccolii noastre citatului de
d pe socluul lui Avram
m Iancu prrin învăţareaa istoriei şii
participareaa la activităţţi extraşcolaare dedicate „Crăişoruluui”,elevii descoperă că p
prin cunoaşştere câştigă
libertatea de
d a fi fericiiţi, de a fi educaţi
e
şi a avea o perssonalitate la fel de puteernică precuum cea a lui
Avram Ian
ncu, un modeel veritabil.
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AVRAM
M IANCU
U “CRAIU
UL MUNŢ
ŢILOR“
ANCU s-a născut
n
din do
orinţele şi duurerile unui neam. Întottdeauna cândd un popor pierde cevaa
“IA
esenţial, to
ot el îşi zăm
misleşte oam
menii capabili să-i reînttregească vrrerile, să-i p
plătească um
milinţele, săă
aprindă scâânteia nevoiii de împlin
nire” scria Petre
P
Sălcudeeanu în prefaţa volumuului Avram Iancu,
I
Sibiu,
1984.
Sub
b tâmpla Muntelui
M
Găăina, cu răddăcinile înfiipte adânc în glia străămoşească, acolo unde
Apusenii par o cetate uriaşă,
u
o poaartă deschisăă spre lume, se află com
muna Vidra, aazi Avram Iaancu.
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Aicci, la Vidra, s-a născut în
n 1824 Avraam Iancu diin părinţi ţărrani, moţi în
nstăriţi. A urrmat clasele
elementaree la Poiana Vadului
V
şi Abrud,
A
gimn
naziul inferio
or la Zlatna, gimnaziul ssuperior –Liiceul Piaristt
la Cluj, iar din 1844 a urmat
u
Faculltatea de dreept din Cluj.. În 1846 a devenit
d
canccelarist la Tâârgu-Mureş,
iar în 1848 îşi ia exameenul de avoccat.
Inttelectualitateea transilvăn
neană, ca avangardă a poporului
p
ro
omân, reven
ndica dreptuurile politice
ale naţiuniii române op
punându-se unirii Transilvaniei cu Ungaria. Laa 24 martie 1848 Simio
on Bărnuţiuu
respinge iddeea unirii Transilvaniei
T
cu Ungaria şi cere recuunoaşterea naţiunii
n
rom
mâne ca naţiuune politică:
“Românilo
or, ascultaţi :voi până accum aţi fostt morţi politiceşte. Voi dară, un m
milion şi trei sute şi mai
bine de români, nuu existaţi pe
p lume caa
naţiune. Astăzi
A
este zziua învierii voastre.
v
“
Într-o

zi

a

anului

1848

revoluţion
nari român
ni şi magghiari s-auu
întâlnit la Tg. Mureş pentru a forrmula cererii
spre împăăratul de la Viena. „Avvram Iancuu
stă într-un
n ungher şi tace. Deod
dată se aude
un glas tunător.
t
Cuuvintele sun
nt răspicate,
sincere, drepte
d
si sccurte. Cer să fie liberr
acest păm
mânt româneesc. Avem dreptul
d
de a
ne vorbi liimba, a ne spune simţăămintele, a ne avea ca fraţii în luccrătura păm
mântului şi a istoriei, în
n
descrierea lumii care va
v fi să fie după noi „p
povesteşte Romulus
R
Guuga despre Avram Ianccu. Punereaa
nia, refuzul guvernuluii
greoaie în practică a legii priviitoare la desfiinţarea iobăgiei în Transilvan
revoluţionaar maghiar de
d a acordaa libertăţi naaţionale rom
mânilor, votaarea unirii T
Transilvanieii (la 30 mai
1848 Dietaa maghiară din
d Cluj decllară unirea Transilvanie
T
ei cu Ungaria, fără consuultarea naţiuunii române
din Transillvania) cu Ungaria
U
a dus la dezbinaarea forţelorr revoluţionaare române şi ungare şi la ridicareaa
ţărănimii laa luptă pentrru rezolvareaa problemellor sociale şii a celei naţio
onale.
Avram Iancu a devenit co
onducătorul oştirii ţărăn
neşti antirevo
oluţionare. P
Pe 4 iulie 18848 româniii
încep să se înarmeze suub conducerrea lui Avram
m Iancu. Laa 29 septemb
brie Avram Iancu îşi aşaază cartierull
C
iarr la 18 octom
mbrie 1848 , baronul geeneral Puchn
ner, comanddantul trupellor austriece
general la Câmpeni,
din Transillvania, îl nuumeşte pe Avram
A
Iancuu prefect all legiunii pee care urmaa să şi-o înfi
fiinţeze prin
recrutarea moţilor. Avvram Iancu o va numi Legiunea
L
II Auraria
A
Gemiina în amintiirea rădăciniilor romane
ale românillor.
La Marea Aduunare Naţion
nală de la Blaj,
B din 13-115 mai 18488 ,de pe Câm
mpia Liberttăţii, Simion
Bărnuţiu ţiine un celeb
bru discurs. “ Naţiunea română însăă, nu are cuuget duşman
n în contra altei
a naţiuni,
dar cere resspect de la acestea.
a
Ea nu
n va asupri, dar nici nuu se va lăsa asuprită
a
“.
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Pro
ogramul de revendicări ale naţiuniii române din
d Transilvaania, sub titlul de PET
TIŢIUNEA
NAŢIONA
ALĂ cuprin
ndea 16 articcole:
1. naţiun
nea română se
s declara in
ndependentăă şi cerea rep
prezentare proporţionalăă în Dietă;
2. dreptuul de folosirre al limbii române, prrecum şi cell de desfăşuurare anualăă a Adunăriii Naţionale
Generrale;
3. se proclama indep
pendenţa bissericii român
ne şi egalitatea ei cu celeelalte bisericii din Transillvania;
4. se cereea desfiinţarrea iobăgiei, fără nicio deespăgubire din
d partea io
obagilor;
5. libertaate comercială;
6. desfiin
nţarea dijmellor de minerrit;
7. libertaatea cuvântullui şi desfiin
nţarea cenzurii;
8. libertaatea întruniriilor;
9. tribunale cu juraţi în care judeecata să fie publică;
p
10. Gardaa naţională ro
omânească comandată
c
d ofiţeri rom
de
mâni;
11. comisiii mixte pentru reglemen
ntarea chesttiunilor urbaariale;
12. şcoli ro
omâneşti dee toate gradeele din bugettul de stat şii dreptul de redactare a p
programelorr şcolare;
13. desfiin
nţarea privileegiilor în serrviciile publiice;
14. desfiin
nţarea impozzitelor;
15. Constiituţie propriie Transilvan
niei, care ia în
î consideraare drepturilee românilor;
16. interdiicţia hotărârrilor fără con
nsultarea rom
mânilor.
PE
ETIŢIUNEA
A se ridica la
l nivelul celor mai avan
nsate docum
mente similare ale vremiii, fiind prin
n
context exp
presia vie a înţelepciuniii şi puterii de înţelegerre a comanddamentelor epocii din partea
p
celorr
care s-au puus în frunteaa luptei penttru demnitatte, libertate şi
ş unitate naţională.
Avram Iancu va
v fi la Blajj în fruntea a 10000 dee moţi. Aici, pe Câmpiaa Libertăţii, se va rostii
pentru prim
ma dată “No
oi vrem să ne unim cu ţaara!”
Avram Iancu a colaboratt cu autorităăţile militaree austriece şi a organizat apărareaa în Munţiii
Apuseni. A respins nuumeroase attacuri ale truupelor revolluţionare maaghiare, sup
perioare ca număr
n
şi ca
armament, câştigându--şi numele de
d Craiul Munnţilor.
nă în martie 1849, sub conducerea
c
g
generalului
maghiar
m
Iossif Bem, a fo
ost cucerită marea
m
parte
Pân
a Transilvaaniei. Doar zona
z
Munţillor Apusenii a rămas neecucerită. Suub conducerrea lui Avram Iancu au
fost respinse toate încercările arm
matei maghiaare de a pătrrunde în muunţi. Pe 4 m
mai 1849 Avrram Iancu a
dat o nouă organizare civilă Munţiilor Apusenii. În vara an
nului 1849 Craiul
C
Munţiloor a efectuat o şedere de
10 luni la Viena
V
unde a ţinut legătuură cu autorrităţile imperriale austriecce.
La 2 iulie 18449, la Segheddin a fost semnat
s
un pact
p
de paccificare. Niccolae Bălcesccu şi Cezarr
Bolliac au depus mari eforturi pe lângă Kossuuth să accep
pte o înţeleggere cu Avraam Iancu. Deşi
D simţeauu
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că este preea târziu, auu înţeles că au
a fost trăddaţi şi folosiiţi de împăraatul de la V
Viena. Proiecctul pacifistt
prevedea 18 puncte şi consemna o stare deja existentă
e
în Transilvania
T
a:
¾ dreepturile rom
mânilor de a folosi limbaa în administtraţie;
¾ inddependenţa bisericii orto
odoxe;
¾ preezenţa româânilor în adm
ministraţia de
d stat etc.
Dee asemenea,, Nicolae Bălcescu
B
a obţinut neeutralitatea lui Avram Iancu în luptele din
Transilvaniia.
Lup
ptele vor fi întreruptte de intraarea trupelor ruseşti în provinccie. Armataa maghiarăă
revoluţionaară condusă de generaluul Bem a fosst înfrântă dee trupele ţarriste chematee în ajutor de
d împăratull
Austriei, Frranz Joseph., iar la 1/133 august 18449 armata maghiară a cap
pitulat.
Duupă decembrrie 1849 austriecii au restaurat putterea monarrhică a impeeriului. Fran
nz Joseph a
dispus de puteri
p
absoluute.
În Transilvania
T
a autoritateaa supremă îi rămânea guvvernatoruluii militar, cu sediul la Sib
biu.
Pub
blicaţia Gazzeta de Transiilvania a fostt suspendatăă, unii conduucători români ai revoluuţiei au fostt
închişi (Axxente Sever). Episcopul Andrei Şagguna a fost admonestat, iar episcop
pul Ioan Lemeni a fostt
destituit.
În anul 1851 Avram
A
Iancuu face parte din delegaţiia transilvăn
neană care p
pleacă la Viena pentru a
prezenta îm
mpăratului revendicăriile românilo
or. Reuşeştee să sugereeze o călăttorie a împ
păratului în
Transilvaniia şi o treceere a lui prin
n Munţii Ap
puseni. Ceree să fie prim
mit de împărrat în audien
nţă la o orăă
târzie şi estte refuzat. Supărat, refuză medalia acordată
a
de împărat pen
ntru meritelee sale în timpul luptelorr
contra revo
oluţionarilorr maghiari.
În 1852 Avram
m Iancu estee arestat şi dus
d la Alba Iulia
I
apoi laa Sibiu. Austtriecilor le era
e teamă căă
idolul de liibertate al ro
omânilor arr putea provvoca noi nem
mulţumiri laa aflarea areestării lui. Laa Sibiu i s-aa
oferit un post
p importaant pe care Avram
A
Ianccu îl refuză. De aici estee luat de tattăl său Alisaandru şi dus
acasă.
Înttre anii 18544 - 1860 se in
nstaurează în
n Transilvan
nia epoca ab
bsolutistă cuu administraţţie austriacăă
şi funcţionaari austrieci,, iar din 1867 va domni monstruosuul dualism auustro-ungar..
La Câmpeni, laa 20 decemb
brie 1850 Avvram Iancu îşi
î redacteazză testamenttul:
“Ultima mea voinţă
v
Un
nicul dor al vieţii
v
mele e să-mi văd Naţiunea feericită, pentrru care dupăă puteri am lucrat până
acum, dureere fără muult succes, ba
b tocmai accum văd, căă speranţelee mele şi jerrtfa adusă se
s prefac în
nimic. Nu ştiu câte ziile mai pot avea, un feel de presim
mţire îmi paare că mi-ar spune că viitorul
v
este
nesigur. Voiesc
V
doar şi hotărât dispun, caa după moartea mea, toată avereea mea, miişcătoare şii
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nemişcătoaare să treacăă în folosul naţiunii, peentru ajutorr la înfiinţarrea unei academii de drrepturi; tare
crezând că luptătorii cuu arma legii vor putea sccoate dreptuurile naţiuniii mele.”
“N
N-au moarte şi nici odih
hnă eroii carre trăiesc şi dincolo de moarte, ceii care-ţi dauu mâna şi laa
nevoie îţi atrag
a
luarea aminte
a
asupra lucrurilorr gândite de ei într-un feel şi făţărniccite în măcin
narea istorieii
curgătoare.. “Petre Sălccudeanu
“Crraiul Munţilor poartă cu glorie şi priccepere milittară steagul revoluţiei,
r
sttând în faţa duşmanilorr
neclintit caa granitul muunţilor săi.”-- Nicolae Băălcescu
“Avvram Iancu a fost sacrifficiu al simţţului său de libertate
l
şi onoare,
o
al neeînfricatei saale dragoste
către naţiun
ne şi al devo
otamentului său sublim pentru
p
patriie.”- Georgee Bariţiu
“În
n cartea deceeselor din Vidra
V
e însem
mnată şi mo
oartea lui Avvram Iancu. Numele de botez şi de
familie. Lo
ocul şi anul naşterii. To
otul potrivitt formularuului. La rubrrica profesiuunea sau meseria
m
celuii
decedat e scris:
s
„Eroull Românilor” Lucian Blaaga, în vol. “Elanul
“
insuulei”
„Crrede-mă … că iubesc poporul
p
tău admirabil şi bogat în sentimente ttot atât de mult
m ca şi all
meu şi permite-mi săă-ţi scriu în
ncă ceva: iub
besc pe Ian
ncu, acest tribun
t
nobill, strălucitor, poetic şii
G
înflăcărat.„„ - Ady Endrre, (din scrissoarea sa desschisă către Octavian Goga)
“Iaancu mai trăăieşte şi suvvenirea lui vaa trăi etern în sânul po
oporului rom
mân, câmpiiile şi munţiii
Transilvaniiei vor răsun
na pururea de cântecele create pen
ntru glorificcarea faptelo
or sale şi traadiţiunea vaa
vorbi cu addmirare desp
pre EROUL
L munţilor în
n 1848. “ Iossif Vulcan
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AVRAM
M IANCU
U – CORE
ESPOND
DENŢĂ
( 1824-18722)
Anuul 1848 a fost
f
un an revoluţionarr, un momeent în care se afirmă cconştiinţa europeană
e
a
înnoirii, a regenerării,, o ,,primăvvară a popo
oarelor” în sensul reddeşteptării lo
or la viaţă. În aceastăă
d la 1848 din
d Ţările Ro
omâne. Revvoluţia europ
peană de la 1848 a fostt
atmosferă se înscrie şii revoluţia de
,,ocazia, nuu cauza revo
oluţiei român
ne” (după cum
c
subliniaa N. Bălcesccu). În Transilvania revo
oluţia a fostt
mult mai co
omplexă aicci predomin
nând momentul naţionaal.
Din
ntre marile personalităţi
p
i ale revoluţiiei de la 18448 -1849 facee parte şi Avvram Iancu. În preajma
izbucnirii revoluţiei
r
fă
făcea
parte dintre frun
ntaşii intelecctualităţii ro
omâneşti traansilvănene,, luptătoare
pentru emancipare so
ocială şi naţiională. Avraam Iancu, marele
m
luptăător pentru drepturile naţionale,
n
a
sintetizat în
n fiinţa sa asspiraţiile de libertate alee poporului său. În acesst sens se în
nscrie şi ,, Teestamentul”
sau crezul vieţii lui Avvram Iancu pe care sin
ngur şi l-a fo
ormulat şi pentru
p
a căreei înfăptuiree şi-a dăruitt
toată energgia: "Ultima mea voinţaa! Unicul dor al vieţii mele
m e, să-mi văd Naţiun
nea mea feriicită, pentruu
care după puteri
p
am si lucrat până acuma, ...”((,,Ultima meea voinţă”, Cîmpeni,
C
20 Decembrie 1850).
Cei care l-au cuno
oscut au rem
marcat blân
ndeţea şi modestia
m
lui,
sincceritatea şi altruismul
a
săău. Era apropiat

de p
popor , iarr în scrisorii

preffecţii i se adrresau cu apeelativul ,,Fraate!”
Fiu al naturii,
n
fiu all munţilor, Avram
A
Iancu nu era un
n prefăcut şii
nu se târguia pentru
p
popo
orul său atuunci când erra vorba de dreptate şii
liberrtate.
p
la Muuzeul Naţion
nal al Uniriii
Cele câtteva scrisorii care s-au păstrat
din Alba Iulia susţin cele affirmate mai sus.
Insttrucţiunile lui Avram Iancu prrivind audiierea marto
orilor şi a
,,învinovaţiilor”, pedepsirea celor ce
c luau mită. (Câmpeni-112 octombriie 1848)
Scrrisoarea preefectului N
Nicolae Vlăd
duţiu către
Avrram Iancu în care

sse plânge de
d lipsa de

alim
mente şi îi cere ajutorrul (Roşia Montană-14
M
maii 1849).
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Scrisoarea lui Axente Sever cătree Avram Iaancu. Îl anuunţă că va trimite
t
pe
tribunul Maior
M
cu uneele însărcinărri date de addministratorrul Blajului (Sălcuele4/16 nov. 1848).

Scrrisoarea tribunului Boerr către Avraam Iancu în
n care relateează operaţiiunile militarre din jurull
Albei Iulii împotriva
î
arrmatei imperiale (Abrudd-13/25 apriilie 1849).

Sccrisoarea lui Avram Ian
ncu către păărintele V. Fodor prin
n
care îi cerea să-l în
nştiinţeze pee S. Balint să trimită praf
p
pentruu
tunuri( Cââmpeni,12 octombrie 18848).

Avrram Iancu, ,,Crăişorul munţilor”, personaj
p
dee legendă, prin dârzeniaa cu care a condamnatt
nedreptateaa, prin devo
otamentul faaţă de cauzaa urmărită, prin
p atitudin
nea lui ferm
mă şi nu în ultimul
u
rând
prin sacrificiul său poaate fi consideerat un moddel pentru geeneraţiile viittoare.
BIBLIOG
GRAFIE SE
ELECTIVĂ
Ă
DUDAŞ, Florian.
F
Avraam Iancu în
n tradiţia po
oporului rom
mân, Timişoaara, Ed. Faclla, 1989
Od
detta Ioanaa OLĂLĂU
Şcoala cu clasele I-VIII
I
,,Avrram Iancu”” Alba Iuliaa, jud. Alba
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AVR
RAM IANCU PE VĂILE
V
SO
OMEŞURIILOR ÎN
N 1872
În primăvara anului 18722, după Sărb
bătorile Paşştelui, Avram
m Iancu caa „un vultur cu aripile
tăiate”, necchemat de nimeni, ia drumul
d
Sibiiului. Nu şttim dacă a ajuns acolo
o, dar prezeenţa sa este
semnalată la
l Apoldul Mare
M de cătrre un tânăr de
d 17 ani, Nicolaie Ivan,, viitor episccop ortodoxx al Clujului.
La întoarceere, în loc să
s se îndreptte spre Muunţii Apusen
ni, de la Alb
ba Iulia o iaa prin Turdaa, spre Cluj,
Gherla şi Dej,
D pe valeaa Someşului Mic, apoi a Someşurilo
or Unite spree Glod, la 27 km nord de
d Dej. Nuu
ştim iar pe cine a căutaat.
Rellatarea “perriplului” lui Avram Ian
ncu

nuumit preot la
l Ileanda-M
Mare (1876-11878), iar în
n

pe Văile Someşurilorr aparţine preotului Ilie
I

vaara anului 1878, este transferat în parohiaa

Centea (18847-1925 ) şi
ş este prezeentată în do
ouă

Valea
V
Popii, din
d comuna Chiueşti, sluujind 13 anii

rânduri ziarului
z
Pattria din Cluj,
C
în 10

în
n vechea biiserică de llemn adusă aici de laa

septembriee 1922, în număr fesstiv, când se

Căşei,
C
după anul
a
1745. D
Din 24 mai 1891 până laa

împlineau 50 de ani de la moarteaa eroului şi în

288 iulie 1901,, Ilie Centeaa funcţioneaază ca preott

26 noiemb
brie 1922, în articoluul cu acelaaşi

laa Căşei. De numele luii se leagă, construirea,

titlu”Amintiri despre Avram Ian
ncu”, dar cu

în
ntre 1899-19900, a biserricii din Căşşei. Pe plan
n

mici deoseb
biri.

cuultural-publiicistic a scris monografii ale

Cin
ne este Ilie Centea?
C
Născut la Căpâllna

co
omunei Căşeeiu şi ale paarohiei Căpââlna, articole

în 1847, în
n Comitatull Solnoc-Do
obâca. Studiiile

deespre Gheo
orghe Şincai şi un ”Memoriu a luii

elementaree le face la Năsăud,
N
cele liceale la Cluj,

Avram
A
Iancuu – la 50 dee ani de cân
nd a fost laa

Blaj şi Beeiuş, unde îşi ia şi examenul de

no
oi”. A murrit la 1 apriilie 1925 laa venerabilaa

maturitate în 1871. Teologia a făcut-o la

vâârstă de 788 de ani. În relatările sale unele

nd hirotonisit ca preo
ot în 1875, de
Gherla, fiin

asspecte îi scap
pă sau face m
mici confuziii.

către episccopul Mihaiil Pavel. În anul 1876,, e
Ce relatează Ceentea ? Într--o zi pe vrem
mea fânului, tatăl îi spuune să vină în
n sat că a so
osit domnull
Avram Ian
ncu. Nestând pe gânduuri, tânărul student
s
a ajjuns în sat înainte de a pleca călăătorul.”...eraa
înconjurat de câţiva băărbaţi cu carre vorbea, feemei...îi aducceau diferitee mâncăruri””. Ilie Centeea îl priveşte
bine şi observă că „e ruina
r
unui om
m învăţat ”,, dar „avea fruntea
f
lată, statură mijllocie, barbă tăiată scurt,
mustaţă stuufoasă, nas lătăreţ
l
şi o vorbă
v
frumo
oasă româneească...”. Cen
ntea se apro
opie de el, îl ia de mână,
îl trage de o parte şi-l întreabă:
î
„C
Cine eşti D-tta ? Vreau săă ştiu“, “Pen
ntru ce mă îîntrebi D-ta ? Dar D-taa
cine eşti ? “,”Eu sunt teolog de aiici din comuună, dar ca student
s
(sem
minarist), în Blaj (Beiuş) am umblatt
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în 1866 în Munţii Apuuseni, nădăjdduind că te voi
v vedea. ”N
Nu prea stauu într-un locc”. „Aş dorii să-mi spui,
D-ta eşti Iaancu ?” „Euu sunt .”
Cen
ntea îl invittă acasă, daar n-a vrut să

oarte bine primit
p
(afabiil)..., iar ven
nind în Dej
fo

meargă pen
ntru că nu stătea
s
aproaape. A mers la

m-a
m tot binee Gavril Maanu. De acolo am tott

un unchi a lui Centeea unde pee o masă era
e

veenit pe Som
meş în jos p
până la Glo
od, de unde

lucrarea

accum mă înto
orc înapoi.”

c coperţi (pereţii) roşşii a lui Iosif
cu

Vulcan, Paanteonul Român
R
şi acesta îi arăătă
fotografia

lui

dar,

cu

numele

Cine este Sodoro
o, adică canonicul Ioan
n

acoperrit.

Pop Suduranuul ? S-a născcut la 1792 la
l Surdău în
n

Răspunse: „Eu sunt ruuina acestuiaa ”. Atunci Ilie
I

ţin
nutul Tăşn
nadului din Sălaj. Claasele liceale

Centea a fost
f
sigur că
c el, Avram
m Iancu. Din
D

in
nferioare le face
f
la Careiii Mari, und
de profesoriii

discuţia ullterioară şi--a dat seam
ma că vorb
bea

un
nguri îl num
meau Pap Jaanos Szodorro, probabill

perfect lim
mbile germ
mană, magh
hiară şi chiiar

peentru a facce deosebiree între mai mulţi Pap

italieneşte. Despre evvenimentele de la 18448-

Jaanos.

nii de mai târziu 18550- 1852 nuu-i
1849 şi an

co
omportării bune”contin
nuă clasele superioare

plăcea să vorbească ; de nemţi vorbea cu

dee liceu la Satu
S
Mare şşi Oradea. Apoi, între

patiza cu un
ngurii. Fluierrul
dispreţ, maai mult simp

18810-1815 faace filosofiaa şi teologiaa la Blaj. În

nu-i lipseaa, îl purta în buzunarrul interior al

18815, după ce este hiroto
onisit preot celibe, este

paltonului. Ilie Centea îl mai întreebă: „Dar cuum

nuumit profeesor

ai ajuns D--ta aşa departe, unde nuumai pe num
me

licceului din Blaj
B „trei aani încheiaţii”. În 1818

eşti cunosccut ? ”. ”A
Am venit săă văd pe aici
a

prrimeşte paro
ohia Meţenţi
ţiu (Mecenţiuu) din Sălaj,

locurile, în
n Gherla am
m cercetat (aam vizitat) pe

un
nde activeazză 17 ani şi ccâteva luni. Între
Î
martie

fostul meuu profesor Sodoro (caanonicul Ioan

18834 şi 8 apriilie 1847 estte paroh al SărăuaduluiS

Pop Suduuranul ), daar m-a prim
mit rău, m-a
m

Tăşnad;
T
din 2/14 iuniie 1847 prrotopop all

dojenit, ziccând că în mine
m a avut cea mai maare

acceluiaşi ţinuut. Oficial dde la 24 ian
nuarie 1857

nădejde...dar s-a înşelaat...Am cerccetat pe Lazzăr

esste canonic de Gherla până la 12 iunie 1872

Huza notarr şi asesor consistorial,
c
unde am fo
ost

câând moare.

Dato
orită

“ageerimii

la

minte

şii

la cclasele gram
maticale ale

Cân
nd era profeesor la Blaj între 1815-1818, Avram
m Iancu nu era născut .Când părin
ntele Centea
face afirmaaţia „în Gherla am cerceetat pe fostuul meu profeesor Sodoro
o” el se referră la profeso
orul lui de laa
Facultatea teologică diin Gherla , unde
u
era stuudent între 1871-1875.
1
În iunie 18772, până în 12 ale lunii,
Avram Ian
ncu l-a vizittat pe acestaa pentru căă îl cunoscuuse personall la Blaj, la „grandioasaa şi istoricaa
adunare dee la 3/15 maai 1848 ”, câând acesta în
n calitate dee protopop al Sărăuadullui l-a însoţiit pe vicarull
Sălajului, Alexandru
A
Ş
Şterca
Şuluţiiu (n.1794; vicar al Săălajului 18366-1850; mitrropolit grecco-catolic all
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Transilvaniiei între 18550-1867 ).”V
Vorbele grelee”, spuse luii Iancu, vorb
bele unui băătrân de 80 de
d ani erauu
un reproş pentru intraansigenţa luuptei sale naaţionale sau un reproş pentru aban
ndonarea accesteia, care
putea fi făccută cu mijlo
oace mai maaleabile.
Cin
ne este Lazaar Huza ?S--a născut laa 1

laa Jibou, estee lăsat acasăă. Se întoarrce la Mica.

august 18332 la Mica, un sat micc între Dej şi

Reia
R şcolile laa Blaj în 18850, terminâând liceul în
n

Gherla, înttr-o familie de 6 copii,, 4 băieţi şii 2

18855, apoi urrmează până în1859, faacultatea de

fete. Pe Lazar,
L
ultimuul băiat, buunicul dinsp
pre

teeologie pe care o termin
nă eminens.. Chemat laa

mamă, învăăţătorul Ioaan Vlăduţ, îll duce la 8 ani
a

Gherla,
G
este hirotonisit,
h
la 13 septem
mbrie 1859,

la mănăstirrea Strâmbaa Fizeşului sau Sânpetrrul

diiacon, iar o săptămână m
mai târziu, preot
p
celibe,

Fizeşului din
d judeţul Cluj, unde era învăţăto
or.

în
n biserica grreco-catolicăă din Mintiiul Gherlei.

Între 1842-1846 a con
ntinuat claseele primare la

În
ntre 1860-1864 este arrhivar şi pro
otocolist în
n

părinţii fraanciscani din
n Dej. În 1846, merge la

caancelaria dieecesană a G
Gherlei, iar apoi până în

Blaj, unde îl are proffesor pe piinticanul Iosif

18898, notar consistoriaal al vasteii eparhii a

Tarţa în claasa de Gram
matică. În 18847, face claasa

Gherlei.
G

de Sintaxăă cu profeesorul basillitan Elecheeş.
Asistă la marile
m
adunărri naţionale ale românillor

Lazarr Huza era cunoscut de toată lumeaa

de la Blaj din
d primăvarra lui 1848, prilej
p
prin caare

peentru bunăttatea inimii sale fără asemănare...
a

îl cunoaşte pe Avraam Iancu. După acesste

Nimeni,
N
chiarr şi străinii, nu puteau cere
c de la el,

adunări, cuursurile şcolaare din Blaj se suspendăă şi

cee având să nu
n dea. Dăddea bani împ
prumut şi laa

în împrejurrări necuno
oscute nouă,, Lazar Huzza,

co
opiii care şeedeau la el, iar când aceştia vroiauu

de 16, estee înrolat în armata magghiară şi duupă

săă-i restituie, nu-i primeea zicănd : „ Las`că văă

un marş exxtenuant “în care leşină de
d obosealăă ”,

vo
or trebui de caiete, num
mai să învăţaţţi bine.”

r
înceepând din 18860, aducândd la şcoală ccâte unul orii doi nepoţi,
Plaanul concepuut de el, l-a realizat
pentru care plătea vip
pt (întreţinerea) din mo
odesta lui plătuţă.
p
Mai târziu a prrimit la sinee nu numaii
nepoţi, ci şi
ş alţi copii săraci
s
şi iubiitori de cartte, din toatee părţile dieccesei... Dinttre aceştia ceei mai mulţii
s-au făcut învăţători,
î
vrreo trei preo
oţi şi un notar comunal.
Aceeşti băieţi săăraci, câte 3--5-8, locuiauu într-o cam
meră în care era o masă, cu scaune şi
ş trei paturi
în care dorrmeau câte opt inşi... În
Î altă cameeră era locuuinţa şi canccelaria lui b
badea Huzaa, căci aşa îii
ziceau nu numai băieţii adăpostiţţi de el, ci toată lumeaa... din dieccesă... Banii pentru pâiine, slănină,
brânză pen
ntru copiii găzduiţi
g
de badea
b
Huza îi făceau ro
ost jucând cărţi
c
din disttracţie, fie “cântând
“
cu
glasul dulcce şi melodios la diferrite ceremon
nii”, fie cerrând preoţilo
or diecesan
ni care erau numiţi orii
transferaţi în
î vreo paro
ohie mai bun
nă să lase „b
bani pentru copii
c
mei dee una sau do
ouă pâini.”
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Înttr-adevăr în iunie
i
1872, Lazar Huzaa l-a primit afabil
a
pe Avrram Iancu şii în tradiţia familiei sale
l-a despărţţire i-a dat acestuia, dee cheltuială,, 10 florini „sumă destul de notaabilă pe aceele vremuri,
considerân
nd mai ales modestul
m
salar de care beneficia nottarul consisto
orial.”
Nicci Lazar Huzza nu a fostt profesor luui Avram Ian
ncu pentru că
c acesta nuu a fost proffesor la Blaj,
ci numai laa Gherla. Avram
A
Iancuu nu a făcuut şcoală nicci la Blaj, nici
n la Gherrla, dar Huzza l-a pututt
cunoaşte laa marile aduunări naţionaale din 18488, cea din Duminica
D
To
omii (18 aprrilie ) şi cea din 2/14 –
5/17 mai 1848.
1
Deci au fost numaai cunoştinţee.
Continuând drrumul pe vallea Someşullui Mic, pe jos
j sau în vrreo căruţă, A
Avram Iancu soseşte la
Dej, unde este primit „tot bine” de
d Dr. Gavrril Manu dee Boiereni, în
n casa de pe actuala strradă Avram
Iancu nr.133. Cine estee Gavril Maanu? Fiul un
nui preot grreco-catolic din Maram
mureş, Vasilee Manu. S-a
născut în 1824.
1
Împreeună cu fraatele său ,An
ndrei, în 18830, face şccoala roman
no-catolică din
d Lăpuşull
Unguresc, avându-l caa învăţător pe Silvestruu Paşca. Ap
poi urmeazăă gimnaziul regal din Baia-Mare
B
şii
liceul piarişştilor din Clluj. Începe seminarul teeologic din Blaj, de undde este exm
matriculat. În
n anii 18441845, urmeează Dreptuul la Cluj, fiin
nd coleg cu A.Iancu. În
n timpul revvoluţiei de laa 1848-18499 este tribun
în armata Iancului.
I
În anii următo
ori este depuutat în Dietaa de la Sibiuu(1863-1865)) şi membruu în Senatull
Imperial din
d Viena. După
D
1870 se ocupă cu avocatuura. Scrie laa numeroasse ziare rom
mâneşti din
n
Transilvaniia. Este acţionar al Băn
ncii Albina din
d Sibiu şi întemeietor
î
al Băncii So
omeşana din
n Dej. Între
1871-1883,, a fost direcctorul Desp
părţământuluui ASTRA din
d Dej, avân
nd un rol im
mportant în organizareaa
între 27 - 28 august 1882 a Addunării Gen
nerale a Associaţiunii laa Dej. Pe p
plan politicc a fost un
proeminen
nt om şi luptător naţion
nal participând la toate adunările ellectorale şi n
naţionale ale Partiduluii
Naţional Român
R
din Transilvania,
T
, până în an
nii 1883-18844, când din cauză de bo
oală, s-a retrras din viaţa
politică acttivă. S-a săvâârşit din viaţţă la 9 augusst 1895.
În continuare, bătrânul prreot (avea 75
7 ani), Ilie Centea povvesteşte urm
mătoarele: ”cconvorbireaa
era des întrreruptă şi nuumai cu greuu îl puteam face să vorb
bească mai mult
m timp deespre un luccru, căci sauu
scotea fluieerul din buzzunar şi începea să cân
nte, sau se trrezea coman
ndând trupee invizibile. În cele din
urmă, nu l-am mai forrţat, l-am lăăsat în pace,, şi-a scos flluierul, fluieerul cel maggic...Şi atuncci ne-a zis o
doină de jaale, de femeeile care ven
neau să-i adducă de mân
ncare au în
nceput a lăcrrima. Pe urm
mă şi-a luatt
rămas bun dela noi, dâând mâna cu
c fiecare, şii a pornit sp
pre munţii săi iubiţi zicâând jalnic diin fluier, iarr
noi l-am peetrecut în zaare până nu l-am
l
mai văzzut.”
În noaptea
n
de 10 spre 11 septembrie
s
1
1872,
Avram
m Iancu va in
ntra în nemuurire.
Părrintele Centeea continuă,, mai departte, să afirmee “că la convvenirea (întââlnirea) sa dee mai târziuu
cu avocatuul Gavril Maanu în Dej şi cu notaruul consistoriial Lazar Huza în Gheerla, ambii i--au adeveritt
prezenţa luui Avram Ian
ncu despre care
c şi el era convins ...””
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Dee ce am făcuut această co
omunicare ? Din confrruntarea info
ormaţiilor ddespre Avram
m Iancu pe
Valea Som
meşurilor în 1872
1
se poatte constata: 1.Era prezeent la Gherlaa în iunie 18872, înainte de moarteaa
lui Ioan Po
op Sudurean
nu , care moaare la 12 iun
nie ; 2.Ioan Pop
P Sudureaanul nu i-a ffost profesor lui Avram
Iancu, deoarece era prrea în etate: se născuse în 1792 şi fusese
f
profeesor la Blaj între 1815-11818, Iancu
nici nu eraa născut, iar Lazar Huzaa era prea mic
m să fie profesor,
p
se născuse în 11832, iar profesor va fii
numai la Gherla
G
din 1860, unde Avram Ian
ncu nu a în
nvăţat nicioddată, dar i-aa fost profeesor lui Ilie
Centea. Deeci afirmaţiaa care se facce în lucrareea lui Mirceaa Badea, Avvram Iancu îîn conştiinţaa poporului
român, Edd. Dacia, 19776, pag. 1333, că Iancu „îşi viziteazză unii foşti profesori”,, nu ţine. Avvram Iancuu
vizitează nişte
n
cunoscuţi, în niciuun caz “foştti profesori””. Singurul personaj vaalabil, dar care
c
nu este
profesor esste Gavril Manu,
M
care a fost coleg mai
m mic la Facultatea
F
dee Drept din Cluj, în aniii 1844-1846
şi care a fost
f
tribun în
î armata Iancului
I
în 1848-1849, acesta locuuia pe stradaa care se va numi din
n
perioada in
nterbelică Avvram Iancu, la nr. 13, caasă în Iancu a poposit în
n iunie/iulie 1872.
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AVRA
AM IANC
CU-CEL MAI
M MAR
RE EROU
U NAŢIO
ONAL
AL ROMÂN
NILOR DIIN ARDE
EAL
V
de Suss, azi Avram
m Iancu, judeeţul Alba - d. 10 septem
mbrie 1872,
Avrram Iancu (n. 1824, Vidra
Baia de Criiş, judeţul Hunedoara),
H
avocat, estee cel mai maare erou naţiional al rom
mânilor din Ardeal,
A
unull
dintre condducătorii revvoluţiei de laa 1848 în Trransilvania.
Avram Iancu s-a
s născut în
n Ţara Moţţilor, în satuul Vidra de Sus,
S actualm
mente denum
mită Avram
neşte din fam
milia lui Avram Iancu este
e bunicull
Iancu, judeeţul Alba. Cel dintâi desspre care se mai pomen
său, Gheorrghe Iancu, care
c ar fi fost preot orto
odox şi ar fii luat parte la
l răscoala luui Horea din
n anul 1784.
Unele surse afirmă că Gheorghe Iancu ar fi fost rudă cu
c Horea. Bunicul
B
său a trecut la cele
c veşnice
probabil în
nainte de anuul 1812. Gh
heorghe Iancu a avut şaapte copii, pe
p Sântioanaa, Maria, Zaamfira, Ana,
Alisandru, Avram şi Io
oan. Alisandru Iancu va fi tatăl legen
ndarului ero
ou Avram Iancu.
Alisandru s-a născut în anul
a
1787, s-a
s

duupă mărturiisirile erouluui el s-ar fii născut "laa

căsătorit cu Maria Glligor şi va moşteni caasa

vrremea cireşşelor". Ţinâând cont căă în munţii

bătrâneascăă a familieei. Alisandrru Iancu era
e

ciireşele se co
oc mai târzziu datorită climei maii

iobag, la feel ca şi toţi străbunii săăi, însă fiind la

asspre, e posib
bil ca el să sse fi născut în
î luna iulie

fel de bun gospodar ca
c şi aceştia,, ajunge să fie

saau august.

"pădurar", fiind astffel un fel de "om al

Desprre copilăria lui Avram Iancu s-auu

stăpânirii" pentru că datorită attribuţiilor saale

păăstrat foartte puţine informaţii. Amintirile

venea

vrem
mii.

răămase în conştiinţa moţilor săi îl arată
a
însă caa

Alisandru Iancu
I
va aveea doi copii,, pe Ioan şi pe

pee un copil vioi
v şi vesell, plin de sp
pirit, dar cuu

Avram. Prrimul copil, Ioan, s-a născut
n
în an
nul

caaracterul şi temperamen
t
ntul singularr al moţilor,

1822 şi va ajunge
a
preot ortodox.

gâânditor şi scurt la vorb
bă, cu inim
ma nobilă şii

în

contact

cu

autorittăţile

Avram Iancu, viitorul erouu naţional, s-a
s

sinceră. A înddrăgit de mic muzica şii cântatul şii

născut în anul 1824. Data exacttă la care s-a
s

şttia să cânte frumos
f
din ggură, din fruunză, tulnic,

născut Avrram nu a răm
mas menţion
nată exact, dar
d

fluuier, violină şi flaut.

Şco
oala Avram Iancu
I
o va începe
î
în satt. Dascăl i-a fost Mihai Gomboş,
G
iarr şcoala era la marginea
crângului "Târsa".
"
Dup
pă ce a învăţţat o vreme în Vidra dee Sus, Avrăm
muţ a fost triimis de părin
nţi la şcoala
primară din
n satul Neaggra, unde a în
nvăţat foartee bine.
Mai departte, Avram va
v urma curssurile şcolii din Câmpen
ni, pe care o va absolvii la vârsta dee 13 ani. În
anul 1837 este dat de părinţi la gimnaziul
g
diin Zlatna. Gimnaziul
G
diin Zlatna erra şcoală maaghiară, darr
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neexistând şcoli român
neşti, Avram
m Iancu treb
buie să o urrmeze pe acceasta, ca fiiind singura existentă în
n
zonă. Profeesorii de aicii sunt cu toţţii preoţi rom
mano-catolicci, limba de predare e ceea latină, iar Iancu se vaa
trezi cu reliigia sa ortoddoxă modifiicată în matrricolă ca fiin
nd greco-catolică. Avram
m Iancu trecce cu succes
examenele gimnaziuluii, cu toată umilirea
u
schiimbării temp
porare, doarr în acte, a rreligiei sale strămoşeşti.
s
Gimnaziul din Zlatna Iancu
I
îl abso
olvă la vârsta de 17 ani, cu rezultatee foarte bunee.
Avram Iancu este
e înscris apoi la Liceeul

Gemina.
G
Carrtierul său ggeneral se va
v instala în
n

Piariştilor din Cluj, iar apoi va absolvi

taabăra de laa Câmpeni. Va duce lupte grele

Facultatea de Drept din
d Cluj, în anul
a
1846. Va
V

îm
mpotriva in
nvadatorilorr maghiari până în
n

putea să see angajeze do
oar ca şi can
ncelist la Tab
bla

seeptembrie 18849, când reevoluţia magghiară a fostt

regească diin Târgu Mureş
M
pentruu că era do
oar

în
nfrântă de trrupele austriiece şi ruseşşti intrate în

fiul unui io
obag român.

Ardeal.
A

În primăvara anului
a
1848 va
v participaa la
începutul

evenimentelor

revoluuţionare

Dupăă

revoluţiee

începe

prigoanaa

d
din

auutorităţilor austriece
a
îm
mpotriva lui Iancu, care

Transilvaniia şi va participa la Adunarrea

esste urmărit pentru an
nchetă deşi luptase de

Naţională de pe Câm
mpia Liberttăţii din Bllaj,

paartea austrieecilor. În 155 decembriee 1849 este

alături de moţii săi. Ulterior, va
v ajunge să

ch
hiar arestat în
î Hălmagiuu, în zi de tâârg, dar este

conducă leegiunile rom
mâneşti ridiccare în Mun
nţii

elliberat urgeent datorităă presiunii populaţieii

Apuseni îm
mpotriva invvaziei trupeelor maghiarre.

ro
omâneşti afllate în comuună şi care ameninţă
a
cuu

Va conduuce personaal Legiuneaa II Aurarria

masacrul
m
gardda austriacă.

În februarie 18850 Avram Iancu
I
pleacăă spre Vienaa pentru o auudienţă la îm
mpăratul Fraancisc Iosef.
Acesta îi primeşte
p
pe români cu mare respeect. Cu toatte acestea, Avram
A
Iancu va refuzaa decoraţiile
imperiale pe
p motiv că el a luptat pentru
p
dreptturile poporuului român, nu pentru m
medalii şi nuu acceptă săă
fie decoratt. Câteva ziile mai târziiu este chem
mat la poliţia din Vien
na şi i se ssugerează săă primească
medaliile im
mperiale. Reefuzând din
n nou, Avraam Iancu esste expulzat din capitalaa austriacă. Neprimindd
medaliile im
mperiale, Ian
ncu declara:
„...eeu distincţia ce
c mi s-a acorddat, pentru caare în ceea ce priveşte
p
persoaana mea îi muulţumesc Maieestăţii Sale cuu
toată supuneerea, nu o pott primi atâta timp
t
cât acele făgăduieli nuu vor fi împlinnite şi dorinţelle juste ale naţţiunei românee
nu vor fi satitisfăcute, fiindccă în caz contrrar, făcând abbstracţie de fapptul că eu aş fif considerat caa un bărbat de
d rea-credinţăă
de către popor, pe care aşş fi ţinut num
mai să-l înşel cu promisiunni goale, dar mi
m s-ar face iimposibilă callea ca să maii
realizez ceva în viitor penttru monarhul meu
m şi pentru naţiunea meaa.”
Se va întoarce acasă în mijlocul
m
popo
orului său din
d munţi, în
ntre moţi un
nde va rămââne până la
moartea saa. Ultima paarte a vieţii şi-o
ş va petreece într-o sttare de deprresie profun
ndă, probabiil dezamăgitt
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de faptul că după atâteea lupte şi jeertfe de sângge poporuluui său nu i s--a făcut drep
ptate de cătrre împăratull
pentru caree luptase. Afirmaţiile
A
c ar fi fostt nebun sun
că
nt cu totul eronate, duupă cum araată cele maii
recente cerrcetări.
Pop
porul l-a iub
bit din toatăă inima pe Avram
A
Iancuu, dedicânduu-i o seamă de cântece ce
c au rămas
peste timp în conştiin
nţa naţionalăă. Un astfell de cântec, poate cel mai
m cunoscuut şi mai în
ndrăgit, este
Marşul lui Iancu,
I
pe veersuri adaptaate în epocă după cele alle lui C. Neggruzzi.
Avram Ian
ncu se va allătura străm
moşilor săi în
n noaptea de
d 9/10 sep
ptembrie 18872, la Baia de Criş, în
Zarand.
Va fi înmormâântat la Ţeb
bea pe 13 seeptembrie 1872,
1
cu fun
neralii naţionale atât dee mari şi cuu
prezenţa attâtor român
ni, încât auto
orităţile magghiare de daata aceasta, au fost deo
osebit de în
ngrijorate. A
doua zi după înmormâântare, la prreotul ortodo
ox de la Ţeb
bea s-au preezentat doi m
moţi care în
ntrebat cât a
costat înmo
ormântarea lui Iancu. Aflând
A
sumaa, au plătit pe
p loc cheltuuielile de înm
mormântaree, după care
au plecat făără să spunăă nici un cuvvânt. Numelee celor doi nu
n se cunoaşşte nici pânăă în ziua de azi.
a
Avram Iancu odihneşte
o
lâângă Gorun
nul lui Horeaa, ultima sa dorinţă, exxprimată în testamentull
său, fiind ca
c din avereaa rămasă de la el să se riidice o Facuultate de Dreept pentru rromâni, el fiiind convins
că doar lup
ptătorii pe tăărâm juridic vor putea săă câştige dreepturile naţiuunii române.
Sup
pranumit dee români "C
Crăişorul Munţilor",
M
Avram
A
Iancuu a deschis calea spre deşteptareaa
naţională, faptele
f
sale înscriindu-s
î
e în conştiin
nţa poporuluui român, prregătind caleea spre Marrea Unire ce
va avea locc în anul 19118, fiind un model demn de urmat, de elevi şi generaţiile
g
cee vor urma..
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A
AVRAM
IA
ANCU - MOŢUL
M
REVOLU
UŢIONA
AR
S-a născut în Munţii
M
Apusseni într-o faamilie de mo
oţi înstăriţi. Tatăl său, A
Alexandru Iaancu, a fostt
pădurar, ap
poi jude do
ominal. Avâând o situaţţie materialăă bună, a urrmat claselee elementaree la Poianaa
Vadului şi Abrud, gim
mnaziul infferior la Zllatna, iar giimnaziul suuperior la L
Liceul Piarisst din Cluj.
Începând cu
c anul 18444 a urmat Facultatea de
d Drept laa Cluj. Din anul 1846 a devenit caancelarist laa
Târgu Murreş. Îşi ia exaamenul de avvocat în anuul 1848.
În preajma izbucnirii
i
r
revoluţiei
f
făcea
parte dintre fruuntaşii inteelectualităţii româneşti
transilvănene, luptătoaare pentru emanciparee socială şii naţională. A fost un
nul dintre iniţiatorii
i
şii
organizatorrii adunărilo
or de la Blajj din 30 aprrilie, 15-17 mai
m şi 15-233 septembriee 1848 şi co
onducătorull
cetelor înarmate de ţăărani şi de mineri
m
din Munţii
M
Apuuseni, în rân
ndurile cărora şi-a câştiigat o mare
popularitatte. Ridicareaa ţărănimii laa lupta şi deezbinarea fo
orţelor revolluţionare rom
mâne şi unggare au fostt
determinatte de nepuneerea în pracctica a legii care
c privea iobăgia,
i
refuuzul guvernuului revoluţi
ţionar ungarr
de a acordda libertăţi naţionale
n
rom
mânilor şi votarea
v
unirrii Transilvaaniei cu Unggaria la Dieta din Cluj.
Revoluţia urmărea
u
în genere
g
rezo
olvarea prob
blemei socialle şi a celei naţionale. A
Avram Ianccu a devenitt
conducătorrul oştii ţărăneşti antireevoluţionaree. În frunteea acestei oşti şi în collaborare cu autorităţile
militare austriece a orgganizat apărrarea în Mun
nţii Apusen
ni şi a respin
ns numeroassele atacuri ale trupelorr
revoluţionaare maghiarre,

superio
oare ca num
măr şi ca armament,
a
c
câştigându-ş
şi renumele de "craiull

munţilor".
Pe 4 mai 1849 a dat o nouuă organizaree civilă Mun
nţilor Apusen
ni. În vara aanului 1849 a efectuat o
şedere de 10
1 luni la Viena,
V
unde a ţinut legăttura cu autorităţile impeeriale austrieece. Luptelee din Munţiii
Apuseni slăăbiseră atât forţele revo
oluţionare alle maghiarilo
or cât şi pe cele ale rom
mânilor. Arm
mata ţaristă,
chemată în
n ajutor de împăratul Austriei,
A
Frranz Joseph
h, a înfrânt armata revvoluţionară maghiară
m
laa
Sighişoara. Copleşite de armateele austriecee şi de celle ruseşti, trădate de unii generrali, trupele
revoluţionaare maghiaree au capitulaat la Şiria pe 13 august 1849.
1
În anul
a 1852 tâânărul împărrat Franz Joseph a întreeprins o vizittă în Transillvania, agend
da călătorieii
fiind stabillită de Felixx Schwarzen
nberg, guverrnatorul Maarelui Princip
pat al Transsilvaniei. Laa cererea luii
Avram Ian
ncu împăratuul a modificaat traseul vizzitei, a mers în Munţii Apuseni,
A
a prrânzit la Găiina, a trecutt
prin Vidra şi a înnoptaat pe 21 iuniie 1852 la Cââmpeni. Avrram Iancu s--a prezentatt seara târziuu la cartierull
împăratuluii, după ce acesta
a
se cuulcase, obossit de călăto
orie. Nemulţumit că nuu este primiit pe loc în
audienţă, Avram
A
Iancuu a iscat o alttercaţie cu şeful de cabinet al împărratului, motiiv pentru carre a fost datt
afară de jan
ndarmi. A fost
f unul din
ntre iniţiatorrii şi organizatorii adunăărilor de la B
Blaj din 30 ap
prilie, 15-17
mai şi 15--23 septemb
brie 1848 şii conducăto
orul cetelor înarmate de
d ţărani şi de mineri din Munţii
Apuseni, în
n rândurile cărora
c
şi-a cââştigat o maare popularittate.
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Tărrăgănarea aplicării
a
şi în
î Transilvaania a legiii privitoaree la desfiinţarea iobăggiei, refuzull
guvernului revoluţionaar ungar de a acorda liibertăţi naţio
onale român
nilor şi votaarea de către Dieta din
Cluj a uniriii Transilvan
niei cu Ungaaria au dus la
l dezbinareea forţelor reevoluţionaree române şi ungare şi la
ridicarea ţăărănimii la lupta
l
pentruu rezolvareaa problemeii sociale şi a celei naţionale. Iancuu a devenitt
conducătorrul oştii ţărăăneşti revoluuţionare. In fruntea acesstei oşti, Iancu a organizzat temeinic apărarea în
Munţii Apuuseni şi a reespins numeeroasele ataacuri ale oştiilor, superio
oare ca num
măr şi ca arm
mament, ale
nemesimii maghiare, câştigându-şii renumele de
d "craiul munţilor".
m
Deezbinarea fo
orţelor revoluuţionare ale
românilor şi ungurilor a fost folossită de Habssburgi. Iancuu a fost înşeelat de prom
misiunile min
ncinoase ale
împăratuluii privitoare la
l desfiinţarea iobăgiei şi
ş acordarea libertăţii naţionale.
Ca şi alţi revoluuţionari rom
mâni transilvvăneni care se
s apropiau de concepţi
ţia politică a lui Nicolae
Bălcescu, Iancu
I
consiidera necesaară unirea forţelor revvoluţionare ale celor ddouă popoaare în lupta
împotriva duşmanului
d
comun, abssolutismul habsburgic.
h
El
E condiţion
na însă aceassta unire de satisfacereaa
revendicăriilor sociale şi
ş naţionale ale românilo
or. Dar sem
mnarea actuluui de pacificare de către Bălcescu şii
Kossuth laa 14 iulie 1849 s-a pro
odus prea târziu.
t
Luptele din Muunţii Apusen
ni slăbiseră atât forţele
revoluţionaare ale româânilor cât şi pe cele ale ungurilor.
u
Armata
A
ţaristtă a chematt în ajutor de
d împăratull
Austriei, Franz
F
Joseph
h care a înfr
frânt armataa revoluţionaară maghiarră la Sighişo
oara. Austrieecilor le eraa
teama să nu
n înceapă cu
c noi tulbuurări, iar cân
nd acestea se produc, fără
f
ştirea luui Avram Iancu, el este
arestat şi azvârlit
a
în aceeaşi
a
închiisoare în caare au stat Horia,
H
Cloşca şi Crişan
n. Aici a fo
ost tratat cu
brutalitate. De aici fu adus
a
la Sibiuu şi eliberat. Austriecilorr le era team
ma ca idolul dde libertate a românilorr
ar putea prrovoca noi nemulţumiri
n
la aflarea arrestării lui. La
L Sibiu i se oferă un po
ost importan
nt pe care ell
îl refuza. De
D aici este luat de tatăl său Alisanddru, dus acassă în munţii în care s-a n
născut, undee a mai trăitt
douăzeci de
d ani, liniştiit de orice tulburări,
t
daar îmbătrâniit şi amărât că poporul român nu şi-a căpătatt
drepturile ce
c i se cuvin
n. Mintea i se
s întuneca pe măsură ce
c trecea tim
mpul, el nu m
mai era com
meta apărutăă
pe cer care cere dreptuuri pentru un
n popor asuprit, propriuul său poporr pentru caree a luptat şi suferit. Maii
vine in anuul 1860 la o întrunire la
l Alba Iuliaa unde este sărbătorit, dar mintea sa nu mai strălucea caa
altădată. Avram
A
Iancuu se stinge la
l 10 septem
mbrie 1872 la Baia de Criş,
C
înmorm
mântat în cimitirul
c
din
n
Zarand, aco
olo unde se afla gorunuul lui Horea.
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AVRA
AM IANC
CU, EROU
U NAŢIO
ONAL
“F
Frunza verde de
d damoz,
Om
m ca Iancu n-aa mai fost
De voinic si de frrumos,
C-aa pus iobagia jos.”
j
In istoria popo
oarelor aparr uneori momente de cuumpăna si de
d primejdiee. Atunci fattalitatea sauu
voinţa divin
na aduc în fruntea
f
aceluui popor unaa sau mai muulte personaalităţi pentruu a-i călăuzi.
La 1848 poporrul român din
d Transilvvania s-a aflaat în primejddie de moarrte; dar tot atunci, s-auu
afirmat ca salvatori
s
o pleiada
p
de co
onducători, în
î majoritate tineri, întrre care Avram
m Iancu a sttrălucit ca o
preţioasă nestemată.
n
erra mândru, dar
d nu era vvanitos, iar şira spinăriii

Iatăă cum îl cunoaşte Iosif Sterrca
Şuluţiu: „sstudent eminent, cu exxterior plăcuut,

erra întotdeaun
na dreapta, ferma.

blondin, modest,
m
cu in
nima deschissa, sincer si cu

El ştiie sa devina autoritar daca e cazul,

caracter, avvea mult tem
mperament dar era foarrte

cuu toate ca este descris dde contemporani ca un

tolerant – fata
f de alte naţiuni
n
si co
onfesiuni, ap
poi

om
m cu fire bllânda. Numai într-un siingur caz se

ţinea mult la parola cuvântului dat”. Acesttui

sp
pune ca îşi potolea cuu anevoie mânia,
m
când

portret o cuunoscuta gaazeta maghiaara îi adaugăă si

auuzea batjocuuri la adresa românilor, fie din guraa

alte trăsătuuri semnificcative: Iancuu – se spune

vrreunui dasccăl, fie de lla camaraziii săi. Şi S.

acolo – „n
nu ştia sa se
s încovoiasscă nici sa se

Dragomir
D
co
omenta pe ddrept cuvân
nt ca „Dacăă

linguşeascăă. Pe figura lui impozan
ntă, şi pe faaţa

pee lângă asemenea însuuşiri el va izbuti
i
sa se

lui superbă bărbăteasscă, se ogliindea timbrrul

im
mpună şi în conducereaa maselor, îlî putem de

acelei conştiinţe, pe care singurr convingerrea

pee acum soccoti pe depllin format pentru
p
rolull

meritelor proprii
p
o po
oate da”. Cuu alte cuvin
nte

caare îl aşteapttă”.

ncu polarizeează miracuulos poporuul în jurul său,
s
este un
nul din prin
ncipalii orgganizatori aii
Ian
adunării dee la Blaj din Duminica Tomii,
T
undee a fost o excepţionala demonstraţie
d
e de solidariitate şi forţăă
naţională ro
omânească, reliefând puuternica con
nştiinţă a ţărăănimii care cerea
c
dreptuuri sociale şi naţionale.
Cuvvintele lui Iancu sunt acestea:
a
„românii nu ceerşesc libertaatea de la un
nguri; naţiun
nea română
este destul de puternică pentru a-şşi câştiga libeertatea naţio
onală luptândd”.
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Şi la
l târgul de ţară din Câm
mpeni, Ianccu face pasuul hotărât sp
pre luptă. Urrcându-se pee o masă în
mijlocul târrgului vorbeeşte poporuului. Rezumaatul cuvântărrii e scurt, cum
c
scurtă vva fi fost şi cuvântarea:
„Toată Europa se înarrmează penttru a izbânddi libertatea. Românii see pregătesc de asemeneea, fiindcă a
sosit timpuul să fie şi ei
e liberi”. Este
E interesan
nt că toţi auutorii, toatee documenteele, citează sau rezumă
foarte pe sccurt cuvântăările sale. Niicăieri nu înttâlnim discuursuri lungi sau
s alambicaate şi nu ni se
s păstreazăă
pentru sim
mplul fapt căă nu au fosst rostite. Şii totuşi, masele înţeleg perfect meesajul. Reacţţia la scurtaa
cuvântare de mai suss vine spon
ntan, mulţim
mea strigă: „Vivat
„
Iancuu! Vivat naaţiunea rom
mână” să ne
înarmăm!” Sentimentuul propriei sale forte, şi--l ia de la poporul ce stta în spatelee său, cu asp
piraţiile sale
drepte şi în
n slujba cărrora Avram Iancu ştie să se pună total şi neccondiţionat. Alecu Russo l-a auzitt
vorbind pee Câmpul Liibertăţii în faţa
f celor 100.000 de mo
oţi de sub comanda
c
sa, la Marea Adunare
A
din
n
3/15 Mai 1848
1
şi ne dăă fragmentuul or poate esenţa
e
acesteei cuvântări, la fel de sem
mnificativă ca
c şi cele de
până atuncci. El caută să
s impună maselor
m
conşştiinţa forţei lor izvorâtăă din forţa n
numărului: „U
Uitaţi-vă pe
câmp româânilor, sunteem mulţi, ca cucuruzul brazilor,
b
sun
ntem mulţi şii tari, că Dumnezeu e cuu noi”.
Cuvvintele sale sunt din nou scurte dar
d rostite cu
c avânt. Gestul său sttăpâneşte, lin
nişteşte sau
dezlănţuie poporul; este o întrep
pătrundere cu totul neeobişnuită între
î
forţa sa de o suugestibilitate
extraordinaară, aproapee magneticăă, şi mulţime. Contactuul lui Iancu cu moţii trrebuie să fi fost foarte
intim. Întreeaga sa fiinţă este împlletită din în
nsuşiri care-ll fac populaar. Vorba sccurtă şi hotăărâtă; graiull
presărat un
neori cu glum
me şi înfloriit cu metafo
ore. Oameniii bătrâni îl laudă pentruu sfatul său cuminte,
c
iarr
tineretul îl admiră pen
ntru curajul său şi pentrru avântul nădejdilor
n
saale. Momenttul în care un
u astfel de
bărbat de acţiune
a
recuunoscut de popor
p
putea să se maniffeste din plin
n sosise odaată cu primăăvara anuluii
1848.
Faţţă de celelaalte personalităţi ale revvoluţiei rom
mânilor la 1848-1849,
1
Avram Iancu are fără
îndoială „ceva” aparte,, ceva foartee greu de deffinit şi care, face parte indiscutabil
i
din temperaamentul sauu
revoluţionaar. Este aceaa putere de a „fermeca”” mulţimile, după cum atesta
a
şi G. Bariţiu caree l-a ascultatt
personal, dar
d care totuuşi notează că
c NU a fosst un orator în adevărattul sens al cuuvântului. Dar
D în ciuda
acestei con
nstatări paradoxale, recuunoaşte totuuşi faptul căă „era peste putinţă să n
nu răpeascăă cu sine pe
ascultătorri. Şi tot lui Avram Ian
ncu îi este attribuită de către
c
Lucian
Blaga şi chemarea
c
atât de sugesttivă, de în sp
piritul său, al
a omului de
acţiune: „Să
„ punem pumnul în pieptul furttunii că de nu
n pierim”.
Cuvinte săpate şi pee o veche cruce
c
de lem
mn înnegrităă de vreme
care străjuieşte şi astăăzi defileul de
d la Fântân
nele în amin
ntirea vitejieii
moţilor ce au păsttrat ei singguri Transiilvania ca pe
p o Ţarăă
Româneaască”. L-am numi azi, un
u conducăttor charismaatic. Nevoiaa
de mit a poporului îll ridică pe Iaancu aşezân
ndu-l pe un piedestal
p
de
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semizeu, plăsmuind
p
leegenda invuulnerabilităţiii sale la gloanţele obiişnuite; astfeel – afirma Alexandruu
Roman în nişte
n
însemn
nări ale sale – poporul credea
c
că Ian
ncu nu puteea fi răpus ddecât numai cu un glonţţ
de argint pe care stăpâânirea nu-l avvea (or nu-l ştia), exact ca şi în legenda lui Pinttea Viteazul. Faptul că a
fost devotaat trup şi sufflet naţiunii sale reiese şi
ş din testam
mentul său.
“Unicul dor al vieţii mele este
e să-mi văd
v

a
de
peentru ajutorr la înfiinţaarea unei academii

naţiunea feericită, penttru care duupă puteri am
a

drrepturi; tare crezând, căă luptătorii cu arma legiii

lucrat pânăă acuma, duurere fără mult
m succes, ba

vo
or putea sco
oate drepturiile naţiunii mele”.
m

tocmai acuuma cu întrristare văd, că speranţeele

Avram
A
Ianccu este cu adevăratt o mare

mele şi jerttfa adusă se prefac în niimica. Nu şttiu

peersonalitate istorică: un
n erou naţio
onal, care a

câte zile mai
m pot avea; un fel de presimţire
p
îm
mi

accţionat con
nştient şi lliber înspree realizareaa

pare că mi-ar
m
spune, că viitorul este nesiguur.

id
dealurilor naaţiunii sale,, acelea dee a învinge

Vroiesc, daar şi hotărâtt dispun, ca după moarttea

ab
bsolutismul habsburgicc; un milittant pentruu

mea,

deesfiinţarea iobăgiei din Transilvaniia şi pentruu

toaată

averea

mea

m
mişcătoare

şi

nemişcătoaare să treaacă în folo
osul naţiun
nii,

reespectarea lib
bertăţilor naaţionale ale romanilor.
r

pul să ne în
ntoarcem la
Înttr-o societate confuză, ca cea în caare trăim accum, poate a venit timp
origini,să promovam
p
a
adevăratele
M
MODELE,
a
adevăratele
PERSONA
ALITĂŢI.
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SIT
TUAŢIA ÎNVĂŢĂM
Î
MÂNTUL
LUI ROM
MÂNESC
C LA
MIJLOCUL SEC
COLULU
UI AL XVIIII-LEA
n punct de vedere isto
oriografic exxistă numeroase studii de specialittate care auu în centrull
Din
preocupărillor prezentaarea detaliată a sistemullui şcolar al Principatuluui în perioadda preiozefiină. Cel maii
complet şi complex siistem şcolarr era era cel catolic con
nsiderat de autorităţi
a
ca fiind cel official. Acestt
sistem era atent supravvegheat de către
c
episco
opul de Albaa-Iulia, mem
mbru al Gub
berniului şi uneori
u
chiarr
preşedinte al acestuia.
Un rol important în coordonarrea

in
ntroducerea în toate şcolile patron
nate de ei a

şcolilor cattolice reveneea Comisiei Catholica
C
caare

un
nui sistem unic
u de preddare - Ratio Studiorum-

trebuia să coordonezee efortul de recâştigare la

ellaborat în perioada secolului al
a XVI-lea.

mană a sup
puşilor transsilvăneni prrin
religia rom

Metodele
M

intermediuul educaţiei. Acest proggram susţin
nut

prropriilor caadre vor fi elemente de ispiraţie

de autorităţi era implem
mentat la nivel
n
gimnazzial

peentru statelle absolutisste care vo
or căuta săă

şi superiorr de către ordinele călugăreşti
c
a
ale

in
ntroducă sissteme de eeducaţie uniiversale. În
n

iezuiţilor şii piariştilor. Accesibilitaatea în cadrrul

geeneral în Transilvania
T
la 1760 existau un
n

acestor şco
oli era extrem
m de facilă studenţii fin
nd

nuumăr de 19
1 gimnaziii catolice, organizate,

în general de diferitte etnii şi stare sociaală.

în
ndrumate şi controlate dde iezuiţi, frranciscani şii

nsformaseră învăţământtul
Iezuiţii în special tran

piiarişti; la carre se adăugaau şcolile giimnaziale şii

în princip
palul factor al contrarreformei. Cu
C

ellementare parohiale
p
suubordonate Episcopieii

sprijinul co
onsistent al Vienei,
V
beneficiind de un
u

Romano-Cato
R
olice. Cea m
mai importan
ntă instituţie

cadru favo
orabil, ordin
nul înfinţat de Ignaţiu de

dee studiu din
d rândul celor gimnaziale eraa

Layola ajunge în mom
metul desfiinţării sale în

Colegiul
C
Iezuuit de la Cluuj-Napoca. Cu ajutorull

1773 să deeţină în Unggaria şi Tran
nsilvania 41 de

guuberniului şi a tezaurrarariatului - care îşii

gimnazii, 7 convicte şi
ş 12 semin
narii teologicce.

trrimitea aici viitori
v
funcţiionari - colegiu a primitt

Marile

raangul de univversitate în aanul 1712.

m
merit

al

ieezuiţilor

a

constat

în

lo
or

şi

un
niformizarea

pregătiriii

Pro
otestanţii şi--au dezvoltaat încă din perioada Principatului
P
i autonom p
propriul sisstem şcolar.
După ocup
parea Transiilvaniei, auto
orităţile hab
bsburgice auu supravegheeat cu atenţiie şcolile prrotestante şii
ca şi în altee părţi ale Imperiului auu încercat liimitarea sa. Măsurile im
mportante auu fost luate în perioada
anului 17255 când studeenţilor proteestanţi ce do
oreau să stud
dieze la univversităţile gerrmane şi olaandeze li s-aa
impus obliggativitatea solicitării
s
paşşaportului vienez.
v
Cu to
oate şicanelee autorităţilo
or protestan
nţii au reuşitt
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să-şi păstreze autono
omia şi în funcţie de puterea ecconomică şii politică a propriilor comunităţii
funcţionauu cu un sisteem extins de gimnazii şi
ş şcoli paro
ohiale. Calviinii deţineauu gimnazii laa Odorheiuu
Secuiesc, Zalău,
Z
Orăşttie, Dej, Satuu Mare, Baiia Mare, Baiia, Târgu Mureş.
M
Unitarrienii se buccurau de un
excelent giimnaziu la Cluj Napocca şi care era
e în concuurenţă şi peermanentă dispută inteelectuală cuu
Seminarul academic Ieezuit. Saşii luuterani erau cunoscuţi pentru
p
tradiţţia şcolară diin perioada Reformei şii
datorită auutonomiei şii puterii eco
onomice, gim
mnaziile lorr se bucurauu de un exccelent statutt şi materiall
pedagogic. Cel mai im
mportant eraa cel de la Sibiu;
S
dar pe
p lângă el merită
m
să le amintim pee cele de laa
Mediaş, Brraşov, Sighişşoara, Bistriiţa. În generral toate aceeste reţele şcolare
ş
prottestante se subordonau
s
u
consistoriillor bisericeşşti proprii care
c
stabileaau în generral modul de
d finanţaree, numeau directorii
d
şii
profesorii.
Pro
ogramele şccolare erauu în generral

veedere

situuaţia

polittică

şi

suspiciunile

autonome şi copiate după
d
modeleele din mediiile

auutorităţilor h
habsburgice,, învăţămân
ntul ortodox

protestantee unde majo
oritatea dintrre profesorii şi

erra într-un deplin
d
anon
nimat şi înccercările de

preoţi îşi definitivaser
d
ră studiile. Limba
L
oficiaală

reeconstituire a număruluii de şcoli orrtodoxe este

de predarre în aceste gimnaziii catolice şi

în
ntotdeauna sortit
s
eşecului. Faptul căă în generall

protestantee era latinaa ca de alttfel în întrreg

în
n şcolile paarohiale preeotul era cel
c susţineaa

spaţiul magghiar. În funcţie de mediul
m
etnic în

fin
nanciar şi învăţătorul ne pune în luminăă

care funcţiionau şcolille se admiteeau şi limb
bile

situaţia gravăă a acestuii sistem şco
olar. Însuşii

vernacularee pentru anuumite exameene.

prreoţii ortoddocşi, în maajoritatea lo
or erau slab

Învvăţământul

ortodox

aproape

prregătiţi şi in
nstruiţi în p
problemele teologice şii

inexistent în Transilvaania. Statul de tolerat al

diin punct dee vedere soccial erau aprroape la fell

populaţiei ortodoxe româneşti
r
p
peste
care se

dee săraci ca şi
ş comunitattea din care proveneau.

suprapuneaa şi o realittate econom
mică şi sociaală

Siingura şcoală ortodo
oxă care deţinea
d
un
n

dificilă a dus
d la existeenţa unor şcoli
ş
parohiaale

sttandard moddern era ceaa din Scheiii Braşovuluii

sau mănăstireşti în caare elevii ro
omâni învăţţau

suusţinută de o comunitatee de negusto
ori români.

era

elementele de bază sccrisul şi citiitul. Având în
În general sisttemul elemeentar şcolar din Transillvania era susţinut
s
de comunitate sub atenta
d
ele differea de la caz
c la caz iarr
supravegheere a parohuului local. Diin acest mottiv standarduul fiecăreia dintre
educaţia ellevilor depin
ndea în gen
neral de taleentul sau prregătire preeotului sau îînvăţătoruluui. În multe
situaţii con
nstate de auutorităţi acolo unde com
munitatea nu
n putea disspune de seerviciile unuui învăţător,
preotul sup
plinea această necesitatee. De cele mai
m multe ori se căutauu soluţii de ccompromis şi persoana
care se ocuupa de eduucaţia tinerillor era şi caantor al bisericii. Această dualitatee ducea auttomat la un
n
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învăţământt eminamen
nte teologic şi umanist fără o aplicabilitate în
n viaţa realăă. Pe lângă aceste şcolii
ortodoxe în
n Transilvan
nia se vor înffiinţa în zon
nele grănicereşti şcolile româneşti
r
triiviale.
Astftfel şi pe terittoriu regimenttului e graniţţă au fost înffiinţate după anul 1766, trei şcoli trivviale (Monor,
Năsăud şi Maierul),
M
iar în
î 1786 dupăă vizitele imperriale ale lui Ioosif al II-lea încă
în două la Z
Zagra şi Prunddul-Bârgăuluii
având ca obiiecte de bază pentru
p
studiu:: citirea, scrierrea şi socotitull. Între anii 1770-1777 la Năsăud a fost înfiinţată o
Şcoală superrioară (normallă) care la înceeput a funcţionnat cu două cllase, ca o şcoală latină-germ
mană, fiind de fapt
f un fel dee
şcoală primaară superioară,
ă, în care, pe lâângă religie, lim
imba română şi
ş latina, se mai
m preda şi lim
imba germană,
ă, aritmetica şii
datoriile cătrre patrie şi împpărat.
Aceeste şcoli vo
or copia moddelul Şcolii Normale din Viena şi se
s bucurau dde o deplinăă autonomie
faţă de autorităţile prrovinciale ceentrale. În cadrul
c
acesttora s-a introdus noul sistem de predare iarr
germana deeţine o ponddere mult mai
m importan
ntă decât latiina. Modeluul acestora erra copiat duupă modelull
şcolar austrriac şi faptuul că funcţionau într-o zonă
z
militarăă, fiind din acest motiv susţinute de
d stat, le-auu
propulsat la
l un nivel superior
s
în comparaţie
c
cu şcolile ro
omâneşti din
n Principat. Practic sisttemul şcolarr
grănicerescc era inclus în
î sistemul austriac
a
şcolar fapt ce arunca
a
asuprra lor o altăă realitate şi dimensiune
educaţionaală.
nvăţământullui
În concluzie, situaţia în

seecolului XVIIII suplinescc lipsa unui învăţământt

românesc din Transilvania, aceaasta este una
u

ro
omânesc laicc, organizat, iar şcolile catolice
c
suntt

precară, caaracterizată de convieţuuirea vechiullui

o alternativă accesibilă în
nsă unui seggment redus

învăţământt bisericesc ortodox şi
ş cel al noii

all populaţiei româneşti.
r

confesiuni greco-catoliice. Un şir luung de facto
ori

Ştiinţaa de carte see reducea în principal laa

condiţioneaază evoluţiia: lipsa unui
u
caractter

ciititul cărţilo
or bisericeştti, cântări religioase
r
şii

instituţionaalizat al în
nvăţământuluui românessc,

mai
m puţin în
nsuşirea cun
noştinţelor de scris în
n

lipsa unor cadre pregăătite după sttandarde clarre,

co
ondiţiile în care
c instrucţţia preoţilor români eraa

oţi,
perpetuareaa unei educcaţii susţinuttă prin preo

şi ea una prrecară. Nu se poate vorbi aşadarr

călugări şi cantori, peersistenţa un
nui proces de

deespre şcoalaa româneasccă în prima jumătate a

apariţie şi dispariţie
d
a şcolilor
ş
rom
mâneşti. Şcollile

seecolului al XVIII-lea ca desprre un loc

mănăstireştti sunt cele care în prim
ma jumătatee a

orrganizat, o structură
s
fun
ncţională.

psurile grave în această etapă
e
creionează imagin
nea unui învăăţământ rom
mânesc nesudat, care nuu
Lip
oferea prea mari persspective de continuitatte. În acestee condiţii mulţi
m
român
ni au frecveentat şcolile
maghiare şii săseşti ale Transilvanie
T
ei (Mureş, Cluj,
C Sibiu, Alba
A Iulia), cuu limbă de p
predare latin
nă.
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T
Tabel
I. Situ
uaţia generaală a sistem
melor şcolaree elementarre la 1773 în Marele Principat al
Transilvanieii11.
T
Nr. crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

A.

Sistemul şcolaar

Sistemul

Sistemul

Sistemul

Sistemul

S
Sistemul

Sisstemul

Sistemul

Sisteme şcolarre

catolic

şcolar iezuit,,

şcolar calvin

şcolar luteran

şcolar

ş
şcolar
greco-

şcolar

niceresc
grăn

unitarian

c
catolic

orrtodox

grecco-catolic

piarist sprijinitt

şcolar

de Imperiu
B

S

Preotul asigurră

Preotul

ÎNVĂŢ.

Ă

educaţia dar în
î

cele

PRIMAR

T

multe

situaţţii

E
S
C

învăţător.

în

sau
în

cele

multe situaţii

multe situaţii

multe situaţii

m
multe
situaţii

ceele

comunitatea îşi
î

dar cu o bună

dar cu o bună

dar cu o bună

d
dar

muulte situaţii

permite şi un
u

pregătire

pregătire

pregătire

p
pregătire

daar cu o slabă

m
medie.

prregătire.

c
cele

în

căălugării

Preotul

cele mai

mai

P
Preotul

Prreotul

Preotul în

Suficiente

în
mai

mai
cu

o

Şcoli triviale cu
învăăţători.

mai

Suficiente

Suficiente

Suficiente

I
Insuficiente

In
nsuficiente

Prezzenţă

Dascălul

Dascălul

Dascălul

D
Dascălul

Şccoala din

Şcoala normală

Şcchei

de la
l Năsăud

obliigatorie
O Dascălul

Piarişti

R

asigură

înfiinţate şcolii

asigură

asigură

asigură

a
asigură

Ă

educaţia.

elementare

educaţia.

educaţia.

educaţia.

e
educaţia.
Nu

sediiu

Ş

Există

E

pentru şcoală

auu

Există

sediu

pentru şcoală

Există

sediu

pentru şcoală

Există

sediu

pentru şcoală

e
există
n
număr

un
prea

m
mare
de şcoli

N
E
S
C
Suficiente
oraşe

î
în

Suficiente
oraşe

în

Suficiente
oraşe

în

Suficiente

în

I
Insuficiente

Nuu există

oraşe

Preggăteşte viitori
serggenţi
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AVRAM
M IANCU
U – ICOAN
NĂ ISTORICĂ RE
EFLECTA
ATĂ ÎN L
LITERAT
TURĂ ŞI
EXPRIMATĂ
Ă ARTIST
TIC PRIN
N POEZIE
E ŞI TEA
ATRU
(A
ANA BLA
ANBIANA
A, LUCIA
AN BLAG
GA ŞI ADR
RIAN PĂ
ĂUNESCU
U)
Avrram Iancu, personalitaate importaantă în isto
oria poporuului român, a intrat pregnant
p
în
n
literatură, fiind cântat de mulţi auutori, viziuniile însă, diferrind. Iancu este
e conturaat ca pildă dee patriotism
şi eroism, luptător peentru binele şi fericirea poporului, figură lumiinoasă, mân
ndră la chip şi curată laa
cuget, marre în fapte şii strălucitoarre în gândurri, viteaz în lupte
l
şi măriinimos faţă dde cei fără apărare.
a
În lucrarea
l
de faţă voi sup
pune spre an
naliză imagin
nea lui Avraam Iancu aşaa cum aparee în creaţiile
unor autorri consacraţii: Ana Blanddiana, Adrian
n Păunescu şi Lucian Bllaga.
Ana Blandianaa, propune prin
p intermeediul poezieei „Avram Iancu”
I
o vizziune asupraa poporuluii
nat, nevoit să-şi
s
poarte destinul traggic între visuul spre o lum
me a „struguurilor dulci”
român ca popor damn
şi concerttul unei exisstenţe „sub al zilei roşuu tremur”. Dispariţia
D
erroului provoacă dezlăn
nţuirea unorr
intemperiii apocalipticce asupra luumii unde „ccodrii cresc de plâns” şi „hohotesc dezastre”.. Verbele laa
gerunziu, prin sonorittatea joasă, creează
c
o atm
mosferă apăăsătoare ce se
s contureazză în jurul ap
punerii uneii
valori istorrice.
Păm
mântul, glie strămoşeasccă, „pustiit de somn” sub
s „al zilei roşu tremuur” întăreştee ideea unuii
gol, a uneei lipse cu autoritate şi iniţiativă, asstfel „oaselee” celor ce ar
a trebui să conducă deestinul uneii
naţiuni sun
nt „semănatte” pretutinddeni.
Som
mnul capăttă aici valo
ori deosebitte: pare a fi soluţia de compromis, posib
bilitatea de
supravieţuuire într-o asstfel de lum
me sau cauzaa pentru caree victoria biinelui rămân
ne pentru accest neam o
veşnică ipoteză : „Dormind înain
ntează cântân
nd din fluierr stins / Învvinsul crai al adormirii noastre,
n
/ În
n
urma lui cresc
c
codri mari de plââns / Şi ho
ohotesc nem
muritor dezaastre”. Imagi
ginile artisticce create de
autoare evvidenţiază ch
hipul conducătorului naaţional, care doarme „câântând din ffluier stins” şi apăsat de
sentimentuul învinsuluii, identificân
ndu-se cu fieecare om cu suflu român
nesc,.
Fruuctul dorit şi
ş râvnit „sttrugurii dullci”, rămân neatinşi, grrânele rămân
n în glie, iaar dorinţele
rămân doaar vise sub acceptarea
a
şii complacereea tacită sim
mbolizată de „greutatea fflorilor de mac”
m
În cele cinci sttrofe istoriaa devine trăiire, iar legen
ndarul perso
onaj, „crai aal adormirii noastre” se
a cărui marttori suntem. Forma de evocare
e
a figgurii mareluii conducătorr aminteşte,
mută într-uun prezent al
prin simpliitate, de balaada populară sau de doina de jale, dar şi de meesianismul p
poeziei lui Goga
G
sau de
tristeţea exiistenţială a lui
l Blaga.
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Celle trei secveenţe ale texxtului enunţţă, dezvoltăă şi demonsstrează ideea existenţeii unei forţe
latente caree susţine druumul acestuui popor prin
n veacuri dee vis, în aşteeptarea „vreemurilor răzb
bunătoare”.
Între cele două apariţţii ale versuului „Dormind înaintează cântând din fluier stins”(iniţiallă şi finală)
autoarea desfăşoară
d
im
maginile a două stări de existenţţă a neamuului, reală şşi ipotetică, prezentate
alternativ.
Teaatrul lui Blaaga exploreaază în tehniică expresionistă mituriile locale. P
Piesa de teattru „Avram
Iancu” îl prezintă
p
pe eroul
e
neamuului românesc în luptă cu
c imperialiii, fiind de n
neînvins, deo
oarece nu e
om, ci spiriit nepământtean, întrupaat şi întors de
d muma-păd
durii, „mum
ma-rumânilorr” într-o passăre.
Piesa „Avram Iancu” estte o configuurare a traggediei anticee în viziunee modernă. Personajull
principal este văzut „n
nu numai caa un erou naţional
n
ci şii ca un proffet chinuit p
pe rugul unuui mare vis,
acceptat în
n spiritul po
opular ca un supraom”” (Pompiliuu Constantin
nescu). Avram Iancu îşi consumă
destinul um
man fără a in
nstaura visull, idee susţin
nută de crezul poetic a lui
l Blaga „O
Omul se lupttă cu marele
mister, e însemnat cu mirul fatalităţii şi
ş termină asemenea eternului Prometeu” (Pompiliuu
Constantin
nescu). Piesaa reconstruuieşte cu miinuţiozitate cadrul geo
ografic real prin deselee referiri laa
localităţile Munţilor Apuseni
A
şi alle spaţiului transilvăneaan. Viziuneaa este direcţiionată spre arhetipal şii
primordial,, în care deemonicul şi sacrul reprrezintă douăă entităţi agglutinate, feenomen caree a generatt
apariţia „po
oveastei” (riitualicul).
Apariţia lui Avvram Iancu – om al loccului – aparrţinând realiităţii imediate, popularee, sugerează
o
superrioară: ”îmbrăcat şi dom
mneşte dar şii ca moţii, căă măria ta, pari
p şi domn
transcenderea către o ordine
un pic, dar şi moţ”.
Avrram Iancu se dovedeştee a fi un iniţiiat, având o nestăvilită sete
s de absolut, reacţion
nând violentt
împotriva ameninţării
a
n
naţionalismu
ului româneesc, luând dim
mensiuni ap
pocaliptice.
Destrămarea vieţii
v
protaggonostului va
v avea un ecou valorrizant – îm
mplinirea vissului, Iancuu
reprezentân
nd „geniu ettic” care a adus „o lege”” pe care ch
hiar dacă n-aa realizat-o a dat-o totuşşi oamenilorr
ca pe un suuprem ideal.(Popa Păcallă)
În viziunea
v
acttuală a lui Adrian
A
Păuneescu, Avram
m Iancu reprrezintă necon
ntestabila deemonstraţie
a curajuluii prin susţţinerea naţiionalismuluii. Poezia se construieeşte aprioricc fiind o invocare a
„Crăişoruluui” pentru a aduce „dezzrobire şi lib
bertate”, con
nsiderând căă democraţiaa în care ne complacem
e înţeleasă greşit.
c
pictatt în icoana vvremii cu auura câştigatăă
Imaaginea lui Iaancu, descrieerea faptelor vitejeşti, chipul
pe drept, in
nduce în fieccare persoan
nă care simtte româneştee ideea de patriotism
p
şi naţionalism
m „Ţebea ne
redă putereea / De-a iuubi această ţară”.
ţ
Unirea cu marele Univers şi dispariţia în
n moarte a personajului
p
i
jubiliar marrchează murritorii.
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Titllul poeziei „A
„ treia scriisoare către Avram Iancu” subliniaază insistenţţa invocării şi tragismull
stării de fap
pt în care nee zbatem, siituaţie înţeleeasă ca fiind mai degraddată decât ceea în care s-aa desfăşuratt
existenţa in
nvocatului. Poporul
P
îşi trăieşte prop
pria damnarrea şi se parre că e într-o imposibilăă întoarcere
prin forţelle actuale, de
d aceea see face invoccare marilorr valori naţţionale: Deccebal, Traiaan şi Iancu.
Similaritateea situaţie istorice
i
cu realitatea democraţiei
d
de astăzi este
e
vizibilăă, producându-se douăă
fenomene „dezunirea
„
ş imposibiluul vis”.
şi
Păuunescu traseează în linii groase imaaginea ţării unde
u
lumea e „încălecaată de abis””, iar pâinea
devine tot mai amarăă. Mândria de român dispare, iar strănepoţiii „sintetici” batjocorescc strămoşii.
Căderea ab
bisală e imin
nentă şi sub
bliniată prin faptul că „Ţara
„
grâuluui” ajunge săă importe de
d la străini.
Astfel Rom
mânia devinee batjocură pentru
p
presăă, care prin neadevăruri,
n
provoacă laa „dezunire””.
Inteerogaţiile „U
Unde-s geniiile noastre? / Unde-s drepturile
d
no
oastre?” plaasate la mijlo
ocul poeziei
au rol de sensibilizare
s
e şi de evidenţiere a neecesităţii un
nei valori naaţionale caree să se impună sau un
n
model istorric luat ca şaablon.
Ian
ncu este uitaat, iar aminttirea este to
ot mai rară. Ţebea poaartă şi păstreează „jalea unei patrii”
ascunsă în mormânt.
În finalul poezziei poetul sugerează fap
ptul că Ţebea poate deeveni motivaarea puterniică în a iubii
această ţarăă, iar Iancu, valoare naţiională, modeel de curaj şii naţionalism
m.
Privvind cu resp
pect în trecut, la Iancuu, prin interm
mediul evoccărilor literaare recunoaşştem clar în
n
persoana şii fiinţa lui măreţia
m
popo
orului, sacrifficiul pentruu adevăr şi lumină,
l
penttru dreptatee şi echitate,
pentru libeertate şi viaţăă omeneascăă.
Meesajul cânteccului „din fluuier stins” străbate
s
prin
n veacuri chemând adem
menitor, iar mormântull
de la Ţebeaa în care doaarme „însăşii măreţia” ne
n provoacă la curaj şi, împlinirea
î
viisului este posibilă doarr
prin valorifficarea auten
nticului şi a supremului
s
ideal, setea de
d absolut, naţionalismu
n
ul românescc.
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DO
ORIND SĂ
Ă NE ASE
EMĂNĂM
M CU AVR
RAM IAN
NCU
,,Caa şi Horia, Ianncu este ca un munte
m
din munnţii lor dragi,cu cat te depărtezzi de el mai muult, cu atât poţţi să-l vezi maii
bine în ansam
mblul lui. Daar ca să-l cunooşti bine, nu-i suficient să-l cuuprinzi cu privvirea, ci trebuiee să baţi cu piiciorul cărările,
văgăunile, păd
ădurile şi coastelle, prăpăstiile şi
ş crestele, iarr pentru oamenii ca Avram Iaancu trebuie săă încerci a pătrrunde gândurilee
lui,starea sufleetească.’’
( Horia
H
Ursu )

Nuumele ,,Craiuului Munţilorr,, nu a fostt erodat de vremuri, căcci faptele saale au trecutt dincolo dee
nimicnicia cotidianuluui, deschizâând larg poarta
p
etern
nităţii. Daccă istoria consemneazză acţiunilee
revoluţionaarului de la 1848-1849
1
, memoria
m
collectivă a mo
oţilor i-a ridi
dicat columnăă zidită cu dragoste,
d
din
n
adevăr şi leggendă, pe tăăiş de lance şii geamăt de fluier.
f
Întrreaga viaţă a lui Avram Iancu
I
este un
n model caree a trecut peeste graniţele secolelor, dovadă
d
clarăă
fiind atribuuirea numeluii său multorr fii de moţi,, de romani, precum şi unor
u
instituţiii, cu precăd
dere şcoli orii
garnizoane militare. Suub aura numelui neîntinaat nici măcarr de duşman
nii săi, urmaaşii lui Iancuu au dorit şii
doresc să-i semene în co
omportamen
nt şi fapte, în
n iubirea faţăă de neam şi ţară. Aşa cum
m spun bioggrafii eroului,
cei care vissează să-i co
ontinue mărreaţa operă de
d iubitor de
d glie străm
moşească şi dde dreptate, trebuie să-ii
cerceteze cuu atenţie fap
ptele, vorbelee,gesturile, gâândurile. Ap
plecându-ne cu
c pioşenie aasupra pagin
nilor scrise şii
ascultând cu
c inimă curaată legendelee vom găsi modelul
m
demn de urmaat. Elevii de astăzi multee de învăţat,
dacă pătrun
nd esenţa un
nor gesturi ori
o a unor cuvinte
c
rostitte de copilull Iancu Avrram. Cat resspect şi catăă
recunoştinţţă a simţit aceest învăţăcel pentru dascălul său, dacăă atunci, cân
nd râvna la îînvăţătură arr fi putut săi fie răsplăătită de frun
ntaşii obştii moţeşti cu nişte galben
ni, însă el a spus: ,,Nuu mi se cuvvine mie, cii
învăţătoruluui meu aceasstă cinste,, şi a pus banii în
î buzunaruul celui ce-l în
nvăţase. Astffel, prin destiinul strălucitt
al elevului ,au rămas în
n pagini de istorie
i
numee de învăţăto
ori precum Mihai
M
Gomb
boş ori Moisse Ionete, şii
nume de şccoli ca cea dee la Vidra, dee la Neagra, de
d la Campen
ni sau Zlatn
na.
Se remarcă dreept model şii atitudinea familiei
f
lui Avram
A
Iancuu faţă de învvăţătură şi şcoală. Tatăl,
Alisandru Iancu,
I
frunttaş al obştii din
d Vidra, a fost conştien
nt de importtanţa învăţătuurii, de aceeaa a făcut tott
ce i-a stat în
n putinţă să--i trimită pe cei doi fecio
ori ai săi, pe Ionuţ şi pe Avrămuţ, laa şcoală. Cop
piii, la randull
lor , şi-au dat
d silinţa să înveţe cat mai
m bine, astffel cel mai mare
m a deveniit preot, iar m
mezinul, dup
p terminareaa
studiilor gimnaziale
g
d la Zlatna, a urmat Liceul
de
L
Piarişttilor din Cluuj, unde a ffrecventat un
u an ,,clasaa
superioară de umanităţţi,, şi, doi anii, două clasee de filozofiee. Dorinţa arzătoare
a
a sttudentului erra să devinăă
avocat, ca pe
p calea legiilor să obţin
nă dreptate şi libertate peentru neamuul său din m
munţi. Deşi laa şcolile din
n
Zlatna şi Clluj a fost nevvoit să înveţee în limba maghiară,
m
ba chiar
c
la num
mele i-a fost o
ortografiat duupă normelee
acestei limb
bi-lucru ce l--a supărat mult
m pe Ianccu - totuşi, viitorul revvoluţionar a învăţat cu perseverenţă,
p
obţinând rezultate
r
exceelente şi şi-a păstrat curaat cugetul săuu de roman ortodox. Nim
mic nu l-a putut
p
opri dee
la atingereaa scopului săău, acela de a ajunge avo
ocat, pentru a lupta prin
n lege pentrru câştigarea drepturilorr
moţilor.
La 22 de ani, în
î 1846, Avvram Iancu a absolvit Facultatea
F
dee Drept din Cluj, fiind ,,un studentt
eminent’’, ,,Matematicaa şi mai aless istoria îi eraau studiul dee predilecţiuune. ’’Perseveerenţa l-a caaracterizat şii
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mai târziuu pe tânărul Avram Ian
ncu când erra ,,cancelariist’’ la Târrgu-Mureş, ddar mai aless în timpull
revoluţiei. Deci,dacă
D
n--a pledat la bară, într-un
n tribunal reenumit, cel care şi-a luaat diploma de
d avocat în
n
1848,a pleddat excelent pentru
p
dreptaate în timpull încleştărilorr cu armata habsburgică
h
o
ori maghiarăă.
Mâândria faţă dee ,,obârşia’’ saa, cu toate căă devenise deeja un tânăr intelectual,
i
aapreciat, l-a în
nsoţit mereuu
pe Iancu, de
d aceea în vacanţe
v
se întorcea în sattul natal, parrticipa la muuncile din gospodărie şi la petrecerilee
sătenilor, cuu multă plăccere. Poate, atunci a învvăţat să cântee aşa frumos din fluier. La cunun
na calităţilorr
Craiului see adaugă adeevărata prieteenie, loialitattea faţă de prrieteni, căci, dacă s-a împ
prietenit cu cineva,
c
chiarr
la o vârstă fragedă, spree exemplu cuu Iosif Stercca Şuluţiu, a rămas apoi fidel
f
acestei prietenii pen
ntru întreagaa
viaţă. Printrre prietenii cei
c mai aprop
piaţi lui Avrram Iancu, see impune săă-i amintim p
pe Ion Buteaanu, Georgee
Bariţiu, Iliee Măcelariu.. După revo
oluţie aceşti prieteni au căutat să-i poarte
p
de griijă, să-l îmbăărbăteze ,iarr
după trecerrea în eternittate au lăsat cele
c mai em
moţionante şi adevărate mărturii
m
despre caracterull Tribunului.
Iată ce scriaa Ion Butean
nu chiar în 18872:
,,Avvram Iancu a fost sacrifficiu al simţuului său de libertate
l
şi onoare,
o
al n
neînfricatei sale dragostee
către naţiun
ne şi al devottamentului săău sublim peentru patrie.’’’
Adm
miraţia faţă de
d înaintaşi (Horea),
(
resp
pectul pentruu contemporranii dedicaţii luptei pentrru drepturilee
poporului (Ecaterina
(
Vaarga), ajutoruul dat celor nevoiaşi
n
(incllusiv bani) sunt
s calităţi ccare nu i-au liipsit mareluii
Avram Ianccu, Marelui Om, şi care i-au deschiss drumul sprre sfinţenie. Am
A creionatt, în prea sărrace cuvinte,
faţă de mărreţia eroului, portretul moral
m
al lui Avram
A
Iancu,, cu speranţaa că am convvins de ce Avram
A
Iancuu
rămâne un model pentrru orice romaan, de vârstăă fragedă sau adult.
Creedem că, inddiferent de politicile
p
eduucaţionale cee vor fi prom
movate, penttru educarea şi formareaa
personalităţţii elevilor vaa fi nevoie dee modele. Caa aceste mod
dele să insuflee şcolarilor ddorinţa de a se
s mândri cuu
înaintaşii lo
or , de a păsttra şi dezvoltta trăsăturile de caracter ale
a acestora, profesorii auu obligaţia morală
m
de a lee
aduce în faţţă ,din galeriaa personalităăţilor romanee, pe cei mai reprezentativvi înainte-meergători.
Avrram Iancu întruchipeazză, cu adevărrat, modelull de om cinsstit, curajos, demn. El nu
n a putut fii
,,cumpărat,,, nici cu laudde, nici cu on
noruri, nici cu
c bani. A răămas, pană laa capăt, ,,sufflet în sufletuul neamului,,
său.
Daccă ne considderăm urmaşiii lui, dorim să
s ne asemăn
năm cu El.
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A
Avram
Iaancu, erou
u naţionall,
în piesaa cu acelaaşi nume de
d Luciaan Blaga
e unul din
n marii scriiitori ai perio
oadei interbeelice, fiind uun îndrăgosttit al satuluii
Luccian Blaga este
românesc, al câmpiilo
or şi munţillor din spaţţiul mioritic, care constituie simbo
olul veşnicieei neamului
„ cred ca veşnicia s-a născut la saat. ”
nostru, aşa cum el însuuşi spunea: „Eu
Op
pera dramatiică a lui Luccian Blaga esste

mai
m naţional între
î
scriitorrii de drame româneşti.

o prelungirre a celei liriice, exprimâând aspiraţiii si

În teaatrul poetic de idei pe care-l cultivăă

nelinişti alee sufletului acestuia. În dramele saale,

şi care pune în
î lumină attât poetul, filozoful
f
câtt

Blaga

nzând nevoiii
şi dramaturguul, Lucian Bllaga, răspun

se

remarcă

prin

inggeniozitate

si

originalitatee în imagin
narea subiecctelor, precuum

dee

si prin măiestria
m
cu care ştie să încadreeze

om
menesc,izbuuteşte să plăsmuiască o lume ireală,

subiectele acestora

o lume de baasm şi de leegendă, alt tărâm către

i realitateaa româneasccă,
in

fiind in aceeastă privinţăă, alături de Caragiale, cel
c

absolut

şi

de

ideal

a

sufletuluii

caare aspiră sp
piritul omuluui superior.

Preeluând o leggendă populaară despre Avram
A
Iancuu, Lucian Bllaga o prelucrează si o valorifică
v
in
n
drama cu aceleaşi
a
num
me, apărută în anul 19334, după ce mai scrisesee piesele: „Z
Zamolxe”, „Tulburarea
„
a
apelor”, ”Ivanca”, „M
Meşterul Man
nole”, „Crucciada Copiilo
or”. Materiaalul pieselor este ales astfel încât săă
ilustreze o anumită vizziune asupra omului.
Ero
oul lui Blagaa, Avram Ian
ncu, democrrat revoluţio
onar român, unul dintre conducătorrii revoluţieii
de la 1848 din Transillvania, este tocmai omul care iese la un mom
ment dat diin condiţia obişnuită şii
încearcă să se ridice la condiţia abssolutului, să fie asemeneea lui, spre a da astfel exxistenţei pro
oprii valoare
supremă. Preluând
P
legeenda, Lucian
n Blaga va da
d originalitaate operei, dând
d
realităţţii o expresiee nouă, prin
n
raportarea lucrurilor laa absolut:
„Suus pe cer un
n vultur zboaară
Şi se-nvârte caa-ntr-o doarră,
Peeste padini şi
ş pădure,
Cuu pliscul ce da săcure
Laa un pom prrelung priveşte,
Şi deasupră-i se opreşte.
Po
omul e rotatt frumos,
Vuulturul e buccuros,
Pee o creangă lin
l se-opreştte
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Pâână când un
n vânător
Îi curmă falnicul zbor
Paasărea căzu din
d pom
Şi se prefăcu în
î om!”
Blaaga valorificăă această leggendă în bazza credinţei, vădită şi în poveştile populare, că un adevăratt
erou, care nu
n moare niiciodată, se schimbă
s
in pasăre
p
când este ucis dee duşmani pâână când i see împlineşte
menirea dee om. Credin
nţa in pasărrea care se face
fa om simbolizează asspiraţiile om
mului spre un
n ideal visatt
în gândurile lui, dar nerealizat in faaptă.
Prin
ncipalul

izzvor

de

inspiraţie

în

vrrea să-i sch
himbe cursuul. El este coborât de

realizarea piesei este istoria, caare, aici esste

oaameni din mitologie în istorie, pentru căă

exprimată nu
n numai caa o dimensiuune temporaală

în
nfrânt de ineerţia acesteiaa, să reintre în legendă,

a existenţeei şi activiităţii omeneşti ci şi ca

deevenind un erou numai prin înfrânggerea lui.

integrare a acestora într-o
î
anum
mită dinamiccă,

Farmecul poetic al acestei drame, atâtt

impunând cursul eveniimentelor cuu puterea un
nui

dee originală in literaturra română, constă în

destin.

prrimul

rândd

în

moddul

de

abordare
a

a

Speecific român
nească prin subiect, prrin

peersonalităţii lui Avram
m Iancu în care, dupăă

folosirea leegendelor ro
omâneşti, op
pera e specific

crriticul Pomp
piliu Constaantinescu „Blaga
„
vede

românească si prin
n timbru, ca şi prrin

nuu numai un erou naţion
nal, ci un profet chinuitt

constantelee ei sufleteşşti româneşşti, ca şi prrin

pee rugul un
nui mare viis, acceptat in spiritull

pecetea stillistică care o poartă.

po
opular ca un
n supraom”..

Acţţiunea pieseei se petrecee in Ardeal, în

Ca personaj
p
ccoborât din
n legendă,

anul 1848 şi mai târziu, si preezintă într-uun

Avram
A
Iancuu, apare în piiesă ca un haiduc,
h
pe all

prolog şi trrei faze, destinul tragic al
a acelui „Crrai

căărui cap stăăpânirea a p
pus mare preţ.
p
Avram

al Munţilorr” al cărui ch
hip îl aşază ca pe un ero
ou

Iaancu este triibutul însuflleţit în cruduul război de

în spaţiul eternităţii neaamului nosttru.

seentimentul naţional
n
şi de dragosteea libertăţii,

Avram Iancu este în teaatrul lui Blaaga

silit de împ
prejurări sa lupte suub steagull

simbolul un
nei forţe ce trebuie să luupte nu num
mai

im
mperiului, cuu speranţa că jertfa ro
omânilor nuu

cu oameniii, ci cu o întreagă
î
isto
orie, căreia el

po
oate să rămâână nerăsplăătită.

Luccian Blaga a omis fapttele reale peentru a da acţiunii un deznodămâânt tragic, în
î acord cuu
căderea sufletească a eroului
e
istorric, într-un ritm încord
dat pe scaraa suişului şi coborâşuluui destinului
acestuia. În
n Avram Ian
ncu, Blaga veede nu num
mai un erou naţional
n
ci şii destinul revvoluţionarullui ardelean,
durerea geeniului, destiinul tipului fabulos. Iaancu nu estee numai un
n exponent istoric al unei
u
tragediii
politice, sociale şi naţio
onale, el estee profetul suupus „veşnicciei reîntoarcceri”. Reîntrrupându-se în
î pasăre, ell
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moare num
mai ca om, în
n spirit rămâânând etern,, căci el a ad
dus „o lege nouă”
n
pe carre, dacă n-a realizat-o, a
dat-o totuşşi oamenilor ca pe un suuprem ideal.
Artta de dramaaturg a lui Luucian Blaga constă în crrearea atmossferei necesaare spre a în
nţelege luptaa
din sufletuul eroului, fiiind puţine opere în caare destinul românesc şi
ş energia ro
omânească sunt
s
atât de
viguros şi îndrăzneţ
î
co
onturate ca în
n figura de vultur
v
moţessc a lui Avraam Iancu.
În concluzie, Blaga,
B
ne preezintă o pieesă tulburăto
oare, originaală, net autoh
htonă, în caare interesull
acestuia see concentreaază asupra eroului prin
ncipal. autorul rămânân
nd sub toatte variatele aspecte ale
activităţii sale
s
un poeet liric desăăvârşit, un dramaturg
d
înzestrat cu o sensibiliitate de exccepţie si un
strălucitor filozof, caree a marcat cultura
c
noasttră prin elem
mente de oriiginalitate co
ompatibile cu
c înscriereaa
sa în univerrsalitate.
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ÎNVĂŢĂT
TORUL – MODEL
L PENTR
RU ELEV
VI
Fiecaare dintre slujitorii
s
şco
olii au consttatat existen
nţa unui deccalaj între cconştiinţă şi conduită a
elevilor şi, din păcate, nu
n numai a lor.
l Observăăm la elevii mici şi mari că ştiu să diistingă întree bine şi rău,
între frumo
os şi urât, cuunosc regulii, principii, atitudini correcte, dar ap
plicarea lor îîn viaţa de zi
z cu zi lasăă
mult de do
orit.
Credd că învăţăământul greeşeşte dacă va merge doar pe iddeea inform
mării, conşttientizării şii
sensibilizărrii elevilor în
n privinţa manifestărilo
m
or comportaamentale, şi minimalizeează importannţa modeluluii
educaţional în baza căruiia elevul să-şşi creeze un ideal spre care
c să aspiree.
Moddelul este eleementul caree coaguleazăă convingerea – forţa in
nterioară ce îl face pe orice
o
individ
să acţionezze sau să reeacţioneze. Modelul, prrin puterea exemplului concret, esste decisiv în
î educaţie.
Elevul poaate prelua modele de acaasă, din şcoaală, din cartiier, din socieetate. Modelle îi oferă em
misiunile de
televiziune, filmele, speectacolele, cărţile,
c
intern
netul.
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Din multitudineea de modeele elevul arre libertatea de a alege,, acesta fiin
nd momentuul crucial în
n
dirijarea co
omportamen
ntului ulterio
or. Această libertate
l
de a alege îl facce vulnerabiil mai ales pe
p elev, care
neavând o suficientă experienţă
e
dee viaţă, se poate
p
îndrepta spre moddele cu o ţin
nută morală îndoielnică.
De aici se impune neccesitatea cun
noaşterii eleevului, a preeocupărilor sale,
s
a anturrajului său, cunoaşterea
c
problemelo
or ce îl frăm
mântă. Acest lucru estee greu de reealizat, necessită răbdare, timp şi mai
m ales tact.
Consider că
c în primull rând psiho
ologul şcoliii ar trebui să
s se implicee în acţiuneea de „diagn
nosticare” a
comportam
mentului fieccărui elev al şcolii, să le acorde conssiliere de specialitate şi să facă fron
nt comun cu
toate cadreele didactice în remedierrea oricăror nereguli.
Moddelul este reccunoscut caa forţă educaativă, atât ceel pozitiv, câât şi cel negaativ. Binele şi Răul este
la tot pasull. Elevii treb
buie să le cuunoască foarrte bine pe amândouă ca
c să poată alege. În acttul educativv
vom insistaa pe ideea dee a învăţa şi din propriille greşeli, daar e de preferrat să învăţăăm din greşeelile altora.
Oriccât de interesante sunt modelele
m
ofeerite ca exem
mple la lecţiii sau în actiivităţile extraaşcolare, nuu
vom reuşi să-i convingem pe elevvi de un co
omportamen
nt civilizat dacă
d
realitateea imediată nu le oferă
acest lucruu (mă refer la familie, stradă, societate, şcoalăă). Desigur,, noi, cadrelle didactice,, nu putem
schimba reealitatea în în
ntregul său, însă ne stă la
l îndemânăă alegerea dee a deveni n
noi înşine mo
odel pozitivv
pentru elevvi. Dacă fiecare dintre noi am face acest
a
pas, şco
oala ar deveeni cu adevărrat lăcaş de educaţie.
e
Cadrrul didactic a fost, este şi va fi înto
otdeauna model
m
pentruu mulţi elevii. Încă de laa intrarea în
clasa I copilul porneştee cu încredeere în învăţăătorul său, co
onsiderând că
c „el ştie to
ot”, că este întotdeauna
î
E suficien
ntă o singurăă dezamăgiree şi în faţa elevului aparr
drept, că ell nu poate săă greşească niciodată. Este
semne de în
ntrebare.
Ocazziile de a zdruncina încrederea
î
e
elevului
în învăţător, pe care îl ia de mod
del în toate
manifestăriile sale, suntt foarte num
meroase şi îm
mbracă forme variate. Vo
oi prezenta ccâteva dintre acestea.
Din primele zilee de şcoală, copilul
c
îl con
nsideră pe în
nvăţătorul săău ca cel maai apropiat prieten.
p
Uniii
se ţin de ell, vor să steaa de vorbă, îiî pun întreb
bări, îi fac deestăinuiri, îi spun mici seecrete. Este foarte greuu
să-i împaci pe toţi, dar te străduieşşti, cu calm şi
ş înţelegere..
î
s persoana care îi va aprecia coreect munca ssa. De aceeaa este foarte
său
Elevvul vede în învăţătorul
important cum acordăă calificativeele. Bine estte să facem aprecierile într-o acţiun
ne de grup. Dacă vom
lăuda numaai individuall, riscăm să creăm „veddete” în clasăă. Sunt unii copii simpaatici, care ne captivează,
faţă de caree poate sunttem mai induulgenţi. Alţiii uneori ne devin
d
antipaatici, faţă de care poate suntem mai
exigenţi. Este bine să găsim
g
proceddeul prin carre să-i conviingem că nuu nedreptăţim
m pe nimeni.
Învăăţătorul estee pentru eleev modelul pe care îll imită: fie la mers, fiie în atitudiini, gesturi,
îmbrăcămin
nte, ticuri ettc. Şi mulţi chiar
c
reuşesc! Este de dorit
d
să avem
m mereu un
n control asuupra acestorr
aspecte. Puunctualitateaa este exemp
plu pentru ellev. Dacă în
nvăţătorul în
ntârzie la orăă, dacă stă în
n cancelarie,
dacă îşi occupă timpul cu altceva decât cu leccţia, elevul deduce
d
că se poate şi aaltceva decâât „datoria”.
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Elevul treb
buie să simttă că învăţătorul este mereu
m
puncttual, că nu aşteaptă să treacă timp
pul, să sune
clopoţelul şi
ş să plece.
Elevvul vede în învăţătorul său judecăătorul cel drrept care îl va ajuta săă-şi recunoaască şi să-şii
îndrepte grreşelile. Suntt unii elevi care
c înţeleg o mustrare numai
n
din priviri, căroraa nu trebuie să le facem
observaţie. Dacă i-am critica în faaţa clasei am
m deschide răni
r sufleteştti. Faţă de aalţii trebuie să
s acţionăm
mai energicc. În acest caz
c observaţţia fără o do
oză de ironiee nu-şi atingge scopul. În
n toate situaaţiile trebuie
motivată ellevului măsuura luată.
Învăăţătorul este model pen
ntru elev în activităţile extraşcolaree: vizite, exccursii, expozziţii, serbării
şcolare, co
ompetiţii sp
portive. Toaate acestea îl fac pe învăţător săă crească în
n ochii cop
piilor, dacă
comportam
mentul şi atittudinea sa esste în conco
ordanţă cu prrincipiile mo
orale ce le ceere elevilor.
Penttru a rămânee un model, asemenea D-lui
D
Trandaafir, propun un decalog al învăţătoruului:
1. Să
S avem înto
otdeauna o minte
m
desch
hisă şi dragosste faţă de copii.
2. Să
S ne îngrijim
m sănătatea sufletească şi trupeascăă.
3. Să
S ştim şi săă putem facee haz de necaaz.
4. Să
S avem prin
ncipii moralle clare şi să nu abdicăm
m de la ele.
5. Să
S avem obiiective clare şi nobile.
6. Să
S fim puterrnici, să avem
m forţă, dar şi gingăşie şi
ş tandreţe.
7. Să
S nu uităm să fim întottdeauna generoşi, înţeleggători.
8. Să
S ne bucurăăm mult şi să
s dăruim mult.
m
9. Să
S fim oameeni demni şi cu înalt resp
pect de sine.
10. Să nu uităm
m că în profeesia de educaator, înainte de toate, esste elevul şi n
nevoile lui.
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METOD
DE DIDA
ACTICE DE
D UTILIZARE A MODEL
LULUI ÎN
N EDUCA
AREA ŞI
FORMAR
RE PERS
SONALIT
TĂŢII EL
LEVILOR
R
Maarele filosoff al antichităăţii, grecul Aristotel deefinea omull ca “zoon politkon”, adică fiinţăă
socială. Om
mul este fiinţă, se naşte, se dezvoltăă şi trăieşte în
n grup, adiccă în societatte în interacţţiune cu alţii
oameni.
Exp
perienţa de viaţă a socieetăţii este traansmisă tineerei generaţiii prin educaţţie în diferite modalităţii
printre caree menţionăm
m educaţia prin
p model. Modelul a fost şi estee una din fo
ormele de educare
e
prin
n
care se man
nifestă ideallul uman de perfecţiunee şi succes în
n viaţă. Moddelul poate ffi întâlnit suub forma de
om sau inddivid, forma de organizaare socială, sistem educaativ etc.
Învvăţământul ca formă organizată
o
de educare a tinerei generaţii uttilizează “m
modelul“ în
procesul dee formare şi educare a personalităţi
p
ii elevului peentru a preggăti tineretul pentru viaţăă.
Pro
ocesul de în
nvăţământ are drept scop
s
educarrea ştiinţificcă, moral ccivică etc. şi
ş formareaa
educatului pentru obţin
nerea successului în viaţăă.
caapabil să alleagă “moddelul” care să-i asigure

Maarele istoric Nicolae
N
Iorgga spunea căă “
Şcoala treb
buie să te înveţe a fi
f propiul tău
t

suuccesul în viiaţă.

dascăl, cel mai bun şi cel mai asp
pru”. Savanttul

Istoria, prin sp
pecificul ei de stiinţăă

a
scopuul învăţămân
ntului ca fiin
nd
defineşte astfel

so
ocială care studiază dezvoltareaa societăţiii

acela prin care
c elevul trebuie
t
învăţţat să înveţee şi

um
mane, poatee oferi o maare varietatee de modele

să utilizeze critic experrienţa societăăţii.

um
mane

tineretului.

Ro
olul

ei

este
e

foarte

a
Oaamenii îşi alleg modelelle pentru a-şi

im
mportant deeoarece “cin
ne nu cuno
oaşte istoriaa

asigura succcesul în viiaţă. Modelul poate fi o

riscă să o reepete şi o iistorie repeetată devine

personalitaate istorică, părintele,
p
pro
ofesorul sauu o

ironică“ şi diin păcate muulţi oameni devin ţintaa

persoană din
d anturajul educatului.

“iironiei isto
orice” caree uneori are efecte

Tin
nerii,

în viaţa
v

lor,

întâlnesc

o

deevastatoare în
î viaţa sociială.

multitudinee de person
nalităţi care “îi
“ inspiră“ şi

În

demersul

didactic

educativv

pe care le aleg
a ca “moddel”. Modelul ales nu esste

prrofesorul dee istorie treb
buie să oferee educatului,

întotdeauna cel “coresspunzător“ şi poate fi un
u

paartenerului său educaţţional ”insttrumentele“

factor de insucces
i
în viaţă. În acest
a
momeent

neecesare evităării alegerii ““modelului greşit” şi săă

intevenţia educatoruluui în speciial profesorrul

deezvolte

poate aveaa un rol deccisiv în sensuul de a învaaţa

co
ompetentelee care să-l aajute în viaţţă să aleagăă

elevul meto
ode analiza critică prin care să-l faacă

“m
modelul correct”.
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În procesul didactic educaativ istoria poate oferi ca “modell” personaliităţi diverse care pot fii
analizate prrin diferite metode
m
didaactice.
“Co
onvinge-ţi auditoriul
a
căă eşti....” estte o metodăă didactică de
d analiză ccritică prin care elevull
primeşte saau alege rollul unei perssonalităţi (m
model). El “joacă”
“
de exemplu rollul unui invventator sauu
unui om po
olitic pe bazza următoareelor cerinţe::
Cin
ne sunt?
Cân
nd şi unde trrăiesc ?
Mo
otivaţia neceesităţii invenţiei(acţiunii)
Preezentarea co
onsecinţelor invenţiei(acţiunii)
Eleevul, pe bazza cerinţelo
or enunţate mai sus reealizează o documentarre asupra “modelului”
“
propus şi o analiză crittică a person
nalitaţii studdiate, a acţiun
nilor sale şi a consecinţeelor. Utilizarrea metodeii
prezentate ajută elevul să asimilezee instrumentele de analiiză critică şi să dobândeească compeetenţele care
să-i formezze şi stimuleze gândirea critică.
Meetoda prezen
ntată anterio
or poate fi utilizată şi ca
c metodă de
d evaluare sub forma unui “eseuu
structurat” fapt ce perrmite educaatorului să evalueze
e
graadul de dobiindire a

m
mai multor competente
c

curiculare.
O alta metodda care aree drept sco
op

assemănărilor zona de sup
prapunere a celor douăă

dezvoltareaa gândirii critice
c
este cea denumită

ceercuri şi a deosebirilor
d
în zonele nesuprapuse.

“Diagramaa Venn” caare poate fi
f utilizată cu

În
n cazul anaalizei calităţţilor şi actiunilor uneii

succes în analiza şi alegerea
a
“m
modelului”. Ea
E

peersonalitati cele
c pozitivee vor fi treccute în zonaa

este o metoda grafică care permitte compararrea

dee suprapun
nere iar celle negative în zonele

unor perssonalitati caare pot fii utilizate ca

neesuprapuse. Diagrama rezultată va
v permite

“model”. Diagrama este formaată din două

ellevului să evalueze calitatea ”modelului”
”

cercuri carre se supraapun

an
nalizat.

parţiaal şi poate fi

lucrată indiividual, pe perechi
p
sau pe
p echipe.

Metodele prezenttate permit în principiuu

Eleevul sau elevvii realizeazăă pe baza un
nei

ellevului să an
nalizeze critiic “modelelle” şi să îşii

bibliografiii un studiuu asupra personalitatil
p
lor

în
nsuşească metode
m
de aanaliză care să îi ofere

stabilite saau asupra calităţilor şi acţiunillor

po
osibilitatea de
d a-şi alegee modelul co
ontemporan

pozitive sau
s
negativve ale un
nui “modeel”.

saau personaliitatea istoriccă în deplinăă cunoştinţăă

Completareea diagrameei se realizează în cazzul

dee cauză.

comparării a două personalităţi prin trecerrea
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Avram Iancu, faptele salle, au fost izvor de in
nspiraţie pentru numerroase creaţiii literare şii
muzicale. Poeţi,
P
rapsozi anonimi îl amintesc şi îl preaslăvvesc în creaaţiile lor. Luucian Blaga, a preluat o
legendă populară desprre Avram Iaancu şi a valo
orificat-o în
n piesa „Avraam Iancu”:
„Sus pe cerr un vultur zboară
z
Şi se-nvârtee ca-ntr-o doară,
Peste padin
ni şi pădure,,
Cu pliscul ca de săcuree,
La un pom
m prelung priiveşte,
Şi deasupraa-i se opreştte”.
c „...dintre
Niccolae Iorga, remarca înttr-un articoll din Neamuul românesc, nr.2, februuarie 1933, că:
toţi eroii no
oştri, acela care
c s-a bucuurat de cea mai
m largă po
opularitate în
n legende şi mai cu oseb
bire în lirica
populară, rămâne
r
Avraam Iancu”.
Ţăran
nii din Apuseeni şi-au cân
ntat tristeţea şi nemulţum
mirile prin glasul
g
lui Avrram Iancu:
„ m-aş faace pui de cuuc,
„De

Că
C ne-ai făggădit lărgămâânt,

L împărat să
La
s mă duc,

Sub
S formă de
d legământ,,

N
Numa
una i-aş cânta,

Da
D pe mine m-ai închis

S m-audă maică-sa:
Să
m

Că
C ţi-am zis oblu, desch
his;

T
Tinie
dracu--n tine mut

Cum
C
se cadee mai frumo
os:

Ş în cine te--o făcut
Şi

Nu
N vorbesc c-un mincin
nos.”

D
Nico
olae din Abrrud sat, de 67
6 ani).
(Versuri traansmise de Devian
Compozitorul Nicodim Ganea
G
a armo
onizat o legeendă care se cânta pe Vaalea Arieşuluui de Jos:
„Plângeţi ochi
o şi lăcrim
maţi
După Iancu vă cântaţi!!
oi cin n-o fo drag.
Plângeţi vo
Plângeţi fette ca-n poveeste,
Iancu-o fo şi nu mai esste!
Lui, lui, luii că Iancu îi
În braţele poporului.”
p
Au mai dedicaat poezii erroului naţio
onal şi Ana Blandiana, Sorin Mituu, Ioan Lup
paş, Adrian
Păunescu.
Au fost compuse lucrări muzicale, care au ajuns în scurt timp
t
adevăraate imnuri dedicate lui
Avram Ian
ncu. Interprreţi consacraaţi, Vasile Şeicaru,
Ş
Duucu Berţi, Valeriu
V
Steriian, Doru Stănculescu,
S
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Elena Gheeorghe, Dum
mitru Fărcaaş, Sava Neggreanu Brud
daşcu, Nico
olae Furdui Iancu, ne amintesc
a
în
permanenţţă că suntem
m urmaşi ai acestui mare erou.
În Ardeal, sun
nt convins că
c nu existăă oraş fără cel puţin o statuie riddicată în cin
nstea acestei
personalităăţi. Sculptorii precum Ilaarion Voineaa, Florin Co
odre, Mirceaa Mocanu, E
Emil Creţu, au
a ridicat laa
Cluj Napoca, Târgu Mureş,
M
Bistriiţa, Braşov, Sibiu, Brad
d, Turda, Cââmpeni, capodopere înttru cinstirea
eroului.
În faţa şcolii noastre
n
din Timişoara,
T
avvem un busst al lui Avraam Iancu. L
La fiecare încceput de an
şcolar, com
memorăm amintirea „craiului mun
nţilor”. Elevvii şcolii noaastre recită poezii, cân
ntă cele mai
cunoscute exemple muuzicale, avem
m invitaţi dee prestigiu din
d mediu un
niversitar, personalităţi care provin
din zona de origine a marelui
m
Ianccu, oameni care
c au fost deportaţi în
n Banat de laa fârşitul seccolului XIX,
care expun
n elevilor cele mai imporrtante date despre
d
patro
onul spirituall al şcolii no
oastre.
În faţa şcolii noastre
n
suntt trei străzi cu nume dee eroi naţion
nali: Horia, Cloşca şi Crişan,
C
iar o
clădire caree aparţine de
d şcoala no
oastră este situată
s
în P--ţa Avram Iancu. Deci, suntem încconjuraţi de
istorie, de eroi,
e
de faptte măreţe.
Şi atunci
a
să nuu ne mirăm că
c elevii aceestei şcoli vib
brează din adânc
a
la fieccare eveniment legat de
istoria noasstră. În fiecaare clasă exisstă un portreet al lui Avram Iancu.
Nee mândrim, atât profeso
orii, cât şi elevii
e
şi părrinţii lor, că educăm şi ne educăm
m în această
instituţie.
v
rosttite de un alt
a revoluţio
onar, din p
păcate anoniim, care în
Vom încheia cu câteva versuri
decembrie 1989, din balconul Opeerei din Tim
mişoara a îndemnat prezeenţa la amin
ntiri istorice:
c
al libeertăţii! Iancuu la Ţebea”
„Ascultaţi un cântec
„Trăiască duhul
d
lui Ian
ncu,
Trăiască moţul
m
între moţi,
m
Câmpia lib
bertăţii spunee
Că Avram Iancu sunteem toţi!”
d oameni aflaţi
a
în Piaţaa Operei, auu intonat accest imn, din
n piepturile
În acele momeente miile de
d libertate!
doritoare de
Rămână veeşnic în amin
ntirea noastrră!
Avram Ian
ncu, suntem toţi!
Proff. Alexandru
u GYURIS
Prof. Vaasile ILIEŞ
Şcoalla cu claselle I-VIII Nr. 19 “Avram
m Iancu” T
Timişoara, jud. Timiş
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NEVO
OIA DE MODELE
M
ÎN EDU
UCAŢIE
Om
mul nu se naaşte fiinţă, ci
c devine, iaar maniera în
n care devin
ne depinde esenţial de educaţia pe
care o priimeşte. Om
mul se naştee cu înclin
naţie către moralitate.
m
Simţul morral se poatte dezvolta,
prelunginddu-se într-o conştiinţă
c
vaaloroasă, sauu atrofia. Deezvoltarea simţului moraal depinde de
d educaţie.
Educaţia moraală, înţeleasă ca trecere de
d la moralăă la moralitatte, implică n
nu numai o dimensiune
cognitivă, ci
c şi o dimen
nsiune afectiivă şi una prractică, acţio
onară.
Educatorul, prin
p
arta sa, produuce

ntense trăiri afective şi de vibraţie
duublată de in

schimbări fără să atin
ngă. Ca să influenţeze,
i
el

peentru pentruu tot ceea cce ţine de om.
o Nu am

trebuie să ştie cum, să intuiasccă dorinţe şi

puutea să nu împărtăşim
î
părerea lui Geo Bogzaa

curiozităţi, să prevadă reacţii şi co
omportamen
nte

po
otrivit căreiia " pentru a fi OM atâtea suntt

ne,
şi, mai aless, să fie preegătit să le preîntâmpin

neecesare" şi mai
m cu seam
mă să nu co
onştientizăm

rămânând fidel profeesiunii sale de credin
nţă.

faaptul că educatorul
e
dăltuieşte cele maii

m
de com
mpetenţă, de stăpânire de
Fiind un model

im
mportante componente ale profilullui moral all

sine, de ecchilibru psih
hic, educatorul devine un
u

co
opilului, şi mai
m apoi al o
omului care va
v deveni ell

model educcativ pentruu elevii săi.

peentru că muulte rămân în sufletul copilului
c
caa

Că aşa este o demonstreaază o întreaagă

"sseminţe buune care vvor înflori bogat maii

m
nobilăă a
literatură care vine să omagieze munca

tâârziu".

educatoruluui, plină de
d abnegaţiie şi dăruirre,
Carre sunt aştep
ptările copiluului care vin
ne pentru prrima oară la şcoală, în cllasa I? Cu siiguranţă, de
a fi slujit diin iubire, cu răbdare şi gingăşie,
g
prin
n cuvânt şi exemplu.
e
Estte binecunoscut faptul că modelul educativ al educatoruluui, precum şşi climatul socio-afectivv
în care aceesta îşi exerccită influenţţele educaţio
onale constiituie un model social cuu influenţă hotărâtoare
asupra cop
piilor privin
nd formareaa concepţieii lor despre viaţă, a modului
m
dee comportam
ment şi de
relaţionare cu diferitee norme şi valori so
ociale. Strateegiile educaative determ
mină în maare măsurăă
c
entul lor soccio-moral.
dezvoltareaa personalităăţii, rezultateele şcolare ale elevilor, comportame
Texxtele din maanualele de limba româână sunt orieentate temaatic spre surp
prinderea un
nor aspecte
de viaţă observate
o
şi cunoscute,, mai mult sau mai puţin de căttre elevi. E
Ele se referăă la mediull
înconjurăto
or, la viaţa şi munca oamenilor
o
în
n curgerea anotimpurillor, la frum
museţile patrriei la figurii
ilustre ale neamului românesc. Aspectele de natură morală din
n viaţa oam
menilor sun
nt reflectate
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proporţion
nal cu niveluul de înţeleggere al eleviilor. Textelee literare ofe
feră o gamă largă de modele
m
şi de
concretizărri ale unor caalităţi sau deefecte.
Trăăsături de o mare nob
bleţe moralăă au putut fi
f evidenţiatte pentru ellevi în lectuura "Fiul şii
mama". Din
D acţiuneaa relatată în
n cadrul po
ovestirii, eleevii desprindd ca însuşiiri morale respectul
r
şii
devotamen
ntul filial, cin
nstea şi dem
mnitatea ofiţeerului, dar, în
î acelaşi tim
mp, înalta caapacitate de înţelegere a
simţăminteelor acestuiaa de către do
omnitorul Alexandru
A
Io
oan Cuza carre identifică dragostea de
d mamă cu
dragostea de
d ţară, iar sacrificiul fiilial prin saccrificiul pen
ntru patrie. Elevilor
E
li see poate suggera şi ideea
datoriei de a preţui sim
mţămintele şii faptele mo
orale ale celo
or din jurul nostru.
n
Cin
nstea, sinceriitatea, demn
nitatea, spirittul

Aceleaşi
A
trăsăături ale dom
mnitorului lee regăsim în
n

scăpărător şi îndrăzneţ sunt atribute caare

leectura "Ocauua lui Cuzaa" de Dumitru Almaş.

creionează portretul moral
m
al pop
porului româân.

Copiii
C
se sollidarizează cu Cuza în
n susţinereaa

Aceste însuuşiri reies şi din povestiirea "Moş Io
on

drreptăţii şi în
nvaţă că om
mul nu se juudecă dupăă

Roată şi Cuza-Vodă",
C
, de Ion Crreangă. Cuzza-

asspectul fizic,, ci după fap
ptele lui.

Vodă dă dovadă dee înţelegere, dragoste şi

Aducerea în scen
nă de mai multe
m
ori a

respect faţţă de mun
nca ţăranuluui asuprit, de

un
nor personaaje istorice contribuie la întărireaa

spirit justiţţiar. Aceste calităţi
c
fac ca
c poporul săs

po
ozitivă a op
piniei pe carre elevii şi-aau format-o

şi mărturiseească deschiis şi sincer devotament
d
ul,

deespre ele laa un mom
ment dat, căăpătând de

admiraţia şi dragosttea faţă de
d domnito
or.

fieecare dată o valoare eduucativă sporiită.

Texxtul "Cântecc lui Avram Iancu" caree-l pune în lumină
l
pe marele
m
erou naţional, suupranumit şii
"Crăişorul munţilor" sintetizează
s
totodată şi calităţile accestuia: spiriitul de sacriificiu, curajuul, vitejia şii
priceperea. Lecţia poatte fi fericit completată
c
c o vizită laa Casa mem
cu
morială a lui Avram Ianccu, din satull
său natal. Pătrundereaa în universul intim al unei asem
menea perssonalităţi, po
osibilitatea de a vedeaa
A
Iancuu la şcoală, prezente, în
n catalog, generează
g
o
calificativelle foarte bune obţinute de elevul Avram
stare de em
moţie.
Possibilitatea de
d valorificaare educativvă a conţin
nutului texttelor sporeşşte prin caaracterizarea
personajelo
or. La claselee a III-a şi a IV-a atât caapacitatea dee sondare şi înţelegere a elevilor estte mai mare,
cât şi comp
plexitatea şi profunzimeea modelelorr studiate. Cu
C ocazia leccţiei "Mirceaa cel Bătrân şi Baiazid",
axate pe frragmente diin Scrisoareaa III, de Mihai
M
Eminesscu se pot realiza
r
caraccterizări ale celor douăă
personaje. Prin comp
paraţie antiteetică se poate reliefa modestia domnitoruluii Mircea ceel Bătrân şii
îngâmfareaa nemăsurattă a lui Baiazid, atitudiinea înţeleaaptă şi demn
nă, reţinutăă a lui Mirccea, proprie
poporului nostru în contrast
c
cu tonul obrazznic şi disp
preţuitor, cu
c lăudăroşeenia sultanuului turc. Se

81

SIMP
POZION NAŢIONAL
N
L

cuvine sub
bliniat faptull că izvorul tăriei moralle a strămoşşilor noştri îl constituiee dragostea fierbinte de
ţară, hotărâârea lor de a păstra neştiirbite integriitatea şi libertatea patrieei.
O altă latură a educaţiei morale
m
o reeprezintă ed
ducaţia civică. În lecturra "Ce băiatt" de Octavv
Pancu-Iaşi elevii întâln
nesc un băiatt de vârsta lo
or, care în cadrul unei siingure călăto
orii cu tramvvaiul are nu
mai puţin de cinci ab
bateri de laa normele de
d comporttare civilizattă: urcă în ultima clipăă, sărind şii
punându-şii în pericol viaţa, îşi face
f
loc cu coatele prin
ntre călătorri, se aşază pe banchetta rezervatăă
invalizilor, răspunde obraznic
o
şi nu
n se sinchiiseşte de căălătorii care stau în piciioare, în jurrul său. Din
situaţia preezentată cop
piii pot învvăţa că respectul faţă de
d semeni trebuie
t
să îii caracterizeeze în orice
colectivitatte, deci imp
plicit în ceaa şcolară, iaar grija faţă de propriaa viaţă trebuuie să fie permanentă.
p
Elevilor li se
s poate cere să găsească soluţii pen
ntru îndreptaarea comporrtamentului băiatului, suugerându-lise posibilittatea ca acessta să fie în atenţia unuui grup de prieteni
p
caree să-i ofere modele de comportare
civilizată şii să-l atenţioneze atunci când greşeşşte.
Prin
ntre lecturrile care impresionea
i
ază

faaptul că miccii şcolari s-au grăbit săă-l acuze pe

copiii prin
n dramatism
mul acţiunii, prin puterrea

Nică.
N
Însă baalanţa s-a în
nclinat în ceealaltă parte

jertfei maaterne este "Căprioarra! de Em
mil

attunci când copiilor
c
li ss-a citit fraggmentul din
n

Gârleanu. Aceasta se sacrifică pentru
p
a sallva

"A
Amintiri din
n copilărie"" în care Io
on Creangăă

viaţa puiullui ei. Transsferul acesteei semnificaaţii

reealizează

morale deeosebite în rândul fiin
nţelor umaane

Concluzia
C
carre s-a tras a fost aceea că
c dragosteaa

generează sentimente de admiraaţie şi respeect

fillială este puternică
p
ddar totuşi limitată,
l
în

filial şi fuundamenteazză cunoaşterea motivaţţiei

co
omparaţie cu
c dragosteea maternăă care este

acestor seentimente, indicând
i
d
drept
sursă a

neemărginită. Limitele ap
par pe de o parte din

sacrificiuluii matern , drragostea nem
mărginită.

caauza

a
acel

portreet

necuunoaşterii

de

duios

către

al

mamei.

copii

a

Tott pe linia relaţiilor
r
copii-părinţi s-a
s

seemnificaţiilo
or naşterii, iiar pe de altă
a parte a

înscris şi lectura
l
"Am
mintiri din copilărie"
c
caare

eggoismului naativ al omuluui, care în co
opilărie este

evocă episo
odul de la scăldat.
s
Daccă cea dintâii a

fo
oarte puternic, datorită ddorinţei de satisfacere
s
a

prilejuit o analiză a sentimentelor pe filieera

im
mperativelorr biologice. Altruismul este o

c
cea de-a
d
doua ne înscrie pe
părinte - copil,

în
nsuşire care se învaţă p
prin educaţţie şi atinge

filiera senttimentelor manifestate
m
de copii faaţă

in
ntensitatea maximă
m
atun
nci când om
mul ajunge laa

de părinţi. Întrebarea "Ce
" credeţi, Nică îşi iub
bea

râândul lui să dea
d viaţă.

mama? reeliefează prrin răspunssurile primiite
La urmă, dar nu
n în ultimuul rând aş am
minti câtevaa din lecturille care reliefează portreete ale celorr
care, cu paasiune şi drragoste, îi ajjută pe elevvi să îşi împ
plinească asp
piraţiile. Edducarea resp
pectului şi a
82
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consideraţiiei faţă de daascăli este necesară
n
deo
oarece prefaccerile socio--politice au făcut ca dasscălilor să le
fie ştearsă o mare partee din acea auură sacră pee care o purtta cândva "D
Dăscăliţa" luui Goga. Singgurii pentru
care mai străluceşte deplin
d
sunt copiii, prim
mii capabili să
s înţeleagă şi să recun
noască rolull de părinte
spiritual al omului de laa catedră.
La clasa a II-aa, copiii se întâlnesc cuu chipul învvăţătorului creionat
c
de Edmondo de Amicis.
Acesta le apare
a
ca un om
o înţelegător, calm, cuu dragoste faţă
f de copiii, grijuliu şi ferm în ceeaa ce le cere.
Copiii conştientizează probitatea morală şi profesională
p
a dascăluluui lor şi con
nsimt liber laa adoptareaa
unui comportament civvilizat, la asccultare şi resspect.
Maai târziu, în clasa
c
a III-a, copiii fac cuunoştinţă cuu domnu' Trrandafir, un om deosebiit după cum
ni-l prezinttă însuşi Saddoveanu. Teextul înfăţişează virtuţille morale şi didactice alle învăţătoruului. Acesta
le-a oferit copiilor nuu numai învvăţătura dee carte (gram
matica şi arritmetica) ccât mai aless învăţăturaa
sufletească: dragostea faţă de muuncă, iubireaa faţă de ţarră, respectull faţă de cin
nste, adevărr şi frumos,
acele "semiinţe ce au ro
odit bogat mai
m târziu". Portretul
P
săuu se compleetează cu callitatea de buun gospodarr
şi îşi sporeeşte concretteţea vizualăă în timpull vizitei făcuute de însuşi ministrul învăţământtului. Acestt
moment addaugă portrretului moraal al învăţăttorului, desăăvârşindu-l, virtuţi preccum omeniaa, modestia,
sinceritateaa.
Deeşi portretul domnului Trandafir
T
nuu este prezen
ntat în textull din manuaal, el se face perceput în
permanenţţă prin felull deosebit de
d a vorbi, prin
p câteva observaţii scurte,
s
dar eesenţiale, exxprimate de
copil: "Do
omnu Tranddafir privea vesel cu occhii lui agerri" şi "În mine
m
pătrunsse o înfiorarre caldă, ca
totdeauna când
c
se preggătea domn
nu Trandafirr să ne citeasscă ceva" Ceea ce îi uim
meşte pe elevi este felull
în care citiirea poveştiii şi impresiiile prezentaate de dom
mnu Trandaffir despre Io
on Creangăă reuşesc săă
declanşeze în mintea micului
m
elev Sadoveanu,, acel "ceas al luminii şii al înţelegerrii celei marii" În ultima
propoziţie a textului, elevii desco
operă şi răssplata munccii învăţătorrului: "De aatunci, draggostea către
marele meuu învăţător a rămas neşttirbită."
Nuu aş putea în
ncheia, dacă chiar şi la final, nu aş în
ndrepta un gând
g
pios dee recunoştinţă celei care
a fost d-naa Olivia Soccaciu, modeel de dascăl care mi-a călăuzit paşşii de-a lunggul a trei an
ni de şcoală
primară şi căreia
c
îi dato
orez formaţiia mea profeesională.
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MODE
ELELE AUTENT
A
TICE – RE
EPERE POTRIVI
P
ITE ÎN
F
FORMAR
REA PER
RSONALIT
TĂŢII EL
LEVILOR
R

M
Motto:
”Poţi zbura pe arippile altuia, darr nu cu ele”.
Niccolae Iorga
Soccietatea rom
mânească acctuală se confruntă cu o gravă criiză a modeelelor autenttice care se
propagă mai ales la nivvelul tinerilo
or. Criza mo
odelelor nu semnifică
s
lip
psa modelelo
or din societtate, ci lipsaa
ori precum: binele,
b
frum
mosul, moralla, respectull faţă de sin
ne şi faţă de
modelelor bune, în acord cu valo
mul, credinţaa, puterea saacrificiului ettc.
ceilalţi, deccenţa, demniitatea, loialittatea, dragosstea, altruism
A vorbi
v
în zileele noastre despre
d
modeele, despre valori
v
adevăărate poate p
părea hilar, într-o lume
pragmaticăă prin excellenţă, domin
nată, în speecial, de no
onvalori, de pseudomodele care-şii urmăresc
halucinant doar himeerele materiiale. Atitudiinea tinerilo
or este putternic influeenţată de mass-media.
m
s concretizează în con
nturarea percepţiilor despre realitatte, în prezen
ntarea unorr
Impactul televiziunii se
modele de comportam
ment.
Cu toate acesteea, tema estee una esenţiaală

îm
mprejurărilorr, atitudini, comportam
mente, stării

ouă
pentru edducaţie şi pentru societate, do

şi trăiri de naatură să duccă la imitareea persoaneii

sisteme co
oncentrice în centrul cărora
c
se află

n viaţă. În eggală măsurăă
allese ca tipar de urmat în

elevul în formare. Ideea
I
de model
m
trebuuie

see resimte o nevoie acuută de mod
dele umane,

privită în complexitaatea ei. Se poate vorrbi

auutentice carre să conttribuie la formarea
f
şii

despre mo
odele intelecctuale, moraale, spirituaale,

deezvoltarea personalităţţii elevilor.. Modelele

comportam
mentale, religgioase. Moddel poate fii o

suunt extrem de importtante întruccât oameniii

persoană sau o idee, un
u personaj literar sau un
u

trrăiesc prin comparaţie socială şi nu se pott

precept, o teorie, o învvăţătură, un
n ideal etc. Un
U

fo
orma fără accestea.

model

crreează,

prrin

naturaa

şi

form
ma

Fieecare generaţţie se dezvoltă având caa puncte de reper
r
modelle şi idoli. D
Dacă idolii diiferă de la o
generaţie laa alta, nu aceelaşi lucru see poate spun
ne despre modelele de viaţă.
v
Acesteea sunt perso
oane care îşii
pun ampreenta asupra noastră:
n
păriinţi, dascăli, personalităţţi marcante ale societăţiii. Persoana care devine
modelul no
ostru de viaaţă reprezin
ntă un menttor, un pun
nct de reperr pe care n
ne structurăăm propriaa
personalitaate.
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Pen
ntru educarrea oricărui copil există două caategorii de modele dee viaţă: obliigatorii sauu
indispensab
bile şi faculltative. Aceaastă diferenţţiere are la bază următo
orul raţionaament: şcoalla şi familiaa
sunt factorrii de culturaalizare care ocupă cea mai
m mare paarte din timp
pul efectiv all elevului, motiv
m
pentruu
care dascăllii şi familia,, în special părinţii,
p
treb
buie să repreezinte în mod
m necondiiţionat modeele de viaţă.
În cazul so
ocietăţii, caree devine o sursă
s
de mo
odele facultaative, lucruriile se schimbă deoarecee avem de-aa
face cu un întreg univvers atât de vast şi de variat,
v
încât este imposib
bil să ofere elevilor num
mai modele
demne de urmat
u
din puunct de vedeere moral.
Părrinţii sunt primul
p
moddel de viaţă la

mai
m recunoaşşte public valoarea. A fost
f
şi va fii

care se rapo
ortează cop
pilul. Sistemuul de credinţe,

model
m
pentruu zeci şi sutee de generaţiii, pentru căă

de valori all părinţilor îii este imprim
mat puţin cââte

fieecare dintree noi a avutt profesori celebri care

puţin

inconştieent

auu rămas în
n memoria colectivă, care ne-auu

Personalitattea

in
nfluenţat caariera sau ccare ne-au descoperitt

se dezvolttă prin com
mparare, prrin

taalentele nebăănuite. El, ddascălul, estee flacăra vie

i
şi prin
p preluarrea
raportare laa modelele imediate

cee arde pe altarul cun
noaşterii, un
u adevăratt

unor comp
portamente ale acestor modele. Do
oar

mentor
m

cu ajutorull acestor rep
pere copilul îşi poate găăsi

um
manismul,

drumul în viaţă, îşi po
oate descopeeri aptitudin
nile

prrofesionalism
mul sunt do
oar câteva din
n trăsăturile

şi calităţile.

caare contureaază portretuul dascălului cu vocaţie.

co
opilului,

comportam
mentul
copilului

caare

imită

păărinţilor.

spiiritual.

Demnitatea,
călduura

modestia,
sufletească,

Şco
oala reprezin
ntă o valoare prin fapttul

So
ocietatea, care
c
de nen
numărate ori
o a ştirbitt

că asigură educaţie, este mediuul în care se

im
maginea învăăţământului,, are datoriaa să reaşeze

formează

asiguură

sttatutul dascăălului pe treeapta de sus a valorilor,

dezvoltareaa individuluui, pregătirrea pentru o

asstfel încât acesta să reddevină un reeper pentruu

anumită carieră.
c
Daascălul reprrezintă figuura

tâânăra generaaţie.

cultura

generală,

se

centrală a actului
a
pedaagogic, chiarr dacă nu i se
Bisserica oferă, de asemeneea, modele de
d smereniee, de ascultarre, de credin
nţă, de geneerozitate, de
speranţă şii de dragoste faţă de semeni.
s
Cuum ar putea adolescen
nţii să desco
opere frumuuseţea vieţiii
creştine înttr-o lume în care li se prrezintă mereeu alte valorii, uneori con
ntrare celor din Evangh
helie?
Din
n păcate, do
ouă noi instiituţii tind săă le înlocuiască pe cele clasice (fam
milia, şcoala, biserica) în
rolul lor dee a educa şi promova modele
m
auten
ntice: strada şi media. Sttrada constittuie mediul vast în care
se manifestă, cu o fasccinaţie apartte şi cu efeecte substan
nţiale greu de
d cuantificaat, o instituţţie veche de
când lumeaa şi mereu nouă:
n
şcoalaa vieţii. Aceaasta vine mereu în contradicţie cu şcoala prop
priu-zisă, cuu
familia şi cu biserica, ea
e reprezentâând sursa in
nformală a preceptelor
p
ş atitudinilo
şi
or combătutee de factoriii
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educativi, “instituţia”
“
c „educă””şi „edifică”” din mers, profund,
care
p
eficcient, în stil anarhic şi an
ntisocial. Se
pare că strrada câştigă tot mai mullt teren în viiaţa tinerilorr, aceştia găsindu-şi moddelele de celee mai multe
ori în rândul delincven
nţilor. Fascin
naţia răului nu
n poate găăsi un loc maai bun de m
manifestare decât
d
strada,
cu toate ipostazele ei fizice
f
şi „spiirituale”. Esste limpede că şcoala vieţii îi captivvează foarte mult pe ceii
care nu au parte de o educaţie
e
solidă, care nu au
a fost îndruumaţi să-şi aleagă
a
modeelele potrivitte.
A doua
d
sursă puternică
p
dee „educaţie”” şi
modele

o

reprezin
ntă

mass--media

în
n zona in
nstinctelor primare. Un
U modell

caare

irezistibil peentru adoleescenţii carre se simtt

recrutează, promoveaază şi consacră valorrile

prrizonierii un
nei lumi caree nu-i înţelegge şi pe care

identificatee la nivelul străzii. Moddelul uman pe

nuu o pot înţeelege. De aceea, ei sunt dornici de

care îl lan
nsează canallele tv poatte fi conturrat

a--şi căuta mo
odelele în aafara familieei şi a şcolii,

generic: an
nalfabetul agresiv, cuu accesorii şi

do
orind

maşini exo
orbitante, sen
nin şi promiscuu, ancorrat

neeconvenţion
nale.

să

trăiascăă

experieenţe

noi,

odelele de suucces pentruu adolescen
nţi sunt perrsoanele din
n spaţiul pub
blic. Să ai suucces, să te
Mo
descurci în
n orice situaaţie, să ai bani,
b
să fii în
î lumina reeflectoarelorr-aşa arată p
portretul modelului
m
de
persoană publică
p
pen
ntru care op
ptează tinerrii din ziuaa de azi, caare asociazăă succesul în
î viaţă cuu
celebritateaa. Acestea sunt de faptt pseudomodelele care sunt făcute din sclipicii, dar care sunt
s
atât de
goale de conţinut
c
, de
d substanţăă. Ele influeenţează atâtt de mult viaţa
v
adolescenţilor deo
oarece suntt
promovatee exagerat dee către mass-media, în detrimentull valorilor autentice
a
carre sunt negliijate şi preaa
puţin adusee în atenţia opiniei
o
publlice. Scriitoriii, medicii dee succes , prrofesorii, acaademicienii, oamenii de
ştiinţă mai apar astăzi doar în cărrţile de specialitate, la râândul lor prrăfuite pe raafturile bibliotecilor din
n
cauza indifferenţei socieetăţii aflate într-o
î
goanăă nebună dup
pă realizareaa materială.
Asccensiunea

agressivă

a

săă

devină

doar

un

reper

în

formareaa

pseudomoddelelor şi a antimo
odelelor esste

peersonalităţii individului. Individul în formare

posibilă şii favorizatăă de situaţţia actuală a

trrebuie să see desprindă de modeluul ales, să-ll

societăţii. Lipsa mo
odelelor viiabile expliică

deepăşească, să-şi
s
doveddească auten
nticitatea şii

evoluţia haotică
h
a lumii de azi, deriiva

un
nicitatea. Co
onstantin B
Brâncuşi l-a avut dreptt

existenţialăă a individuului. A aveea modele nu
n

mentor
m
(moddel) pe Auguuste Rodin, dar de care

înseamnă a-ţi
a limita lib
bertatea, ci, dimpotrivă, a

s--a desprins, spunând: „„Nu vreau să cresc laa

da un sens libertăţii individuale,
i
printr-un act
a

um
mbra marilo
or copaci”. A avea un model este

critic de reeflecţie şi auttoedificare. Nu trebuie să

în
ntotdeauna binevenit, aatât timp cât
c păstrăm

devenim deependenţi de modele. Acestea
A
trebuuie

grraniţele prop
priei personalităţi. De obicei,
o
copiiii
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îşi construiiesc personaalitatea prin
n raportarea la

ro
ol esenţial în dezvoltaarea personalităţii şi îll

standardelee impuse de grup, de modellul

deetermină pe
p copil să observe anumite

cultural, de
d modelelee din viaţa publică, din
d

diiferenţe întrre cum este el şi cum sunt
s
ceilalţi.

sport, din muzică. Acceastă comp
paraţie are un
u

Astfel
A
îşi poatte conştientiiza potenţiallul.

În conturarea identităţii de
d sine, eleevii trebuie îndrumaţi să-şi
s
aleagă modelele potrivite,
p
în
n
deplin acorrd cu valorille de bază ale societăţii.. Generaţiilee de elevi auu nevoie de m
modele auteentice, altfell
devenirea lor
l va fi anarrhică, sub seemnul impreesiei şi al haazardului. Faamilia, şcoalaa, biserica, comunitatea
c
a
trebuie să-şşi asume aceeastă respon
nsabilitate urriaşă, în lipsaa căreia viito
orul societăţiii româneştii nu poate fii
decât probllematic. Îmb
bunătăţirea calităţii
c
morral-civice se poate realiza atât în plan teoretic, prin
p oferireaa
modelelor de viaţă, caategorie în care
c
intră în
n mod obliggatoriu cadrrele didacticee şi familia,, cât şi prin
n
realizarea unor
u
activităăţi care să offere exemplee de bună prractică atât de
d necesare îîn educarea şi formareaa
personalităăţii elevilor.
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