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AVRAM IANCU – model i inspira ie

PATRIOSMUL – o dimensiune spiritual
MOTTO:
„Patria sunt eu, e ti tu, e tot ceea ce iubim, tot ceea ce
vis m, tot ceea ce va fi când nu vom mai fi noi.”
(Romain Rolland)

Simpozionul Na ional „Avram Iancu – model i inspira ie”, aflat la cea de-a treia
edi ie, manifestare dedicat Zilei de 1 Decembrie, ne ofer prilejul de a evoca personalit i
i evenimente din istoria noastr .
Este un moment de mândrie na ional , de aducere aminte i de cinstire a faptelor de
vitejie, curaj i demnitate, a celor care au luptat pentru dreptate, independen , integritate i
unitatea poporului român.
Sentimentul na ional, sentimentul apartenen ei la o na iune sunt însu iri suflete ti
care se manifest

i care pot fi observate în comportamentul i convingerile fiec rui om.

Patriotismul este o dimensiune valoric , spiritual

a fiec rei persoane, este o

mo tenire ce trebuie transmis mai departe genera iilor tinere.
Educa ia patriotic , educa ia pentru respectul valorilor, formarea unor cet eni
responsabili i implica i este o preocupare permanent a colii Gimnaziale „Avram Iancu”
din Alba Iulia, atât în cadrul activit ilor didactice i educative cotidiene, cât i prin
organizarea unor evenimente speciale ca acest simpozion.
Avem convingerea c o ar demn

i prosper nu poate fi construit decât cu oameni

demni i adev ra i care pun mai presus de orice dragostea de ar

i dragostea fa

de

semeni.
Sper m ca prin acest simpozion s provoc m momente de reflec ie, s form m
atitudini i s stimul m ac iuni care s se concretizeze într-un viitor, într-o via
i mai bun pentru acest popor.

Director,
Prof. Elena IGNAT

3

mai demn

SIMPOZIONUL NA IONAL

Profilul liderului - între deziderat i realitate
Prof. înv. primar Dana ANDRO
coala Gimnazial “Avram Iancu”
Alba Iulia, Alba
Omul, fiin

social în esen , se integreaz într-un grup în virtutea nevoii de afirmare, de

securitate i de asociere. Existen a unui grup presupune i un conduc tor al s u, selectat uneori în
baza unor criterii riguroase, alteori n scut în situa ii mai pu in structurate.
în sine), dar i de caracteristici biologice (sex,

Vorbind despre leadership, facem
referire

la

un

context

Leadership-ul vizeaz

vârst , talie, aparen ). Astfel, extroversiunea,

organiza ional.

entuziasmul,

procesul prin care o

masculinitatea,

inteligen a

îndeplinirea

social , încrederea în sine, adaptabilitatea

obiectivelor de c tre al ii. Liderul, prin

crescut , rezisten a la frustr ri, perseveren a,

statutul s u formal sau informal mobilizeaz ,

for a psihic

organizeaz

persoan nu poate ajunge lider.

persoan

influen eaz

i conduce membrii grupului,

sunt tr

Modalitatea

activit ile acestuia spre atingerea scopurilor

turi f

de care o

prin care o persoan

ajunge lider este diferit de la un individ la

propuse.
Aristotel considera c “de la na tere

altul. Pozi ia social a unuia îi poate obliga pe

unii sunt sorti i s fie condu i, iar al ii s fie

ceilal i s -l accepte. Alteori, acesta este

conduc tori”. A adar, func ia de lider este

acceptat în virtutea a ceea ce a f cut sau

ceva

de

pentru ceea ce înseamn el ca personalitate. În

caracteristicile psihologice ale individului

contextual actual asist m la o tipologie foarte

(inteligen , empatie, sensibilitate, încredere

divers de lideri.

predestinat,

ceva

ce

ine

Este mare nevoie s existe lideri care s conduc de pe o pozi ie de sinceritate, de dreptate,
de corectitudine i de competen . Este la fel de adev rat c acest tip de conducere atrage i criticile
celor din jur, dar dac critica este constructiv , ea merit a fi luat în seam . Pe de alt parte, a
critica poate însemna i a avea o alt p rere, iar acest lucru poate deschide noi orizonturi, poate
ajuta persoana într-o abordare a lucrurilor dintr-o alt perspectiv .
Marii lideri iau decizii dificile f
convingerile, î i urmeaz drumul f

teama c

le este afectat

pozi ia. Ei î i afirm

ca opinia general s -i afecteze prea mult. Intransigen a în

luarea deciziilor trebuie dublat de capacitatea de asumare a r spunderii pentru deciziile luate.
Aceasta din urm caracterizeaz o persoan cu valori morale profund înr
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Liderul este chemat s

lefuiasc poten ialul celorlal i membri ai grupului, s -i determine pe

ace tia s -l urmeze. România este într-o mare criz de lideri competen i, responsabili, conving tori.
Nevoia de astfel de lideri se resimte acut, iar mul i dintre cei care apar sub eticheta de “lider” sunt
de fapt “lideri de carton”, lipsi i de substan , incapabili s

i asume rolul pe care i-l arog .

Liderul autentic este i va r mâne o necesitate, iar rolul lui devine în contextual actual tot
mai important. Cele mai de succes firme economice se coaguleaz în spatele unui lider, iar cele mai
sigure e ecuri sunt rodul disolu iei r spunderii. Un lider bun este un om puternic, deoarece celorlal i
nu le place s urmeze oameni slabi. Aceast for

a conduc torului vine din interior. Nu po i

conduce pe nimeni dac nu ai înv at s te conduci pe tine însu i. Capacitatea de autocontrol
desc tu eaz poten ialul de lider.
Ceea ce determin pe o bun parte din oameni s stea dup cortina propriei lor vie i este
faptul c nu con tientizeaz valoarea pe care ei o au. Implica iile pe care acest lucru le are sunt îns
majore. Aceasta permite ie irea la ramp a “liderilor de carton” care conduc autoritar, care î i
impun propria lor mentalitate, care creeaz

i între in st ri conflictuale tocmai pentru a distrage

aten ia de la neputin a lor. Platon sus inea c “privat de în elepciune, puterea este tiranic ”. Din
nefericire, prezen a lor se resimte dureros în toate sectoarele de activitate i la toate nivelurile.
Cred c idealul în ceea ce prive te statutul de bun lider este descries în poezia “Dac ” a
par inând poetului Joseph Rudyard Kippling.
Dac

i r mâne mintea când cei din jur i-o pierd

i fiindc -o ai te-apas sub vorbe care dor,
Dac mai crezi în tine când al ii nu mai cred
i-i ier i i nu te superi de îndoiala lor,
Dac de a teptare nu ostene ti nicicând,
Nici de minciuna goal nu- i clatini gândul drept
Dac izbit de ur nu te r zbuni urând
i totu i nu- i pui masc de sfânt sau în elept,

Dac visezi, dar visul st pân de nu i-l faci,
Sau gândul, de i judeci, de nu î i e un el,
Dac -ncercând triumful sau pr bu irea taci
i po i, prin amândou trecând, s fii la fel,

Dac înduri s afli cinstitul t u cuvânt
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st lm cit, naivii s duc în ispit ,
Sau truda vie ii tale, înspulberat -n vânt,
De poate iar s-o 'nal e unealta- i prea tocit ,

Dac po i strânge toate câ tigurile tale
Ca s le joci pe-o carte i s le pierzi a a
i iar i de la cap t s -ncepi aceea i cale
s spui o vorb de neizbânda ta

Dac po i gândul i nervii i inima s -i pui
te slujeasc înc peste puterea lor
De i în trupul firav o alt for nu-i
Afar de voin a ce le impune spor

Dac te vrea mul imea, de i n-ai lingu it
i lâng

ef tu umbli ca lâng -un oarecare,

Dac de r i sau prieteni nu po i s fii r nit
Dac nu numai unul, ci to i î i dau crezare,

Dac ajungi s umpli minutul trec tor
Cu asezeci de clipe de ve nicii,

Mereu vei fi pe-ntreg P mântul deplin st pânitor
Dar mai presus de toate, un OM - copilul meu!

BIBLIOGRAFIE
Economia, seria Management Anul IX, Nr. 2, 2006
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NEVOIA DE LIDERI IN CONTEXTUL ACTUAL
Prof. Maria ATANASIU
coala Gimnazial “Avram Iancu”
Alba Iulia, Alba
Cred c România este intr-o mare criz de lideri competen i, responsabili i conving tori.
Contextul actual arunc în fa a oamenilor “lideri de carton” prefabrica i, care îmi las impresia c
nu tiu s se descurce în acest “rol”.
O caracterizare de necontestat, crud îns real , a „epocii postdecembriste”, a tiut s o
exprime istoricul Florin Constantiniu: „Clasa politic (postdecembrist ) a întrunit trei superlative:
cea mai incompetent , cea mai lacom
expertiz , avid

de c

i cea mai arogant din istoria României. Lipsit de

tuial , ea s-a aruncat asupra României cu un singur gând: s

îmbog easc . A jefuit cum nici huli ii fanario i n-au f cut-o. Responsabilitatea ei fa

se

de situa ia

catastrofal a României este imens . Ast zi, constat m c industria este lichidat , agricultura e la
mânt, sistemul de s

tate în colaps, înv

mântul în criz , individualitatea României pe plan

interna ional disp rut . Criza economic nu a f cut decât s agraveze relele care au precedat-o.
Acum, mai mult ca oricând este legitimat întrebarea: Cine vor fi personajele pozitive,
românii demn de respect din c

ile de istorie ale nepo ilor no tri?

mai adaug faptul c un lider adev rat trebuie s de in o mare doza de responsabilitate.
El este omul care ia deciziile i î i asum responsabilitatea pentru ele! Nu se poate altfel! Din punct
de vedere personal, un bun lider nu poate fi un om care nu are ni te valori morale adânc
înr

cinate i o gândire pozitiv , creativ , curaj în orice situa ie.
Aristotel spunea c „de la na tere unii sunt sorti i s fie condu i iar al ii conduc tori”. In

func ie de calit ile personale cu care te na ti, exist persoane predestinate pentru a fi lideri.
Cercet rile legate de tr

turile de personalitate ale liderului au ajuns la concluzia c acesta are

calit i ca: extroversiune, dominan , entuziasm, masculinitate, inteligen social , încredere în sine,
adaptabilitate crescut , inteligen , rezisten la solicit ri, perseveren .
In dorin a de a forma adev rate caractere ne sim im datori, ca dasc li s le prezent m
elevilor no tri veritabile modele din istorie, lideri ale c ror tr
societatea actual .
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Regele Carol I a fost unul dintre cei mai mari oameni politici ai
neamului. Într-adev r, personalitatea MS Regelui Carol I a fost
un exemplu pentru majoritatea elitelor ce i-au urmat la
conducerea României. Un caracter parc

forjat din o elul

german, a încercat în acela i timp s se adapteze la specificul
local al acelor vremuri
impulsioneze dezvoltarea

i prin exemplul personal s
rii i transformarea ei intr-o putere

regional .
Acesta este exemplul care trebuie transmis tinerilor României
de azi, pentru a ie i din întunericul mediocrit ii

i al

promov rii non-valorilor.
Patruzeci i opt de ani s-a aflat Regele Carol I la conducerea României (1866-1914), fiind
cea mai lung domnie din ara noastr .
Pe 10 mai 1866, prin ul Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a fost proclamat domnitor al
României, iar pe 26 martie 1881 a devenit rege.
Regele Carol I a avut un rol esen ial în schimbarea României i transformarea ei într-o ar
modern . În timpul domniei sale a ap rut prima Constitu ie, ara i-a cucerit independen a,
Dobrogea a fost alipit , iar prestigiul rii în zon a crescut enorm.
Originile germane ale Regelui Carol I au contat foarte mult în modul acestuia de a conduce.
Regele era un om extrem de sever i disciplinat, cu o moralitate impecabil . El a încercat toat via a
impun colaboratorilor stilul s u meticulos i exact. Regina Elisabeta spunea despre so ul ei c
i în somn el poart Coroana pe cap”.
Carol I a construit statul român pe principiul profesionismului, al perfec ion rii. Institu iile
moderne ale statului s-au f urit, din anul 1866 pân în 1947, pe temeiul calit ii profesionale i al
ierarhiei meritului. A fost timpul unei aspira ii institu ionale c tre mai bine, în care cuvintele întru
care neamul nostru s-a manifestat în Europa au fost „solidaritate”, „unire”, „împreun ”, „prin noi
în ine”.
De asemenea, a fost i un om foarte mândru care nu a acceptat s pupe “papucul sultanului”
i a reu it s ob in independen a României. Regele Carol I a condus personal trupele române în
zboiul de independen , iar la 10 mai 1877 la Bucure ti a fost proclamat Independen a României.
A fost un moment extrem de important care a dus la dezvoltarea statului modern român.
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Împlinirile lui Carol I r mân în istorie nu fiindc au fost monarhice, ci fiindc au fost fondatoare de
stat modern, vizionare i aduc toare de statornicie. Ele au validat profesionismul, ca element
structural al societ ii române ti.
România european , folosind f
puternic , pragmatic

complexe de inferioritate aceste valori, va fi o ar mai

i î i va g si adev ra ii lideri capabil s înfrunte timpurile, ce nu se anun

nici lini tite i nici pa nice.

BIBLIOGRAFIE:
1. Vasile Docea - Carol I i monarhia constitu ional . Interpret ri
istorice, Timi oara, Editura Presa Universitar Român , 2001
2. Ion M ld rescu - România scoas la mezat, Revista ART-EMIS , octombrie 2012
3. Florin Constantiniu - O istorie sincer a poporului român, Editura Univers Enciclopedic,
2012
4. Ioan Scurtu - Regii României, Editura Univers Enciclopedic, 2010

IOAN ZOBA DIN VIN - UN CLERIC C RTURAR
Prof. Oliviu-Petru BOTOI
Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Simion tefan”
Alba Iulia, Alba
Contextul socio-politic al românilor transilv neni din a doua jum tate a secolului al XVIIlea impunea implicarea unei personalit i în via a public care s

men in aprins în inimile

românilor flac ra spiritualit ii primite de la înainta ii lor. Biserica fiind singura institu ie a vremii
care men inea i sus inea elementul românesc, dup luminata p storire a Sfântului Simion tefan,1
s-a ridicat unul dintre preo ii poporului aflat înc într-un con de umbr , anume Ioan Zoba din Vin ,
care a continuat activitatea na ional-cultural a mitropolitului Simion

tefan, p strând nestins

flac ra spiritualit ii române ti.

1

Pr. Lect. Dr. Jan Nicolae, Mitropolitul Simion tefan. Teolog, c rturar i patriot, Tip rit cu binecuvântarea
Înaltpreasfin itului P rinte Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Alba Iulia, Editura Reîntregirea, 2010.
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Ioan Zoba din Vin , „un pop ceva mai c rturar decât ceilal i”2 este cea mai important
personalitate c rtur reasc de la sfâr itul secolului al XVII-lea. De i se semna aproape întotdeauna
cu numele Popa Ioan din Vin , totu i el este cunoscut în istoriografie cu numele sus amintit.3 Apare
men ionat pentru prima dat într-o diplom de înnobilare, emis la 20 mai 1664. Acest fapt face ca
Ioan Zoba s poarte pe nedrept în istoriografia ulterioar apelativul de „om al calvinilor”, datorit
conflictelor sale cu mitropoli ii b lgr deni închi i la orice ini iativ cultural . De i istoriografia
recent aduce la lumin dovezi limpezi ale „ortodoxiei” lui Ioan Zoba, iar cea maghiar era deja în
sintonie cu noile recuper ri, totu i Ioan Zoba deocamdat a r mas cel pu in un filocalvin în
considera ia multor istorici i filologi. A existat o tensiune între Ioan Zoba din Vin

i mitropoli ii

timpului s u, Sava Brancovici i Ioasaf, dar nu era una a divergen elor doctrinare ci una de repro uri
reciproce în ceea ce prive te atitudinea unuia sau a altuia. Ioan Zoba imputa mitropolitului Sava
Brancovici vina c nu continua ac iunile tipografice ale predecesorului s u, iar mitropolitului Ioasaf
faptul c nu tie române te.4
Mai amintim faptul c la 24 mai 1667, principele Mihail Apafi nume te protopopi pe Ioan
din Vin , Toma Topai i Dumitru Logof tul i Gheorghe Chira. Ace tia erau deja curatori ai
stirii B lgradului. i pe deasupra Ioan Zoba a fost ales i notar al soborului celui mare. Ioan
Zoba a primit îns rcinare de la principele Apafi s g seasc tiparni a de pe vremea mitropolitului
Simion tefan, s demareze o ac iune de tip riri i s înfiin eze o coal , lucruri pe care nu le-a
îndeplinit mitropolitul locului.
Personalitatea protopopului Ioan Zoba era o notorietate în epoc

deoarece dup

moartea

mitropolitului Iosif Budai, a fost ales mitropolit 5 al bisericii române ti, principele preferându-l îns
pe grecul Ioasaf.
Blazonul oferit protopopului Ioan Zoba îl pune într-o lumin pozitiv , „un scut albastru în al
rui câmp o acvil cu o cruce dubl în cioc se preg te te s scrie într-o carte deschis .” 6
Se pare c dup anul 1699, protopopul Ioan Zoba s-a retras pentru c nu mai este implicat în
tip rirea Ceaslove ului de la Sibiu. Totu i, dintr-un ex-libris al s u afl m c

i-a cump rat un

Chiriacodromion (B lgrad, 1699), fapt care ne oblig s credem c la acea perioad mai era înc în

2

Nicolae Iorga,Istoria literaturii române ti, edi ia a II-a, volumul I, Bucure ti, 1925, p. 39.
Molit vnic. B lgrad 1689, Edi ie îngrijit , studiu introductiv i glosar de Ana Dumitran, Alin-Mihai Gherman,
Dumitru A. Vanca, cu un cuvânt înainte i cu binecuvântarea Înaltpreasfin itului Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei,
Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, p. 16.
4
Eugen Pavel, Carte i tipar la B lgrad (1567-1702), Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2001, p. 78.
5
Ar fi putut râmâne v duv.
6
Molit vnic. B lgrad 1689, Edi ie îngrijit , studio introductive i glosar de Ana Dumitran, Alin-Mihai Gherman,
Dumitru A. Vanca, cu un cuvânt înainte i cu binecuvântarea Înaltpreasfin itului Andrei, Arhiepiscopul Alba Iuliei,
Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, p. 17.
3
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via

i probabil tr ia undeva în preajma Mitropoliei. 7 Oricum i dup un deceniu în care nu mai

avem, informa ii despre el, iar în 1699 apare men ionat, se pare c nu a participat la unirea Bisericii
Române ti cu Biserica, numele lui nefiind deloc amintit în niciun act sau însemnare a vremii.
Sicriul de aur8 este prima carte în care g sim câteva repere ale omileticii funebre din acea
vreme. Omiliile, predicile sau propovedaniile, a a cum sunt numite, sunt împ

ite pe categorii de

vârst . 9 Opera apar ine lui Ioan Zoba i este original . Cartea s-a bucurat de o larg r spândire, în
special în Transilvania, dar i peste mun i, cu toate c limba suport o coloratur local
faptul c Ioan Zoba adresate cartea clerului transilvan. Dup cum se precizeaz

10

dat fiind

i în titlul operei,

cartea este tip rit la Sebe . Se pare c din cauza mitropolitului Ioasaf, Zoba a fost nevoit s
instaleze tipografia în acest ora . La 10 iulie 1682, în scrisoarea adresat superintendentului calvin
Mihai Tophaeus i protonotarului Petru Alvinezi, sa ii din Sebe se arat în eleg tori fa

de

problemele confesionale ale românilor i sus in instalarea tipografiei mitropolitane în ora ul lor.11
rare pe scurt spre fapte bune îndrept toare, (1685) este tip rit de data aceasta la Alba
Iulia. Din aceast lucrare nu se p streaz niciun exemplar complet,12 cea mai complet edi ie
strându-e în Biblioteca Academiei din Cluj. Informa ii despre tip ritur re inem de la Vasile Popp
i Timotei Cipariu. Lucrarea în sine este tradus din limba englez

13

în limba maghiar de c tre

Kezdivasarhelyi Matko Istvan (1625-1693), iar apoi a a cum m rturise te însu i Ioan Zoba a traduso din maghiar în român

14

Data apari iei Ceasolove ului nu se cunoa te cu exactitate, autorii B.R.V.-ului optând pentru
anul 1687, iar Veress pentru 1685/1686. Este amintit numele mitropolitului Varlaam, cea ce ne
îndrept

te s opt m mai mult pentru anul propus de c tre cel din urm specialist. Se socote te c

s-a tip rit chiar dup instalarea noului mitropolit (decembrie 1685). Lucrarea este tradus din limba
slavon a a cum afl m din titlul c

ii. Din nou ne întâlnim cu personalitatea c rtur reasc de seam

a sfâr itului de secol XVII, Ioan Zoba, care a tradus i aceast oper . La sfâr itul textului este
consemnat numele tipografului „Smereniy Ieromonah Iosif Tipograf Rus.” Nu este exclus ca acest

7

Eva Mârza, Din istoria tiparului românesc. Tipografia de la Alba Iulia. 1577-1702, Sibiu, Editura Imago, 1998, p. 83.
Ioan Zoba din Vin , Sicriul de aur, Edi ie îngrijit i studiu introductiv de Anton Go ia, Editura Minerva, Bucure ti,
1984.
9
,,Când moare omul b trân i în elept” sau ,,Când moare preutul în lept al besericii”.
10
,,...dup obiceaiul cum gr iesc pe aceste locuri...” cf. Cuvânt c tr cetitori la Sicriul de aur,.
11
Ioan Zoba, op. cit,. p. 7.
12
Ion Bianu, Nerva Hodo , Dan Simionescu, Bibliografia româneasc veche, 1506-1830, vol. I, Editura Acedemiei
Române, Bucure ti, 1903-1944, p. 26.
13
Lewis Bayly, The practice of Piety, directing a Christian, how to walk that he may please God, apud. Dumitru A.
Vanca, Rânduiala diaconstvelor. Liturghia românilor ardeleni în sec. al XVII-lea, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009,
pp. 39-40.
14
Eva Mârza, op. cit., p. 73.
8
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personaj s mai fi participat i la tip rirea altor lucr ri tipografice din centrul transilvan.15 Cartea se
bucur de o inut stilistic elegant , fiind împodobit cu diverse ornamente tipografice. Ast zi,
exemplare din Ceaslove se g sesc la Biblioteca Central Universitar

i Biblioteca Academiei din

Cluj-Napoca.
Una dintre cele mai semnificative apari ii editoriale pentru sufletele românilor este
Rânduiala diaconstvelor i a v zgl eniilor care se zic la Liturghie i r nduiala vecerniei i cu a
utr nei. Scoase

i tocmite dipre limba sloveneasc

pre limba rumîneasc

cu blagoslovenia

preaosvin itului kir Varlaam, arhiepiscop i mitropolit B lgradului, iprociaia. Acum întâi s-au tip rit
întru folosul i în legerea provoslavnicii rumâne ti besereci, ca to i preo ii i diaconii ca s poat
cuno te pe lesne de a sluji cum s cade pe orânduiala lor. În scaunul Mitropolii B lgradului
tip rindu-s . Anii Domnului 1687 luna septembrie 1.”16 Cartea nu are propor ii întinse, îns este cea
mai practic

i folositoare carte liturgic de pân atunci pentru preo i i diaconi.

Al turi de aceste tip rituri care au edificat sufletul poporului român împov rat de jugul
asupritorilor, Ioan Zoba din Vin a mai tip rit un Molit vnic17, Poveste la 40 de mucenici i Cazanii
la oameni mor i.
Dup cele prezentate, am putut lesne observa faptul c Ioan Zoba din Vin a fost un lider al
timpului s u, care a p zit i a ajutat la transmiterea tezaurului spiritual al românilor. Aceast
personalitate a celei de-a doua jum

i a secolului al XVII-lea constituie o verig important în

lan ul eroilor care s-au ridicat din rândul poporului, au luptat pentru cauza fra ilor de neam i au
murit privind încrez tori spre un viitor biruitor.
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IDEEA DE UNITATE - UN DEZIDERAT PERMANENT
Prof. înv. primar Otilia BARABAS
Prof. înv. primar Simona BREAZ
coala Gimnazial “Vasile Goldi ”
Alba Iulia, Alba
De i suntem o na iune cu un trecut zbuciumat, înscris cu litere de sânge în analele istoriei
universale, gra ie inteligen ei, în elegerii i în elepciunii de care a dat dovad de-a lungul secolelor,
poporul român a reu it s

i p streze demnitatea, integritatea i, nu în ultimul rând, valorile sale

na ionale. Respectând istoria altor popoare i-a respectat i ap rat propria istorie, iubindu- i
dintotdeauna r

cinile i locurile mo tenite din mo i str mo i, tr ind în bun în elegere cu toate

neamurile pamântului, indiferent de na ionalitate i manifestând în permanen
i condescenden

fa

dragoste de semeni

de to i aceia care au încercat s -i tirbeasc imaginea i s atenteze la

integritatea teritorial a României. Ceea ce se petrece ast zi în România, ne determin îns , s
facem cunoscute câteva adevaruri istorice incontestabile, care ne dau dreptul s lu m atitudine, cu
aceea i în elepciune cu care au facut-o i înainta ii no tri. În tot ceea ce întreprind conduc torii
etnicilor maghiari din România începutului de mileniu III, mai ales în ultimul timp, se observ cu
urin

încercarea v dit de re-maghiarizare a Transilvaniei. Sunt agreate ac iunile extremi tilor
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maghiari îndreptate împotriva românismului i eroilor neamului – oponen i ai încerc rilor de
maghiarizare a Transilvaniei de-a lungul istoriei, (de exemplu, Avram Iancu, batjocorit de ziua
national a Ungariei, în mod public, de c tre un extremist maghiar); solicitarea autonomiei inutului
secuiesc i încercarea de emitere a unei monede secuie ti, denumit SIC i a efectu rii tranzac iilor
bancare în aceast moned ; extinderea maghiariz rii în coli, etc.
De ce am sta impasibili la aceast încercare, când istoria ne ofer dovada existen ei noastre
milenare în acest teritoriu?! Pentru c avem dovezile istorice clare c românii au locuit din vremuri
str vechi pe teritoriul transilvan, c ungurii au pus piciorul pe p mânt românesc de-abia în secolul
IX, c poporul român a suportat cu stoicism jugul str in, indiferent dac asupritorii au fost ungurii
sau alte na ii care au râvnit la bog iile i frumuse ile acestor inuturi binecuvântate de Dumnezeu,
de aceea nu dorim altceva decât sa ne fie respectate drepturile de stapâni deplini ai Ardealului
nostru!
Suntem îndrep
maghiari de la putere, fa

i s ne exprim m îngrijorarea fa

de atitudinea i ac iunile etnicilor

de str duin a lor necontenit de a organiza cât mai multe i mai ample

ac iuni în întâmpinarea înf ptuirii re-maghiarizarii, care se manifest în România acestor timpuri.
În data de 15 martie 2011, de Ziua National a Ungariei, un extremist maghiar din
Miercurea Ciuc s-a dedat la un fapt incalificabil, batjocorind memoria unuia dintre cei mai mari eroi
ai neamului românesc, Avram Iancu. Asemeni horti tilor, care au dezl
din Transilvania s vâr ind cele mai cumplite atrocit i i împ

uit teroarea printre românii

ind chinuri i moarte celor care le-

au stat în cale, acest criminal modern hortist, tr gea spre spânzuratoare, cu treangul de gât, un trup
de p pu

în costum mo esc, reprezentându-l pe Avram Iancu. Cu sânge rece i o meticulozitate de

criminal versat, a ag at de o grind p pu a, simulându-i spânzurarea. i asta se petrecea într-un loc
public, în centrul ora ului Miercurea Ciuc, în v zul trec torilor, copii i adul i, într-o regiune
(Harghita) înfierbântat de extremismul celor care defileaz mereu cu stindardul autonomiei a a
zisului inut secuiesc pe la toate forurile na ionale i interna ionale! Întâmplarea din 15 martie este
un exemplu edificator al faptului c maghiarii nu se mai tem de nimic, ne denigreaz pe fa , ridic
steagul secuiesc pe-o institu ie fundamental , permite unui vicepre edinte al
Ungariei s

se laude c

sus ine autonomia. Este o lec ie de cinism f

precedent i un afront adus unui neam întreg.
Cine a fost Avram Iancu? Un mare român, un erou al neamului si-un
neînfricat lupt tor pentru drepturile românilor, în propria lor ar , Transilvania.
Cu ce i pe cine a deranjat Avram Iancu (1824-1872), fiu de

ran mo de la

Vidra, intelectual ardelean, avocat de profesie, care a avut un rol deosebit în
14
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Revolu ia Român de la 1848 din Transilvania? A luptat doar pentru drepturile românilor! El a fost
conducatorul de fapt al inutului

rii Mo ilor, din Mun ii Apuseni, fiind în 1849 în fruntea armatei

românilor transilv neni, aliat cu armata austriac , împotriva trupelor revolu ionare ungare ale lui
Kossuth, împotrivindu-se proclam rii de c tre acesta, a unui stat na ional ungar care s includ

i

Transilvania.
Avram Iancu a fost „soldatul con tient

Clujul ultimilor ani, ceea ce constat m ne

al ideii na ionale”, a c rui spad „a lovit de la

îngroze te! Cu prilejul a a zisei reinaugur ri a

în

statuii lui Matei Corvin – unul dintre cei mai

imea unor principii imutabile de acord cu
cum spunea

mari regi ai Ungariei, care a condus ara între

Aron Cotrus, o personalitate a literaturii

1458 si 1490 -, for ele extremiste declarate au

române postbelice. Avram Iancu, „veriga

organizat o ac iune de etalare a urii

dintr-un lan de evolu iune universal ” care s-

dispre ului fat de România, ac iune clar de

a înf isat „de la început într-o armur

tip extremis fascist. Tot la Cluj, promovarea

complex de lupt tor pentru soarta integral a

valorilor cultural-artistice ungure ti se bucur

unui neam”. El a avut curajul s sus in ideile

de alocarea unor sume uria e din partea

românismului în fa a împ ratului habsburg

Ministerului Culturii, la conducerea c ruia s-a

Franz Iosef, s refuze o decora ie în cabinetul

aflat un ministru UDMR-ist, în persoana

acestuia

domnului Kelemen Hunor. Un exemplu clar,

catehismul epocii lui” – dup

i s -i spun : „Nu ne-am luptat

i

i destul de recent este diferen a dintre sumele

pentru juc rii, vrem drepturi, Maiestate!” i s
suporte consecin ele r zvr tirii sale împotriva

alocate Operei Maghiare

asupritorilor.

Operei Române din Cluj în anul 2010 –
rturie

i-acum, într-o societate româneasc

stau

cifrele!

i cele destinate

Pentru

proiectele

civilizat , în care sunt respectate drepturile

culturale române ti nu sunt bani, îns pentru

minorit ilor na ionale i poate li se permite

colaborarile cu institu ii de profil din Ungaria

mult prea mult fa

de cât ar trebui, un

extremist

s vâr

maghiar

impardonabil ,
national.

Alte

te

batjocorindu-ne
exmple:

dac

o

i nenum ratele delega ii efectuate în scopul

fapt

schimburilor de experien

eroul

financiare! Exemplele pot continua facându-

facem

nu exist bariere

se referire i la alte judete din Ardeal, dar ar

o

ocupa prea mult timp pentru a le enumera.

incursiune prin evenimentele petrecute în

Ungurii cred c au drepturi pe care de fapt nu le au, i putem ilustra acest fapt prin îns i
istoria Transilvaniei. Îns ei au acea „credint fanatic ” în apartenen a Transilvaniei la regatul
ungar. Credinta noastr , a românilor, în drepturile noastre este puternic
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credin a în revolu ionarii de la 1848 care au pus bazele statului român modern, ca apoi s

i câ tige

independen a!
Da, aceea i „credin

fanatic ” în unitatea na ional a avut-o na iunea român când a fost

încercat de Primul R zboi Mondial i apoi i-a împlinit visul prin înf ptuirea României Mari!
Nu accept m s st m nep
înva

tori fa

de ceea ce se petrece azi într-o ar în care tân ra genera ie

din manuale de istorie golite de con inutul lor patriotic. Nu accept m ca România s r mân

o ar f

busola sa i al c rei scop s se îndep rteze de intereseul na ional!
Exist o mul ime de motive care ne determin s nu ramânem nep

tori la ceea ce se

petrece în România i s lu m atitudine în fa a celor care vor mai mult decât li se cuvine i râvnesc,
nicio jen , la ceva ce nu le apar ine i nici nu le-a apar inut vreodat . Noi nu suntem o na iune
zbun toare, suntem un popor pa nic i primitor, am tr it în bune rela ii cu na iile care s-au stabilit
de-alungul istoriei pe pamântul transilvan, fie c au fost unguri, sa i, secui sau alte popoare. Îns , ce
este al nostru ap

m cu sfin enie!

i Transilvania ne apar ine, apar ine României Mari i nu

Ungariei, iar dreptul incontestabil asupra pamântului transilvan îl au i l-au avut dintotdeauna,
românii – ISTORIA este dovada i documentele ei!
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„S MORI R NIT DIN DRAGOSTE DE PATRIE”
AVRAM IANCU I SACRIFICIUL SUPREM
Prof. Daniela Valeria CETEAN
Colegiul Na ional „Horea, Clo ca i Cri an”, Alba Iulia

Într-o perioad în care valorile s–au pervertit, în care principiile i moralitatea s-au strâmbat
dup cum o cere interesul i în care oamenii politici nu mai sunt deloc exemple demne de urmat, ci
dimpotriv , evocarea unei personalit i ca cea a lui Avram Iancu nu poate decât s readuc în
aten ie modelul unui conduc tor în stare s jertfeasc totul pentru o idee, pentru un vis, pentru un
el. Genera ia tân

caut modele, este con tient de valorile pe care trebuie s le aib

i s le

promoveze clasa politic , iar toate informa iile despre politicieni corup i, mânji i cu afaceri
oneroase, lipsi i de orice etic

i virtute nu fac decât s -i deruteze i mai mult i s

i piard

speran a într-un viitor lini tit.
la sine ci la ceea ce i-a fost mai scump în

Plecând de la necesitatea de a readuce
în

aten ia

lor

considerat c

adev ratele

modele

lume, neamul s u, pentru care a lucrat dup

am

puteri, de i, cu am

pentru tinerii no tri, cel mai

potrivit exemplu este
Apusenilor, „cr

ciune spune Avram

Iancu, lupta aceasta a fost „durere f

Avram Iancu fiul

mult

succes” i cu întristare constat c „speran ele

orul mun ilor”, cel care i-a

i jertfa adus

închinat toat via a neamului s u, cel care s-a

se prefac în nimica”. Sunt

a suferit pentru binele

cuvintele unui om care lupt de i vede uneori

acestuia. Cel care a fost în stare s ard pentru

rnicia efortului s u, dar totu i nu renun .

scut, a tr it

i

i nu renun pentru c ,ceea ce îl ine în via

o idee pân la ultima suflare. A a cum apare
scris

în

Testamentul

s u,

numit,

este tocmai speran a c demersul s u va da

nu

întâmpl tor „Ultima mea voin ”, unicul dor

roade în cele din urm

al vie ii sale a fost s

trude te va fii fericit .

i vad na iunea fericit

i na iunea pentru care

. În ultimele clipe ale vie ii sale nu s-a gândit
Avram Iancu î i trage obâr ia dint-o veche familie de mo i iobagi de pe Valea Arie ului
Mic din Vidra de Sus. Nu se cunosc cu exactitate datele precise ale na terii sale pentru c nu s-a
strat nici un act oficial, dar se tie c a fost anul 1824 dup actele colare ale Gimnaziului din
Zlatna pe care l-a frecventat în 1840, an în care avea 16 ani. Despre copil rie datele sunt foarte
pu ine, cei care l-au cunoscut m rturiseau c îndr gea muzica i cântul din fluier, din tulnic i din
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gur . Studiaz o vreme la coala din Câmpeni, apoi înva

la Gimnaziul din Zlatna pe care îl

absolv cu rezultate foarte bune la vârsta de 17 ani. Î i continu studiile la Cluj la Liceul Piari tilor,
preg tindu-se s devin avocat. A f cut coala în plin proces de maghiarizare pentru c în anul 1842
Dieta de la Cluj a decis introducerea oficial a limbii maghiare în Transilvania i începerea
maghiariz rii colilor române ti. De i se sim ea umilit de profesorii care îi tratau îngrozitor pe
studen ii români, el î i p streaz calmul, dar în ultimul an de studii, în 1845, împreun cu al i tineri
ai liceului clujean au organizat o societate academic ce a editat o revist româneasc intitulat
„Aurora” sau „Zori pentru minte i inim ”. În 1846, la vârsta de 22 de ani î i încheie studiile de
drept la Cluj i a fost l udat de profesorii s i pentru calit ile sale - disciplina, ambi ia, preocuparea
pentru studiu, manierele fine, spiritul tolerant i faptul c era un om e cuvânt! Toate acestea îl vor
defini i pe viitor.
eliber rii românilor ardeleni. A v zut în

Înzestrat cu aceste calit i i ambi ios
din fire, tân rul absolvent încearc s ocupe o

revolu ie calea pentru a

împlini voin a sa,

func ie în administra ie, dar a fost respins pe

aceea de a- i vedea neamul fericit, a ezat la

motiv c nu este nobil. Pleac la Târgu Mure

locul lui, în drepturile sale fire ti. Revolu iile
se fac cu oameni obi nui i dar sunt conduse

i se înscrie ca practicant la Curtea de Apel a
Transilvaniei ca i cancelist, urmând a deveni

de personalit i care- i leag

iremediabil

avocat, pentru c avocat putea fii i dac nu

numele i via a de acestea. Revolu ia de la

era nobil. Din cei 30 de canceli ti români de

1848 a fost piatra de hotar pentru lupta i

la Târgu Mure (din peste 200!) Avram Iancu

via a lui Avram Iancu, a fost piedestalul pe

s-a distins ca fiind cea mai impresionant

care s-a cl dit legenda lui, dar în acela i timp

personalitate, prin cultura sa i prin calit ile

a fost i stânca lui Prometeu de unde va

umane deosebite. Prime te diploma de avocat

începe suferin a sa. Avram Iancu este omul

în martie 1848, dar nu va profesa niciodat în

revolu iei, este cel care s-a d ruit cu trupul i

vreun barou sau în vreun birou avoc esc. Dar

cu inima cauzei revolu iei, devenind în scurt

va deveni avocatul poporului s u c ruia i-a

timp conduc torul acesteia

ap rat pe via cauza!

Numele lui Aram Iancu va deveni sinonim cu

i emblema ei.

revolu ia, atât pentru contemporanii lui cât i

Zorii revolu iei îi vor da prilejul de a

pentru urma i.

se d rui cu toat fiin a sa idealului sacru al

Particip la Adun rile de la Blaj din aprilie i mai 1848, aduce la cuno tin a mo ilor s i
hot rârile luate de na iunea român , iar Guvernul de la Pesta va dispune arestarea lui pe motiv c
instig popula ia la lupt

i la desfiin area iob giei. Mul i dintre revolu ionari sunt aresta i, iar Iancu

începe s se ascund . În memoria popular s-a p strat pân în zilele noastre amintirea ad posturilor
18
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tainice ale Iancului i încerc rile înver unate ale st pânirii de a-l prinde A stat ascuns în mun i cam
6 s pt mâni pân

când comisarii maghiari trimi i pentru anchet

au p

sit Transilvania. A

organizat i a treia Adunare de la Blaj din luna septembrie, adunare care a respins uniunea
Transilvaniei cu Ungaria i a declarat c nu recunoa te guvernul maghiar. S-a trecut la organizarea
militar a Transilvaniei, iar Avram Iancu a fost numit prefect general i sub obl duirea lui s-a
constituit în

ara Mo ilor legiunea AurariaGemina, organizat dup principiile armatei romane.

Avram Iancu a decretat mobilizarea general

i r zboiul se generalizeaz în întreaga Transilvanie.

Zona Apusenilor devine centrul de rezisten

româneasc , chiar în condi iile multiplelor victorii

repurtate de maghiarii condu i de generalul Bem. În august 1849 revolu ia este înfrânt , dar armata
lui Avram Iancu a r mas liber . Dup înfrângerea revolu iei autorit ile maghiare au urm rit
anihilarea conduc torilor ei, iar pe data de 15 decembrie 1849 autorit ile din Zarand îl aresteaz pe
Avram Iancu în H lmagiu în prezen a miilor de români aduna i la târg. Reac ia românilor a fost
fulger toare, iar autorit ile l-au eliberat declarând c arestarea lui a fost o eroare.
Avram Iancu a fost omul revolu iei de

poten ialul românilor, a crezut în visul s u i

la 1848, a fost românul care a g sit în

nu a renun at niciodat . Perseveren a lui,

vâltoarea evenimentelor prilejul de a se afirma

iubirea de ar , ata amentul ve nic fa

ca lupt tor i ap

tor al drept ii. A a cum

crezul s u, i-au adus numele de Craiul

apreciau i apropia ii s i, avea ceva unic în

Mun ilor ,st pân necontestat al Apusenilor.

fiin a lui, o m re ie i o grandoare deosebit ,

Urmele lui se reg sesc ast zi în toate inimile

care-l distingea imediat printre camarazii s i .

mo ilor, pentru c nu este alt erou cu care s

A între inut

se identifice mai profund românii din zona

permanent

dragoste de ar
Dup

sim mintele de

de

Apusenilor decât Iancu, Iancu cel Mare.

i de neam, a crezut în

revolu ie, Iancu nu va înceta activitatea revolu ionar

i prin rapoarte trimise

guvernatorului austriac va atrage aten ia asupra situa iei grave a românilor din Transilvania. A
înmânat un memoriu împ ratului Franz Iosef în martie 1850, dar împ ratul i-a f cut promisiuni
de arte. Este i anul în care Avram Iancu î i va redacta testamentul, la doar 26 de ani! Tot în acel
an, Avram Iancu refuz Medalia de Aur pe care monarhul a preg tit-o pentru el motivându- i
refuzul prin faptul c întâi trebuia s se decoreze na iunea cu împlinirea promisiunilor! Este alungat
din Viena ca un r uf

tor în februarie 1851.Anul 1852 a provocat o schimbare profund în via a i

destinul lui Avram Iancu. Este anul în care apar primele semne prevestitoare ale bolii care va evolua
încet dar sigur. Cu ocazia vizitei împ ratului în Transilvania în anul 1852, Iancu manifest unele
tulbur ri de comportament, va face unele gesturi necugetate, motiv pentru care unii apropia i ai lui
au crezut c mimeaz nebunia. De i a teptase atât de mult vizita împ ratului. Avram Iancu nu l-a
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întâlnit, refuzând acest lucru, fapt care a intrigat teribil autorit ile .R spunsurile sale ulterioare au
fost evazive i neconcludente. Când i se cer explica ii din partea camarazilor s i, devine irascibil.
Absen a lui Iancu la solemnit ile primirii împ ratului este protestul s u fa
de împ rat fa

de indiferen a dovedit

de cauza mo ilor. La 17 august 1852 este arestat pentru c

s-a opus înscrierii

durilor din Câmpeni pe numele fiscului imperial i este dus la Alba Iulia cu escort de jandarmi.
Aici va fi umilit i b tut de un func ionar. În urma acestor abuzuri boala se declan eaz , iar vestea sa r spândit imediat în toate cercurile. Pentru a nu-l transforma în martir, autorit ile îl mut la Sibiu
i-l achit în urma unui proces foarte rapid. Mai mult, autorit ile au încercat s îi ofere un post în
minister pentru a repara eroarea f cut

i scandalul iscat din cauza arest rii i de inerii lui Iancu.

Iancu a respins oferta. R splata venea prea târziu. Boala se va înte i manifestându-se prin convulsii
i crize frecvente picurate de momente de melancolie i de reverie. Care s fi fost cauza care a
declan at aceast boal care a determinat eclipsa nea teptat a unui b rbat atât de înzestrat, este
greu de precizat. Prietenul s u Axente Sever consider c suferin a i durerea provocat de nereu ita
ac iunilor sale pentru îmbun

irea situa iei mo ilor ar fi fost cauza decaden ei lui fizice i psihice.

Tr irea intens , patima cu care a luptat, încordarea nervoas în care a tr it în anii revolu iei, energia
întreag pus în slujba unei idei, precum i iluziile pierdute ar fi putut s fie tot atâtea motive ale
declan rii bolii.
Dup 1852 ,la vârsta de 28 de ani, Iancu dispare ca om politic, ca lider al na iunii sale, cu
mintea împ ienjenit de durere, chipul s u se va transforma încet i sigur prins în ghearele unei boli
care-l m cina lent. Portretele vremii surprind aceast decaden
privirea pierdut

fizic

i-l arat ca un om b trân, cu

i umerii c zu i. Ce tragic destin pentru un om atât de activ! Ultimii 20 de ani din

via au fost ani de pribegie, de însingurare, i-a pierdut familia i la vârsta de 48 de ani devenise un
om sleit de puteri, b trân i obosit. Nu mai era decât o umbr a conduc torului legiunii, a fostului
prefect, a Craiului Mun ilor. S-a stins din via

la 29 august 1872 la Baia de Cri

i a fost

înmormântat la ebea în prezen a a peste 10.000 de români îndurera i care au inut aprinse tor ele
zile în ir. La c

tâiul lui Iancu va fi a ezat un însemn funerar, simplu i m re în acela i timp, la

fel ca cel care l-a inspirat: „Avram Iancu, avocat, prefectul legiunilor romane în anul 1848, mort în
1872” Era legat pe eternitate de evenimentul care l-a z mislit ca model pentru popor i care i-a dat
ve nicia- revolu ia de la 1848. Iar în actul de deces în locul numelui, poreclei i meseriei celui mort
st scris „Avram Iancu, eroul românilor”
Eroul care a murit din dragoste de patrie, cel care i-a pierdut echilibrul vie ii atunci când na mai avut speran a c se va realiza idealul în care a crezut, cel care a fost r nit de deziluzii i de
nedreptate i-a g sit locul în istoria neamului. Dup o agonie lung
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locul lui, în inima românilor i în istoria neamului. C ci lupta pentru o idee i pentru o cauz DRAGOSTEA DE AR - chiar dac nu s-a concretizat imediat, i-a asigurat nemurirea!
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Avram Iancu –modelul conducatorului pa optist
prof. Marinel CHIRI ESCU
prof. Lacrima Mihaela UNGUR
Liceul Tehnologic „ ara Mo ilor”
Albac, Alba

Avram Iancu î i tr gea obâr ia dintr-o veche familie de iobagi de pe valea Arie ului Mic.
Bunicul s u Gheorghe Iancu a fost preot ortodox în Vidra de Sus i a participat în 1784 la r scoala
lui Horia, fiind chiar rud cu acesta. Tat l lui Avram Iancu, Alexandru Iancu, s-a n scut în anul
1797 i era al treilea fiu al lui Gheorghe Iancu. În 1869, Iosif Vulcan îl caracteriza
„Alexandru

Iancu

au

fostu unul

dintre
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cei mai respecta i locuitori din satu (...).
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Alexandru Iancu era foarte de tept; de la natur avea minte ager , a înv at i carte i a fost mult
timp jude comunal i gornic de p duri...” în Vidra de Sus.
Alexandru Iancu s-a c

atunci. Aceasta este “Casa Iancului” p strat

torit de tân r,

pân în zilele noastre.

luând de so ie o fat din partea locului, din
neamul Trifu

Casa veche au locuit-o mama i tata

tilor sau, corect spus al

lui Alexandru

Gligore tilor, anume pe Maria Gligor, numit
i Maria mic , pentru c

moartea preotului,

“Gheorgheasa” singur , v duva lui

era o

Gheorghe Iancu.

femeie mic de statur dar frumoas ,
în eleapt

i dup

Func ia de “p durar” este în

i harnic . Ia a venit nor

la b trânul Iancu. Alexandru, a

mun i, pe plaiuri, în lumea p durilor,

mo tenit al turi de o parte din avere,

de o real

vatra i casa p rinteasc , situat în

îns i situarea aparte a lui Alexandru

spatele actualului complex muzeal.

Iancu fa

Fiind amândoi

comunei. Astfel spus Alexandru Iancu

din familii de

însemn tate relevând ia

de ceilal i locuitori ai

este “omul st pânirii”, care are prilejul s

oameni înst ri i, cu dare de mân , tinerii

cunoasc mai bine statorniciile vremii de cât

tori i in s aib propriul c min, astfel c ,
vreme, cu ajutorul p rin ilor,

al i, în casa lui poposind adesea ofician ii

Alexandru construie te în imediata apropiere,

statului, iar în ograda sa judecându-se orice

în mijlocul gr dini, propria cas tot din lemn,

neascultare, r zvr tire sau înc lcare a legi de

în scurt

tre iobagi din partea locului.

urmând felul de construc ie al caselor de

Alexandru i Maria Iancu au avut în

munte, dar “minunat ” dup împrejur rile de
urma c

toriei doi copii.

Primul, Ioan, s-a n scut în anul 1822, la 22.02.1822. A fost botezat de preotul Vasile
Gombo

i a avut ca na

pe “Moa e-sa, Gligor Mariu [ ], gro tiori ”.

Al doilea fiu Avram, s-a n scut în anul 1824, la vremea cire elor, adic la sfâr itul lunii iulie, data
unanim acceptat de istoriografia româneasc .
„Avr mu ”, cum era alintat de c tre p rin i, i-a petrecut copil ria în satul natal Vidra de
Sus. Aici a înva at citirea i scrierea în limba român cu dasc lul Mihail Gombo .
Iosif terca ulu iu martor ocular al unei scene familiale a familiei Iancu, ni-l descrie pe Avram
Iancu astfel: „îmbr cat în c ma
riu

lung , încins peste mijloc cu un erp rel frumos cusut, cu

neagr pe cap, împodobit cu ciucuri ro ii, deosebit ca iste ime”.
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iat, de vreo 12 ani, vrând s

În ani urm tori pe când era elev la

i arate curajul

a s rit în vâltoare. Când au v zut c vârtejul îl

colile din Câmpeni, Zlatna i Cluj, tân rul
Avram Iancu, cu bucle blonde i ochii de

trage, iar el începe s

înghit

ap

i se

culoare deschis , a înlocuit straiele

ne ti

scufund , au r mas încremeni i de spaim .

cu cele moderne spre marea dezolare a

Într-un târziu dezmeticindu-se, au început a

mamei. În vacan e îns

îmbr ca din nou

striga dup ajutor. Avr mu , calm i-a întins

costumul de la ar , devenind un tân r mo

celui în primejdie b ul undi ei, sc pându-l de

asemenea celor r ma i acas . Lua parte,

la moarte.

al turi de p rin i i fratele s u la lucrarea

Avram înc de mic a îndr git muzica

ogoarelor, la t iatul lemnelor, la cositul i

i cântul, din gur , frunz , tulnic i fluier,

adunatul fânului. Se amesteca în distrac iile

violin

copiilor distrându-se i el asemenea lor. Vioi

lunca familiei Iancu din Vidra de Sus, pe

i vesel, s

i flaut. Se spune c pe p unea din

locul numit “Celarul”, situat lâng

tos i optimist era cel mai bun

cuser

juc tor cu mingea. Dup cum era i temerar la

s la o

atr

vale î i

de igani, având în

nevoie, a a cum s-a dovedit întro zi de var la

frunte pe voievodul Cula Surdului. Acesta iar

iazul Gligore tilor. Anume se spune c iazul

fi ar tat sau d ruit lui Avr mu un violoncel,

de la moara Ince tilor era pe acele vremuri

acesta uitând de toate, pentru a nu afla p rin ii

foarte adânc. Intrând în el în miez de var la

i a putea înv a s cânte în lini te, pentru a se

scald , b ie ii nu cutezau s se dep rteze prea

sim i în largul lui i-ar fi f cut pe Celar o

mult de mal. S-a întâmplat îns odat c un

colib de var .

Avram i în copil rie i la maturitate, chiar i în timpul revolu iei, b tea (juca) cotca, lopta-pila
(mingea) pe tr oa urile din Apuseni (mai ales la Vidra de Sus i Câmpeni) i era un juc tor dexter
(bun, abil).
În luna iunie 1848 dup vizita lui Pal Va vary acas la Avram Iancu la Vidra de Sus
(Vasvary f cea parte din elementele radicale ale revolu iei maghiare dar, încetul cu încetul se va
sa influen at de excesivul na ionalism al nobilimii ovine) a spus: „Iancu acesta este un om
extraordinar, este un om cu sânge rece, talentat, dar când vorbe te despre suferin ele na iunii sale,
e fantastic îi scânteiaz ochii i po i vedea într-în ii aprins f clia revolu iei”.
Avram Iancu inspira curaj i demnitate masei de
drepturilor ce li se cuveneau, a a cum aveau s-o fac

rani, îndr zneal

în revendicarea

i cei din Vidra de Sus la 13 iunie 1848, în

fa a unei comisii de anchet , când au pretins dreptul de a folosi neîngr di i p unile,
durile, apele, stâncile i hotarele comunei lor.
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La 18 iunie 1848 la Câmpeni, Iancu mul umea în numele iobagilor, guvernului pentru
publicarea decretului prin care sa prev zut desfin area iob giei dar, mai adauga hot rât c :
„bunurile camerei regale din acest domeniu, cu toate p durile, pietrele i cu tot hotarul lor
constituie de acum, proprietatea mo ilor. Ei î i vor revendica pe cale legal dreptul acesta...”.
Mo ii

tiu s

i apere drepturile, nu se mul umeau cu vorbe goale, „ce tergere de iob gie îi

aceea dac , p durile nu ni s-ar da înd

pt”, au întrebat ei.

La 20 iunie, s-a organizat în munte „o demonstra ie general ”, adic un fel mobilizare,
pentru a se constata dac la timpul cuvenit se va ridica poporul la lupt sau nu. În toate satele
mo

ti, din Muntele G ina încoace prin Vidra, Albac, Sc ri oara, s-au tras clopotele în dung ,

lansându-se strig tul „La arme!”.
a

sale cu organele guvernului erau definitiv

evenimentelor expuse mai sus, comisia de

compromise. De aceea împreun cu Nicolae

anchet

Corche

La
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condus

iunie,

ca

urmare

de Kozma Pàl îl cita pe

i prietenul s u din copil rie mo ul

“instigatorul” Avram Iancu i pe ajutoarele

Gavril B

sale s

în fa a ei. Unii dintre ei,

pe undeva pe lâng Vidra p rinteasc apoi în

prezentându-se în fa a comisiei, au fost pu i la

desi ul p durii de fag dintre Vidra, Bl jeni i

plata unor amenzi în bani, altora li s-au aplicat

Bulze ti, pentru a se ad posti într-o pe ter de

lovituri de bâte. Iancu a refuzat s apar în

la Izvoarele Cri ului Alb.

vin

u, avea s se retrag la început

fa a comisiei dându- i seama c raporturile
Dup retragerea lui Iancu la Vidra de Sus, o întreag campanie de secui supravegheau, sub
comanda vicecomitelui Pogany, Vidrele i comunele învecinate pentru ai prinde urma.
La 29 iunie, aflat înc în împrejurimile Vidrei de Sus, Iancu a trimis o scrisoare comisiei, în
care declara c nu se va prezenta la anchet . Avea con tiin a curat c nu inten ionase s atace pe
nimeni. A înarmat poporul numai pentru ap rare. A refuzat s se prezinte în fa a comisiei deoarece
aceasta apare ca for

militar . Voia s

i apere via a, de aceea a disp rut. A cerut comisiei s duc

la cuno tin a guberniului declara ia sa i s publice manifestul adresat în limba român ,

ranilor din

mun i. Pe ace tia Iancu îi îndemna s r mân în lini te cât timp va lipsi dintre ei, pentru c dreptatea
lor va triumfa. S nu amenin e pe nimeni i s cear a fi l sa i s
Retragerea

lui

Iancu

în

codrii

i caute pe drumul lor dreptatea.

rezisten a armat

a poporului întrucât în

Zarandului nu a împiedicat cu nimic mersul

mintea lui st ruia tot mai mult ideea de a a

ac iunii pornite cu elan

i îndr zneal ,

focul r scoalei, în toate regiunile locuite de

dimpotriv , în cele ase s pt mâni petrecute

români. Ad postul lui a devenit foarte repede

în ascunzi , el a continuat s

un

organizeze
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solda ilor împ

tre un prefect numit de c tre comitetul

te ti i a gr nicerilor secui,

care îl cautau de zor.

român de pacificare. Prefectul î i alegea

În a doua jum tate a lunii august, Avram

viceprefectul. Legiunea era împ

Iancu a ie it din nou la lumin

tribunate sau batalioane, comandate de un

i a început

recrutarea i instruirea a opt sute de fl

tribun

i,

comandate

Între 21-30 septembrie, Avram Iancu a

în 10

i un vicetribun, numi i de prefect.

Tribunatele erau împ

ale i special care au format „garda na ional ”.

it

de

ite în câte 10 centurii,

un

centurion

i

un

participat cu 600 de mo i înarma i, la o nou

vicecenturion. Centuria format din 100 de

adunare, la Blaj. Aici s-a format un nou

oameni era împ

Comitet Na ional. Avram Iancu a fost numit

decurion.

prefect general, adic , conduc tor militar

Pe inutul mo esc Avram Iancu a organizat

(ministru de r zboi) al revolu iei române din

legiunea numit simbolic „Auraria Gemina”.

it în 10 decurii conduse de

Dup revolu ia din 1848-1849, când

Transilvania.
Întors în mun i, Avram Iancu a organizat for a

Avram Iancu a fost conduc torul o tilor

militar

armate din Transilvania, a ap rat drepturile

i teritoriul ca ar

româneasc

în

fo tilor s i l ncieri. El a redactat memorii

lumina programului revolu iei.

tre guvernul Transilvaniei i c tre împ rat,

În ziua de 19 octombrie s-a hot rât

revendicând

oficial organizarea ost easc a românilor.

recunoa terea

dreptului de folosire

Potrivit unor hot râri mai vechi sau

integral

a

i de proprietate al

durilor de c tre mo i.

format 15 legiuni. Legiunea era comandat de

Problemele legate de via a si activitatea revolu ionar a „cr

orului” mun ilor Apuseni,

Avram Iancu, sunt probleme care stârnesc interesul copiilor, cultivându-le sentimente alese, precum
cinstea, curajul, eroismul, bun tatea, spiritul de dreptate sau dimpotriv , dezaprobarea fricii,
la it ii, r ut ii, necinstei. Aceste no iuni morale, devin accesibile elevilor, prin for a exemplului
eroului na ional Avram Iancu, care poate devenii ulterior un exemplu de via .
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AVRAM IANCU, CR

ORUL MUN ILOR
Prof. înv. primar C lina COM A
coala Gimnazial „Ion Bianu”
Valea Lung , Alba

Avram Iancu a fost un avocat transilv nean i revolu ionar
român pa optist, care a jucat un rol important în Revolu ia de la 1848
din Transilvania. A fost conduc torul de fapt al

rii Mo ilor în anul

1849, comandând armata românilor transilv neni, în alian
austriac ,

împotriva

trupelor

revolu ionare

ungare

cu armata
aflate

sub

conducerea lui Lajos Kossuth.
S-a n scut în Mun ii Apuseni într-o familie de mo i înst ri i.
Tat l s u, Alexandru Iancu, a fost p durar, apoi jude domenial. Având o situa ie material bun , a
urmat clasele elementare la Poiana Vadului i Abrud, gimnaziul inferior la Zlatna, iar gimnaziul
superior la Liceul Piarist din Cluj. Începând cu anul 1844 a urmat Facultatea de Drept la Cluj. Din
anul 1846 a devenit cancelarist la Târgu Mure . Î i ia examenul de avocat în anul 1848.
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În preajma izbucnirii revolu iei f cea
parte

dintre

frunta ii

dus la dezbinarea revolu ionarilor pa opti ti

intelectualit ii

transilv neni i la ridicarea

nimii române

române ti transilv nene, lupt toare pentru

la lupta pentru rezolvarea problemei sociale i

emancipare social

i na ional de sub unguri

a celei na ionale. Acest curs al revolu iei

i imperialii austrieci. A fost unul dintre

române în Transilvania a fost influen at i de

ini iatorii i organizatorii adun rilor de la Blaj

recunoa terea de c tre austrieci a românilor

din 30 aprilie, 15-17 mai i 15-23 septembrie

transilvani ca na iune politic , fapt refuzat de

1848

guvernul

i conduc torul cetelor înarmate de

rani i de mineri din Mun ii Apuseni, în
rândurile

c rora

i-a

câ tigat

o

maghiar

de

la

Budapesta al lui Kossuth. Avram Iancu a

mare

devenit conduc torul o tilor

popularitate.

ne ti române

contra revolu iei maghiare în Transilvania,

Punerea greoaie în practic
privitoare

revolu ionar

la

desfiin area

a legii

iob giei

Transilvania, refuzul lui Kossuth

care urm rea aici anexarea ei. În fruntea

în

acestei o ti i în colaborare cu autorit ile

i al

militare austriece a organizat ap rarea în

guvernului revolu ionar ungar de a acorda

Mun ii Apuseni

drepturi

na ionale

atacuri ale trupelor revolu ionare maghiare

românilor transilv neni i votarea, în contra

trimise de guvernul revolu ionar ungar,

dorin ei

superioare

politice

majorit ii

i

libert i

române,

a

unirii

Transilvaniei cu Ungaria la Dieta din Cluj, au

ca

i a respins numeroasele

num r

i

ca

armament,

câ tigându- i renumele de “craiul mun ilor”.

Pe 4 mai 1849 a dat o nou organizare civil Mun ilor Apuseni. În vara anului 1849 a stat
timp de 10 luni la Viena, unde a inut leg tura cu autorit ile imperiale austriece.
Luptele din Mun ii Apuseni sl biser atât for ele revolu ionare ungure ti cât i pe cele ale
românilor. Armata arist , chemat în ajutor de împ ratul Austriei, Franz Joseph, a înfrânt armata
revolu ionar ungar la Sighi oara. Cople ite de armatele austriece i de cele ruse ti, trupele
revolu ionare maghiare au capitulat la iria pe 13 august 1849.
În anul 1852 tân rul împ rat Franz Joseph a întreprins o vizit în Transilvania. La cererea lui
Avram Iancu, împ ratul a modificat c

toria i s-a oprit la G ina, prin Vidra, apoi la Câmpeni.

Din via a privat a revolu ionarului de la 1848 se poate spune c a avut o iubit cu care a
avut cea mai îndelungat rela ie, a fost Johanna Farkas, cunoscut ca Hani, tân

maghiar din

Abrud. Aceasta i-a salvat via a când trupele revolu ionare ungure ti se apropie de ora , Háni l-a
în tiin at pe Iancu, l-a rugat s plece numaidecât pentru a- i salva via a i l-a condus prin gr dina
din spatele casei. Astfel Iancu a p

sit Abrudul în ultima clip

a organizat contraofensiva împotriva lui Hatvani.
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În ultimele dou decenii ale vie ii sale a suferit de o boal psihic . A r mas în memoria
colectiv ca umblând din sat în sat înnebunit.[ În diminea a zilei de 10 septembrie 1872, Avram
Iancu a fost g sit mort, cu privirea încremenit spre cer, sub strea ina unei claie de fân, în ograda
brutarului din Baia de Cri . A fost îngropat pe 13 septembrie 1872 la ebea, jud. Hunedoara, lâng
“Gorunul lui Horea“.. La mormânt s-a distribuit o od dedicat memoriei lui Iancu, scris de
Gheorghe Secula.

Bibliografie:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Avram_Iancu

ROMÂNII DIN DIASPOR

I IDEEA DE UNITATE
Profesor Monica Lumini a COZMEI
Colegiul Na ional “C.Negruzzi”
Ia i, jud. Ia i

Planul lucr rii:
1. Men inerea fiin ei poporului român prin Unitate;
2. Activit i extra-curriculare privind spiritul patriotic în Colegiul Na ional “C. Negruzzi” Ia i;
3. Românii din Diaspor - men inerea unit ii cu ara

1. Unitatea acestui popor a fost probat de-a lungul veacurilor, ob inut cu sacrificii care au
demonstrat dragostea de ar . În permanent pericol de a deveni pa alâc turcesc, provincie arist sau
austriac , provinciile române ti s-au luptat, pe rând sau împreun s

i men in Unitea sau fiin a

româneasc . Puternic ancora i în Istoria Europei am mers împreun cu ea, vrând-nevrând.
Elemente care au ajutat la Unitatea rii:
-

limba româneasc ;

-

teritoriul geografic în care s-a demonstrat, istoric, permanen a acestui popor;

-

participarea la actele istorice ale Europei cu dezideratul de a ne proteja ara;

-

tradi iile milenare specifice doar poporului român;
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-

coala i familia - elemente care au jucat rolul determinat

în educa ia copiilor privind

transmiterea ideii de unitate na ional .
2. Activit i extra-curriculare în C.D.I. Col C. Negruzzi Ia i privind spiritul patriotic în
Col.”C.Negruzzi” Ia i
În cadrul Colegiului Costache Negruzzi din Ia i s-a înfiin at, de cinci ani, un Cabinet de
Documentare i Informare care are activit i: culturale, pedagogice i de informare, menite s
asigure leg tura informa ional

i educativ între profesorii colii i elevii no tri, dup modelul

european.
Din multitudinea acestora enumer m activit ile care au leg tur cu subiectul dezb tut i
care au avut ca obiectiv principal dezvoltarea sentimentului patriotic, mândria de a fi român,
aprecierea frumuse ilor naturale ale

rii noastre, popularizarea acestora, valorizarea cuceririlor

str mo

ti în adev rate “lec ii” predate în muzeele vizitate. Enumer m:

-

tor prin ara Moldovei”- excursie în care s-a asigurat documentarea traseului, cu elevii

“C

claselor a IVa, pe traseul Târgu Frumos- Pa cani- Suceava;
-

“Ia i 600” activit i de popularizare a vechii capitale moldave, cu ocazia împlinirii a 600 de ani

de atestare documentar ;
-

Activit i diferite în colaborare cu Liga Studen ilor Geografi, Universitatea “Al. I. Cuza” Ia i;

-

“Una Historia Communa”, parteneriat cu universitatea Bologna, Italia, în care am asigurat

prezentarea zonei Moldovei i a ora ului Ia i;
-

Proiect cartografic: “Movilele moldave în timpul lui tefan cel Mare”, realizat cu Catedra de

Istorie a Facult ii de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza” Ia i;
-

“Ora de istorie” , în programul “ coala altfel”, Muzeul “M.Kogalniceanu” Ia i;

-

Lucrare tiin ific

în cadrul Simpozionului Na ional “Patrimoniu

i civiliza ie în spa iul

românesc”, coordonator Gr. c. “Transporturi C i Ferate” Ia i;
-

Prezentarea obiectivelor ie ene: Palatul Roznovanu, Mitropolia, Universitatea Al. I. Cuza,
stirea Cet uia, Casa Dosoftei, în cadrul parteneriatului colar realizat cu Republica Modova;

-

Participarea la Campania Global pentru Educatie cu tema”Educa ie i îngrijire din copil ria

timpurie”, 2012, campanie ini iat de “Salva i Copiii” împreun cu: Ministerul Educa iei, Cercet rii
i Sportului, Centrul Municipiului Bucure ti de Resurse i Asisten
pentru Interven ie Social

educa ional , Centrul Romilor

i Studii, “Romani Criss”, Centrul “Educa ia 2000+”, Centrul pentru

educa ie i dezvoltare Profesioanal “Step by Step”, World Vision România, Roma Education Fund
România, Federa ia Na ional
Sindicatelor Libere din Înv

a Asocia iei de P rin i-Înv

mânt.
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3. Ca profesor documentarist am participat la patru Proiecte Europene, cu diferite teme, unde am
rela ionat cu al i colegi din rile Europei dar i din Rusia, China, Turcia, Insulele Reunion- Fran a.
Acestea au fost:
“Le Grand Tour en Europe”, Paris, martie, 2010;
“Terre, terren, territoire, stelites et les paysages pour les observer”, Orihuella, Spania iulie,
2011;
“Il futuro dell’Identita Europe, L’evoluzione della continuita”, Firenze, Italia, 2012
“Katarsis. Teatro e natura”, Alberobello, Italia, mai 2012;
Orice Proiect începe cu prezentarea

rii i regiunii din care vii. Am urm rit permanent

eviden ierea aspectelor pozitive din România i din înv

mântul românesc ie ean. Am avut în

vedere: realizare power-point a unor materiale cu frumuse ile

rii noastre, prezentarea planului

educa ional a Col. “C. Negruzzi” Ia i. Unele lec ii au fost organizate în coli din Fran a, Spania,
Italia. În întâlnirile de lucru avute am avut ocazia s remarc dorin a de unitate, dragostea de ar .
Eram mândri c suntem români! Materialele prezentate celorlati participan i au avut, cu prec dere,
aceast tem ! Ne-a fost admirat

ara la “scen deschis ”, schimbând percep ia, uneori eronat ,

despre România. In Italia am luat legatura cu reprezentan ii oficiali ai comunit ii române ti , am
cunoscut oameni, preo i, profesori, func ionari care se str duie s schimbe mentalitatea despre ara
si oamenii ei. Se organizeaz cursuri de limba româna, s rb tori române ti care aduc un plus de
valoare românilor din Diaspor . Am fost onorat de Invita ia de a reprezenta România la urm torul
curs la Universitatea din Firenze.
În Fran a am mers la întâlnirea cu românii din Paris. De remarcat a fost standul organizat cu
produse tradi onale române ti care a atras aten ia prin varietate: vase artizanale, mâncare
româneasc , prezentate de personalit i (scriitori, poe i) care lucrau în Paris. Am v zut preocuparea
de a eviden ia valorile perene ale poporului nostru: cultura româneasc , produse ecologice de
calitate. Dorin a de a ne integra unui viitor european dar i de a p stra propriile valori. Azi, a fi
român, echivaleaz cu mândria de a ne p stra fiin a na ional .
Promovarea ideei de unitate s-a f cut în aceste studii prin:
-

organizarea de standuri române ti;

-

explica ii privind tradi iile specifice acestui popor;

-

descrierea ospitalit ii române ti;

-

realizarea de Parteneriate cu colegii din alte

-

implementarea unor secven e de cultur

ri;
i tradi ie româneasc în informa iile transmise în

cursul derul rii Proiectului.
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Fa

de lupta înainta ilor no tri pentru p strarea hotarelor

rii i fiin ei na ionale consider

, ast zi, “lupta” s-a schimbat: este necesar la nivel ideologic. Despre unicitatea acestui popor i
leg turile spirituale ale românilor de oriunde ar fi putem vorbi, mereu, la prezent. Profesorii,
intelectualii, arti tii i sportivii vor fi mereu uni i la prezentarea i reprezentarea României. Unitatea
care se impune este de ordin spiritual, sufletesc, continu . Numai a a vom avea o mo tenire pentru
copiii acestei ri i ne vom men ine fiin a na ional al turi de celelalte ri ale Europei.

Bibliografie:
Ion Stoica “Structuri info-documentare”
Mihaela Bulai, Eugenia Baciu, Lumini a Urma, Cristina Rotaru “Univers educativ”- vol.VI
“Vremea colii” nr.2, 2011

IULIU MANIU, LIDER AL MI

RII PENTRU UNIRE ÎN ANUL 1918
Prof. Nicoleta D ESCU
Colegiul Tehnic „Apululm” Alba Iulia, Alba
Prof. Mihail D ESCU
Colegiul Tehnic „Al. Dom a” Alba Iulia, Alba

Iuliu Maniu reprezint una dintre personalit ile marcante ale istoriei României din secolul
al XX-lea, rolul s u în lupta na ional a românilor din Transilvania cât i pentru promovarea i
ap rarea regimului democratic din România interbelic , fiind unul determinant. Studiul de fa

îi

propune s prezinte, prin intermediul discursului politicianului ardelean, rolul jucat de acesta în
preg tirea Actului de la 1 Decembrie 1918.
Toamna revolu ionar a anului 1918, îl g se te pe locotenentul de artilerie Iuliu Maniu la
Viena, unde, în fruntea unui comandament român, asigura ordinea c lcat în picioare de anarhia ce
cuprinsese Imperiul. În acela i timp cu evenimentele din Transilvania, unde se constituia Consiliul
Na ional Român Central, la Viena lua fiin

Comitetul na ional al românilor din Transilvania sub

pre edin ia lui Iuliu Maniu iar a doua zi, ca institu ie militar a sa, Senatul Central al ofi erilor i

31

SIMPOZIONUL NA IONAL
solda ilor români18. Cu aceast ocazie, Iuliu Maniu a rostit o alocu iune în care subliniaza faptul c
ofi erii i solda ii români sunt al turi de evenimentele prin care “statele i toate na iunile î i
încheag rândurile spre înf ptuirea celor mai scumpe idealuri nutrite de veacuri”. În acest context,
în care con tiin ele na ionale au fost eliberate se treze te i con tiin a na ional a românilor „ca un
vulcan clocotitor” care îi îndeamn pe ace tia, luând exemplu de la celelalte na iuni din Imperiul
Habsburgic, s se declare liberi i independen i i s se constituie în consiliu na ional:
„Noi ofi erii i solda ii români în vremurile acestea de prefacere politic a lumei
întregi, în urma r zboiului mondial când toate statele i toate na iunile î i încheag
rândurile spre înf ptuirea celor mai scumpe idealuri nutrite de veacuri, sim im c cu o
for

nespus de poten at palpit

noi acea con tiin

i inimile noastre de adev ra i români. Se treze te în

na ional care de veacuri a fost înc tu at cu cele mai murdare i

barbare mijloace din partea tiranilor care pân acum ne-au st pânit, dar care con tiin
acum eliberat erupe ca un vulcan clocotitor de puterea focului ce con ine. Aceast
con tiin

na ional ne-a îndemnat pe noi ofi erii i solda ii români din susnumitele

locuri s

ne întrunim într-o adunare general , s

ne încheg m rândurile, ca s

înfrunt m valurile i mai vîrtos, s ne încheg m rândurile pentru c toate celelalte
na iuni din fosta monarhie habsburgic

s-au declarat deja de «na iuni libere i

independente» i i-au compus deja consiliile lor militare”19.
Prin aceast cuvântare, Iuliu Maniu se declar un adept al autodetermin rii popoarelor, fiind
în asentiment cu proiectele celorlal i membrii ai P.N.R. care, prin Alexandru Vaida-Voevod,
lansaser la 18 octombrie 1918, în Parlamentul de la Budapesta, Declara ia de independen

a

na iunii române.
La 14 noiembrie 1918, Maniu sosea la Arad, pentru a participa la negocierile dintre
Consiliul Na ional Român Central i delega ia guvernului maghiar condus

de Oszkar Jaszi,

impunându- i în final punctul de vedere, la întrebarea „…ce vor în definitiv românii?”, r spunzând
“– Rupere total de Ungaria!”20. Dar pân la acest r spuns tran ant, care semnifica ruperea de
aproape un mileniu de tiranie, fostul deputat din Parlamentul de la Budapesta, a mai dat o dat
sura politicianului român intransigent, prin fermitatea cu care a respins propunerile venite din
partea delega iei maghiare care nu accepta desp

irea Transilvaniei de Ungaria. Maniu insist pe

legitimitatea istoric a preten iilor române ti i pe cea a C.N.R.C. ca reprezentant al poporului
18

Apostol Stan, Iuliu Maniu. Na ionalism i democra ie. Biografia unui mare român, Editura Saeculum I.O., Bucuresti,
1997, p. 71.
19
1918 la români. Documentele Unirii, VII, Bucure ti, Editura Didactic i Enciclopedic , Documentul 38, p. 61.
20
Ionel Pop, Zaharia Boil , Matei Boil , Amintiri despre Iuliu Maniu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1998, p. 57.
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român din Transilvania. Românii din Transilvania formeaz o na iune prin faptul c sunt compac i
din punct de vedere geografic, au tradi ii i aspira ii comune. Legitimitatea C.N.R.C este dat de
trecutul istoric al P.N.R., care a reprezentat interesele românilor de la 1848 încoace, a adoptat un
program care oglinde te aspira iile românilor din Ungaria, i este alc tuit în mod democratic:
„Românii cer recunoa terea drepturilor lor în baza faptic a existen ei lor ca na iune
geografice te compact , cu tradi iuni
zate, dar o cer aceasta recunoa tere

i aspira iuni unitare

i bine preci-

i în baza drepturilor istorice ale na-

iunei române pe care nu e timpul acum s

le desf ure, dar a c ror exis-

ten

o constat

în baza tuturor declara iunilor politice f cute din anul

1848

încoace. Legitimitatea noastr , ca reprezentan i adev ra i ai aspira-

iunilor adev rate ni-o
de partid,
tul, c

înt rit

d

acum

baza larg

democratic

a organiza iei noastre

i cu reprezentan ii partidului socialist

i fap-

din anul 1848 când s-a decretat programul politic pragmatic al

na iunei române, acest partid a reprezentat cu consecven
program politic recunoscut de întreg poporul românesc

de fer acest

i de toat

lumea

politic , ca credeul politic al na iunei române”21.
Maniu afirm f

echivoc c poporul român dore te un stat cu suveranitate na ional în

spa iul locuit de românii din Ungaria i Ardeal, fiindc ei tr iesc pe un teritoriu compact, i nu
admit s înstr ineze nici o palm din el, luîndu- i angajamentul c o s respecte drepturile i
libert ile celorlalte popoare conlocuitoare, fiindc “noi nu vrem s devenim din asupri i asupritori”.
Înainte de a ajunge la Alba Iulia i de a participa, în calitate de delegat al cercului electoral
Vin u de Jos, la Marea Adunare Na ional , Maniu a f cut un popas la Blaj, ora ul de care era legat
profesional, unde, la 18 noiembrie, a rostit un discurs prin care aducea un ultim omagiu acestei
citadele a românismului. Blajul este considerat “centrul de care se leag cele mai sfinte i cele mai
minunate tradi ii ale neamului românesc”. Activitatea depus în slujba unirii este o “frumoas
lupt ”, bl jenii fiind în acest fel “prieteni i fra i” de crez i idealuri cu Iuliu Maniu. Oratorul îi
caracterizeaz pe maghiari ca având fire turanic , care sub vorbe frumoase ofer de fapt “un gr unte
de autonomie, p zit cu baionete ungure ti”, iar tratativele cu ace tia au avut de fapt scopul de a
ar ta mentalitatea politicienilor maghiari, care nu vor s respecte principiile wilsoniene. Salut
faptul c poporul român este sprijinit de de toate neamurile lumii care sunt con tiente c românii
vor forma un stat puternic, de 14 milioane de cet eni, o ar cu un “teritoriu bogat, cel mai bogat al
Europei întregi”. Observ m c Maniu nici nu concepe ca Adunarea de la Alba Iulia s aib alt
21

1918 la români. Documentele Unirii, VII, Bucure ti, Editura Didactic
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rezultat decât decizia de unire cu România. La finalul cuvânt rii pune întrebarea retoric de ce oare
a fost aleas Alba Iulia pentru acest eveniment i îi îndeamn pe bl jeni “s lucreze din r sputeri
pentru ca aceast adunare s fie vrednic de neamul românesc”22.
În lucrarea lui Sever Stoica23, Iuliu Maniu este denumit “Conduc torul”, termen care
întruchipeaz calit ile de lider al românilor din Transilvania i Ungaria, de care politicianul român
dovad în toamna anului 1918 i care îl vor propulsa în func ia de pre edinte al Consiliului
Dirigent al Transilvaniei dup 1 decembrie 1918. Maniu se prezint ca un conduc tor legitim al
na iunii române din fosta Austro-Ungarie, în rela iile cu Puterile Antantei, înc din 28 noiembrie
1918, când, într-un memoriu trimis ministrului Afacerilor Externe al Fran ei24, protesteaz asupra
faptului c în armisti iul încheiat între Antant

i Guvernul maghiar, s-au luat hot râri care privesc

na iunea român , înc lcându-se interesele acesteia, precum i dreptul de a dispune de teritoriile pe
care locuie te.
Maniu consider faptul c prevederile tratatului “împarte na iunea român din Transilvania
i Ungaria în dou p

i, ceea ce agraveaz enorm dificult ile în ac iunea de rena tere na ional ”.

El consider c pe baza principiului autodetermin rii, poporul român i-a luat libertatea de a
dispune de teritoriul pe care locuie te, de a- i organiza institu iile proprii i de a se autoguverna, iar
pe plan extern de a trata de pe pozi ia unei na iuni aliate cu Antanta, guvernul maghiar neavând
niciun drept legitim de a dispune de teritoriile locuite de români:
„[...] pe baza dreptului de a dispune liber de sine, poporul român i-a recî tigat
capacitatea de a ac iona în deplin libertate, au fost luate m surile absolut necesare
pentru constituirea unei armate

i pentru men inerea ordinii publice. În fiecare

localitate au fost constituite g rzi na ionale, iar în centrele mai importante Consiliul
Na ional are la dispozi ie trupe regulate. Mul umit g rzii na ionale i acestor trupe, sa reu it s se pun cap t unor tulbur ri serioase i s se în bu e în fa

mi carea

25

bol evic , lucru pe care guvernul ungar nu a reu it s -1 fac ” .
Maniu arat c guvernul maghiar, invocând textul armisti iului semnat cu Antanta, i-a
arogat dreptul de a administra i teritoriul Transilvaniei, astfel “popula ia româneasc din aceste
inuturi e l sat în voia for ei brutale a guvernului ungar care ac ioneaz f

scrupule îndreptate

împotriva locuitorilor români”. Argumentelor de ordin interna ional invocate de c tre guvernul
maghiar împotriva preten iei na iunii române de a lua în mâinile sale administrarea teritoriului
22

Ibidem, p. 398-399; Unirea, XXVIII, nr. de propagand , din 7/20 noiembrie 1918.
Sever Stoica, Iuliu Maniu, Cluj-Napoca, 1932.
24
1918 la români. Documentele Unirii, III, Bucure ti, Editura Didactic i Enciclopedic , 1983, p. 83-84.
25
Ibidem.
23
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Transilvaniei i Ungariei locuit de români, Maniu le opune “dreptul nostru istoric i natural, bazat
pe faptul însu i al existen ei noastre”. În aceste cuvinte se face sim it ecoul Supplexului i al
Memorandumului. În final, “Conduc torul” solicit ministrului francez, pentru a preveni producerea
“unei adev rate tragedii pentru poporul român din Transilvania i Ungaria”, tratarea problemelor ce
privesc aceste teritorii cu reprezentan i ai na iunii române, care i-a proclamat independen a fa

de

Ungaria:
„A nu trata în exclusivitate cu guvernul vechiului regat al Ungariei chestiunile care
privesc inuturile române ti din Ungaria, inuturi pe care le reprezint

Consiliul

Na ional Român. A considera na iunea român din Transilvania i Ungaria ca o
na iune aliat a Marilor Puteri, a a cum s-a procedat cu cehoslovacii i cu iugoslavii,
i, în consecin , a preciza în tratatul de armisti iu chestiunile care privesc na iunea
român ”.
Liderul Iuliu Maniu î i va duce misiunea pân la cap t în timpul Marii Adun ri de la Alba
Iulia, discursul s u reprezentând o argumentare a legitimit ii Actulului de unire din punct de
vedere istoric i al dreptului na ional i universal, dar i dup , când, în calitate de pre edinte al
Consiliului Dirigent, va coordona ac iunea de unire efectiv a Transilvaniei cu Regatul României.

Bibliografie
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Stan, Apostol, 1997, Iuliu Maniu. Na ionalism i democra ie. Biografia unui mare român, Editura
Saeculum I.O., Bucure ti.
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1918 la români. Documentele Unirii,1983, vol. III, VII, Bucure ti, Editura Didactic
Enciclopedic .
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Avram Iancu – Eroul mo ilor
Prof. înv. primar Constantina DAVID
Liceul Sportiv Alba Iulia, Alba
Dintre figurile ilustre ale românilor implica i in Revolu ia de la 1848 se deta eaz net
personalitatea celui pe care mo ii din Apuseni l-au iubit si glorificat pe altarul libert ii str bune, pe
Avram Iancu Acesta a iubit tare mult pe mo ii s i. Pentru ei a luptat i a sângerat ca un leu, pentru ei
s-a umilit la por ile închise ale Vienei, pentru ei a murit.
Conduc torul mo ilor s-a n scut in comuna Vidra de Sus din Mun ii Apuseni. Copilul a
zut lumina zilei in anul 1824, ca al doilea fiu al so ilor Alisandru si Maria. Familia sa era una
relativ bogat , comparativ cu restul familiilor de romani din Ardeal care se zb teau la limita
subzistentei. Copilul Iancu î i petrece primii ani de viata intr-un cadru fericit, departe de necazurile
si luptele cu care va da piept mai târziu. Bun starea relativ a p rin ilor le permite acestora s -i
asigure traiul i înscrierea la coal .
La indemnul familiei, care dorea ca primul n scut s se fac preot, iar al doilea înv
Iancu urmeaz calea c
toate c

tor,

ilor. La vârsta de 13 ani îl g sim înscris la gimnaziul catolic din Zlatna. Cu

coala are caracter unguresc, copiii fiind îndoctrina i si de cahehismul militant catolic,

Iancu nu renun

la credin a sa ortodox . Copil dotat intelectual, st pâne te în scurt timp atât limba

maghiar cât si cea latina in care va conversa mai târziu cu împ ratul austriac.
Câmpia Libert ii, el s-a adresat în principal

Iancu se reg se te in scurt timp printre
transilvane.

oamenilor de rând care sufereau crunt de pe

Tân rul din Apuseni se remarc prin voin a si

urma iob giei. Pe atunci, românii suportau cu

înclina ia înn scut pentru lupt .

greu statutul în care erau obliga i s tr iasc .

frunta ii

junimii

române ti

Pe lâng faptul c aurul i lemnul Apusenilor

Anii agita i ai Revolu iei de la 1848 îl
surprind pe Iancu in postura de frunta al

se scurgea spre Pesta, oamenii erau obliga i s

intelectualit ii române ti din Ardeal, al turi

munceasc f

bani pe mo iile grofilor.

Din postura de lider regional, Iancu

de personalit i precum Timotei Cipariu i
Aron Pumnul. Craiul Mun ilor de mai târziu

intra în conflict cu tab ra opus

ideologic

se eviden iaz astfel în ini ierea si organizarea

condus de Simion Barnu iu, adversarul sau

tuturor adun rilor de la Blaj in care românii

politic. În scurt timp, Iancu îl acuz

pe

Barnu iu i pe cei din grupul s u c nu sunt

i cereau drepturile milenare. Acolo, pe
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altceva decât unioni ti cu numele. Autorit ile

Simion Balint din Ro ia Montan

maghiare afla de rena terea spiritual - politica

ungurilor s renun e la acest gest provocator.

a românilor i ac ioneaz pripit i cu mare

Forma iunile paramilitare menite sa terorizeze

cruzime.

mi

Groful

Nemegyei

îl

amenin

cere

rile române ti erau ins încurajate atât

deschis pe Iancu, promi ându-i c , in cazul in

de guvernul din Budapesta cât i de nobilimea

care mo ii nu se vor întoarce la t iatul

maghiar
Aveau s

durilor, va trimite solda ii secui, deja vesti i

local . Loc de pace nu mai era.
vorbeasc

armele. Înc

o data

pentru s lb ticia lor. Având înc în memorie

românii din Ardeal se v d nevoi i s lupte

martiriul mo ilor Horea, Clo ca

i Cri an,

împotriva aceleia i na ii str ine care profita de

mo ii vor deveni mai

impactul interna ional al Revolu iei de la

lbatici decât orice secui... Aproape 1.200 de

1848, atât pentru a se rupe din Imperiul

Iancu-i r spunde c

ani de ur

Austro-Ungar, cât mai ales de a sc pa de

i resentimente reciproce nu mai

popula ia majoritara autohton .

pot fi st vili i. Burghezia maghiara se
autoconstituie

în

garda

na ionala.

Popa

Iancu afl c liderii maghiari nu vor s recunoasc na iunea român din Ardeal, plus
neacordarea de drepturi i libert i egale românilor, ruptura este definitiv . Iancu ia decizia
dureroas de a- i înarma poporul si de a se lupta pan la unul cu g rzile lui Kossuth. Avram Iancu
organizeaz rezistenta mo ilor in fort rea a natural de piatra a Apusenilor.
La data de 19 octombrie 1848, Cr

orul î i mobilizeaz oamenii in trei tabere principale: la

Bistra, sub conducerea tribunului Alexandru Bistran, la Câmpeni sub tribunul Nicolae Corche

i la

Bucium, sub vicetribunul Dionisie Popoviciu. Pe data de 25 octombrie a aceluia i an, o for de atac
maghiar , compus din husari i secui i condus de contele Bethlen, baronul Banfy i capitanul
Baumgarten, porne te spre Cric u pentru a distruge legiunea viceprefectului Balas. Datorit tacticii
de lupt des vâr ite aplicat de Iancu, corpul expedi ionar du man este zdrobit.
Românii aproape nu mai pot fi opri i, oriunde întâmpinau rezisten , se înfuriau i se d deau
la r zbun ri. În comunele
sc pând cu via

ard, Ighiu i Bucerdea, m celul se dezl

uie, foarte pu ini neme i

din fa a maselor populare furioase care pl teau r zbunarea unei tiranii seculare. În

plus, mo ii nu au uitat m celul de la Mihal . La sfâr itul lui martie 1849, mo ii lui Iancu erau îns
înconjura i din toate p

ile de for ele armate ale guvernului maghiar. Biruitori momentan, ungurii

nu au înv at îns nimic din lec ia r zboiului. În loc s se împace cu na iunea român , Kossuth trece
la amenin ri, optând pentru o campanie de lichidare a oric rui element românesc.
Echipele lui Iosif Teney din Târgu Mure
executat f

i Ludovic Szabo din Turda se l uda c au

judecat sute de români. Presa maghiar de la Pesta noteaz cu mândrie despre
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vân torile de români din comunele Bichis, Cecalaca, Ozd, Geogiu, Sacaramb, Balsa, Ocna Sibiului,
Secas. Ad postit în mun i, Avram Iancu întocme te o replic pe m sur . Con tien i de faptul c
dac românii din Apuseni nu vor fi lichida i, r zbunarea acestora nu va întârzia, g rzile maghiare se
decid s atace frontal Apusenii. Decizie foarte prost inspirat , deoarece, mo ii erau cunosc tori
excelen i ai terenului, iar ura lor împotriva cruzimilor neme ilor nu mai putea fi stins de nimic.
Bolnav i trist î i petrece ultimii ani de via . P durile, satul i fluierul au fost cele care l-au
uzit pe ultimul drum, la ebea, acolo unde-i este mormântul.

Bibliografie:
http://www.descopera.ro/descopera-istoria-romanilor/5151789-avram-iancu-povestea-vulturuluiranit

NEVOIA DE LIDERI ÎN CONTEXT EUROPEAN
TEFAN CEL MARE
Prof. Simona FLOREA
coala Gimnazial “Avram Iancu”
Alba Iulia, Alba
În istorie se cunosc mul i oameni, c ci pân la urm asta sunt, care au legat timpul de
numele lor. Fiecare popor are îns lideri care se eviden iaz în conjunctura timpului. De obicei apar
în vârful unor crize, sociale sau politice. Nu apar îns din neant, ci din lu rile de pozi ie împotriva
cursului vremii, i care îl pot recunoa te ca posibil conduc tor al celor nemul umi i.
Multe cuvinte frumoase i emo ionante au fost scrise de istorici pentru a caracteriza domnia
marelui principe trecut la ve nica odihn acum cinci veacuri. Calit ile umane, cele de om politic,
de strateg i de diplomat, ac iunile sale f

precedent pentru ap rarea integrit ii

rii, ini iativele

pentru dezvoltarea culturii au determinat admira ia unor ilu tri contemporani, iar, gra ie tradi iei
populare, a fost transformat într-un erou legendar.
Fiu al domnului Bogdan al II-lea i al Mariei Oltea, tefan l-a înfrânt în 1457, la Dolje ti, pe
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Petru Aron, uciga ul tat lui s u, i a fost uns domn al Moldovei de c tre mitropolitul Teoctist.
Domnia i-a fost marcat de numeroase lupte, cele mai multe cu turcii, care deveniser o amenin are
pentru Europa i pentru întreaga Cre tin tate. Cea mai important victorie asupra turcilor tefan a
ob inut-o la Podul Înalt, lâng Vaslui, în 10 ianuarie 1475, cu o armat de trei ori mai mic decât a
invadatorilor. Semnificativ pentru gândirea voievodului, Cronica

rii Moldovei spune c , dup

aceast lupt , tefan cel Mare „nu a fost cuprins de trufie, ci a postit patru zile numai cu pâine i cu
ap

i în toat

ara a dat de veste ca nimeni s nu se laude cu aceast izbând , ci s-o atribuie numai

lui Dumnezeu i numai Lui s i se aduc laud ”.
Dup propria sa m rturie, tefan cel Mare a purtat 36 de b

lii, din care a câ tigat 34.

Victoriile r sun toare împotriva regilor Ungariei (Baia, 1467) i Poloniei (Codrii Cosminului, 1497)
au condus la stabilirea unor noi raporturi cu aceste state. Singurele înfrângeri au fost cele de la
Chilia (1462) i R zboieni-Valea Alb (1476). i în cazul înfrângerilor, tefan cel Mare a dovedit o
profund con tiin

duhovniceasc : „a stat în voin a lui Dumnezeu, ca s m pedepseasc pentru

cate i l udat s fie numele S u”.
Prima parte a domniei a fost marcat de r zboaie. Singura m

stire pe care domnul a

ctitorit-o în aceast etap a fost Putna (1466–1469). Un moment de cump

avea s fie cel din

lupta de la cheia (1486), în care voievodul a c zut de pe cal i a z cut jum tate de zi printre mor i.
Acest moment i poate în elegerea c invazia otoman nu poate fi st vilit numai cu armele v zute
au dus la o transformare în activitatea sa.
pe cercet tori s vorbeasc despre o „epoc

În cea de-a doua parte a domniei,

tefanian ”.

tefan cel Mare s-a ocupat în chip deosebit de
ctitorirea de biserici i m

Aceast epoc , deopotriv cultural

stiri, construind

i

chiar i dou în acela i an. Tradi ia vorbe te

spiritual , a constituit perioada de maxim

de un num r de 40 de l ca uri sfinte, pentru

înflorire a

30 dintre acestea existând date certe de

mo tenire neepuizat

identificare. Pe lâng construc ia în sine, toate

deosebit trebuie amintite ajutoarele acordate

aceste biserici au fost înzestrate cu odoarele i

stirilor din Sfântul Munte Athos, acest

i a r mas o

pân ast zi.

În mod

centru al vie ii monahale ortodoxe. La

ile necesare slujbelor. Ne-au r mas pân
ast zi manuscrise de o rar

rii Moldovei

stirea Zografu, de pild , tefan cel Mare

frumuse e –

este cinstit ca al doilea ctitor.

Tetraevanghele, Mineie, Vie ile Sfin ilor –,

Jertfele sale materiale pentru zidirea i

delni e, ferec turi de Evanghelie, broderii

împodobirea

cu fir de aur i argint. Toate acestea i-au f cut

loca urilor

sfinte,

deosebite

pentru vremurile grele de atunci, sunt expresia
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face din zidirile sale rug ciuni în ate cu

zut a dragostei pentru Dumnezeu i pentru
casa Sa. Prin ele, chipul domnului cap
nou tr

smerenie c tre Dumnezeu.

o

tur : aceea de ctitor luminat, care

Via a de familie a unui principe cre tin este unit permanent cu responsabilitatea în fa a lui
Dumnezeu pentru poporul încredin at de El s -l conduc . Faptele lui trebuie s slujeasc supu ii,
inclusiv prin datoria de a l sa

rii un urma vrednic, indiferent de vitregiile vremii sau de

necazurile în familie. În aceast lumin trebuie în elese cele trei c

torii (num rul maxim admis de

Biserica Ortodox ) ale lui tefan cel Mare. Întâia so ie, Evdochia, din familia cnejilor lituanieni de
la Kiev, a murit dup patru ani de c snicie (1463–1467). Cea de-a doua so ie, Maria din Mangop
(Crimeea), din familia Asanilor Paleologi, ultimi conduc tori ai Imperiului Bizantin, a murit dup o
torie de cinci ani (1472–1477). Moartea acestor dou so ii nu a fost îns singura cruce a familiei
voievodului: cinci copii îi vor muri în timpul vie ii. Dintre b ie i, îi va supravie ui doar Bogdan al
III-lea, urma la tron i fiu din cea de-a treia c
Frumos – domnul

torie (1478) cu Maria Voichi a, fiica lui Radu cel

rii Române ti – i a Mariei Despina.

Cercetarea izvoarelor istorice dovede te cu certitudine ca, M ria Sa a avut un singur fiu în
afara c

toriei: Petru Rare . Pentru aceast con tiin smerit , Dumnezeu a întors o gre eal într-o

binecuvântare i a dat Moldovei un mare ctitor de biserici, un iubitor al sfintelor l ca uri întocmai
ca i tat l s u.
Putna (1871 i 1904), a inspirat literatura i

Sfâr itul domnului a fost unul pe

folclorul cu o pild de vitejie .

sura vie ii sale: „Iar pre tefan vod l-au
îngropat ara cu mult

jale

Recunoa terea oficial a sfin eniei lui

i plângere în

tefan cel Mare, prin actul canoniz rii de

stire în Putna, care era zidit de dânsul.

tre Biseric , a venit dup câteva sute de ani,

Dup trecerea lui tefan cel Mare la

de i el era cinstit ca sfânt de c tre popor înc

cele ve nice, în 2 iulie 1504, poporul a sim it
are un mijlocitor i un rug tor în cer. Din

de la moartea sa. Acest fapt ine, poate, de

genera ie în genera ie, tefan a fost „cel Mare,

tr irea religioas a românilor, care î i cinsteau

cel Bun, cel Sfânt” (Mihai Eminescu), nu doar

sfin ii spontan, cu o simplitate fireasc , f

al

simt nevoia unei decizii oficiale biserice ti.

rii Moldovei, ci al întregului neam

românesc. Numele lui a însufle it eforturile

Era suficient

românilor în momentele de r scruce ale

bunici

istoriei noastre, a unit românii de pretutindeni

respectiv.

la mormântul s u prin serb rile na ionale de la

Pe

tradi ia l sat

i leg tura de inim

aceste

temeiuri

de p rin i

s

i

cu sfântul

i

Biserica

Ortodox Român a împlinit în 1992, dup o
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întârziere datorat regimului comunist, actul

lupt tor – rana de la picior purtat cu r bdare

oficial al canoniz rii lui tefan cel Mare ca

mai mult de 40 de ani.

domn binecredincios, stabilind i ziua cinstirii

mare pentru c a în eles c biruin ele au fost

sale – 2 iulie.

purtate

cu

tefan cel Mare este

ajutorul

lui

Dumnezeu,

iar

Semnele sfin eniei lui tefan cel Mare

înfrângerile i-au fost spre încercare i spre

le g sim în via a lui i în mo tenirea pe care

bdare. Îi vedem n dejdea în ajutorul

ne-a l sat-o. În via a lui i-a purtat crucea: de

sfin ilor

domn – cu grija în inim pentru un imperiu

Procopie – i smerenia cu care î i întemeiaz

mereu în cre tere

ctitoriile, m rturisit

i pentru un popor

amenin at cu islamizarea; de so

i tat

–

Gheorghe,

Dimitrie,

în pisanii: „O, Mare

Mucenice Gheorghe, (...) prime te de la noi i

–

aceast rug ciune a smeritului robului t u”.

moartea celor dou so ii i a fiilor s i; de
tefan cel Mare este sfânt pentru c

militari

i-a iubit neamul i s-a jertfit pentru el, iar neamul a

spuns prin cinstire i evlavie. Acestui neam ai c rui fii suntem noi, cei de ast zi, el i-a transmis o
mo tenire nepre uit , sugerat chiar prin cuvintele scrise pe pergamentul din icoana sa: „Mai presus
de tihna noastr st ap rarea fiin ei i neatârnarea rii noastre!”.
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IDEEA DE UNITATE,
UN DEZIDERAT PERMANENT
prof. Vasile ILIE ,
prof. Mirela POPESCU
coala Gimnazial nr. 19 „Avram Iancu”
Timi oara, Timi
Pe culmea cea mai înalt a mun ilor Carpa i se întinde o ar mândr
toate rile sem nate de Domnul pe p mânt. Ea seam

i binecuvântat între

a fi un m re i întins palat, capodoper de

arhitectur , unde sunt adunate i a ezate cu m iestrie toate frumuse ile naturale ce împodobesc
celelalte inuturi ale Europei. Un brâu de mun i ocolesc, precum zidul o cetate, toat aceast

ar , i

dintr-însul, ici-colea, se desface, întinzându-se pân în centrul ei, ca ni te valuri proptitoare, mai
multe ziduri de dealuri înalte i frumoase, m re e piedestaluri înverzite care vars urnele lor de
pad peste v i i peste lunci. Aici stejarii, brazii i fagii trufa i înal
afunzi într-o mare de grâu i porumb, din care nu se mai vede calul i c

capul spre cer, al turi te
re ul. Stânci pr

stioase,

mun i uria i, a c ror vârfuri mângâie norii, p duri întunecoase, lunci înverzite, livezi mirositoare,
i r coroase, pâraie repezi care plac vederii...Apoi în tot locul dai de râuri mari, cu nume
armonioase, a c ror unde poart aurul. În pântecele acestor mun i zac comorile cele mai bogate i
mai felurite din Europa: sarea, fierul, argintul, arama, plumbul, mercurul, zincul... i în sfâr it,
metalul cel mai îmbel ugat decât toate, aurul, pe care îl vezi str lucind pân

i prin noroiul

drumurilor.
Astfel este

ara Ardealului, c ci Ardealul e cea mai frumoas parte a Daciei ferice (felix

Dacia), draga ar a cezarilor.
Aici era Apullum, Salinae, Napoca, Patavium, Augusta, Auraria, frumoase i însemnate
colonii romane. i cea mai vestit dintre toate, Sarmisegetusa Regia, capitala lui Decebal, numit
apoi Ulpia Traiana, de a c rei ruine este plin

i ast zi Valea Ha egului.

Astfel este ara Ardealului!!!
Dar Ardealul ce înseamn ?
Înseamn România, înseamn ideea de unitate!
Din Ardeal au pornit toate dorin ele de unire a celor trei ri române ti!
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La 27 mai 1600, în timpul domniei lui Mihai Viteazul, s-a realizat pentru prima dat unirea
politic a celor trei ri române ti cu un singur conduc tor. Mihai Viteazul a fost „Domn al

rii

Române ti, Ardealului i Moldovei”.
UNDE?
La Alba Iulia!
La 24 ianuarie 1859, „unirea mic ” realizat de Alexandru Ioan Cuza. O singur

ar , o na ie

unic , un stat în care s se vorbeasc limba str mo ilor...România!
Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezint evenimentul principal al istoriei României i
totodat

realizarea unui deziderat al locuitorilor din grani ele vechii Dacii antice, unirea

Transilvaniei cu România. Ziua de 1 Decembrie a devenit dup evenimentele din decembrie 1989
i Ziua Na ional a României.
Duminic , 1 Decembrie 1918 s-a decis la Alba Iulia Unirea Ardealului cu România. Au fost
prezen i 1228 deputa i i delega i oficiali, al turi de o sut de mii de români veni i din toate p
unde se vorbea române te, de la Maramure la Dun rea B

ile

ean , din ara Bârsei pân -n cea a

Cri urilor.
Hai s d m mân cu mân
Cei cu inima român
-nvârtim hora fr iei
Pe p mântul României!

Acesta a fost dezideratul tuturor românilor de-a lungul istoriei acestei
implicare

La 29 iulie 1848, la Râmnicu Vâlcea, în

ri!

cet eneasc

depinde

viitorul

fa a unei numeroase asisten e, un grup de

european al Patriei noatre istorice, Imnul

tineri, avându-l în frunte pe Anton Pann, a

Na ional cap

„De teapt -te, române!” a fost i r mâne

intonat pentru prima oar , imnul Revolu iei
pa optiste

„De teapt -te,

române!”

semnifica ii aparte.

unul dintre simbolurile cele mai importante

pe

versurile lui Andrei Mure an, devenit dup

ale românilor de pretutindeni, al turi de

Revolu ia anticomunist

tricolor i de pajura crucial – stema de stat a

din 1989 imnul

României. El reprezint

na ional al României.

sinteza valorilor i

idealurilor noastre de libertate. El este în

Ast zi, când soarta României este în
mâna fiec ruia dintre noi, când suntem

acela i timp social

chema i s

îndeamn permanent la speran a într-o lume

ne folosim dreptul de vot ca

nou

cet eni români, iar de gradul nostru de
43
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na ional , la amintirea trecutului plin de

lumi dac aceast na iune are gânduri i spirt

eroism al neamului românesc i la trezirea

puternic. Dorin a de a vedea lumea mare

mândriei de a fi român.

apare în afara casei noastre, pân în momentul
în care în elegem c , casa este locul unde

„Avem nevoie de unitate, pentru c
doar a a putem transforma reformele

începe lumea. i când în elegem acest lucru,

începute în unele ireversibile”.

ne întoarcem acas . Ne întoarcem pentru c
acas

„Percepem lumea din jurul nostru cu

este acel loc unde se nasc istoriile

ochii. Ceva mare devine mare doar atunci

despre oamenii dragi nou . Istorii care vor fi

când vezi al turi de ceva mic. Percep ia unui

mereu p strate, continuate i pre uite”.

copil a lumii înconjur toare poate fi cu mult

Plecând de la termenul de unitate,

mai larg decât percep ia unui matur. Iar o

trebuie s amintim i de cel de na iune!

na iune mic poate fi mare în ochii întregii
Ce este na iunea?
O defini ie elaborat de A.C.Cuza: „popor, norod, totalitatea oamenilor de acela i sânge
eza i pe un p mânt determinat ca baz necesar a existen ei lor, care au acela i grai, pe care ei lau format, acelea i interese prezente i acelea i aspira iuni i al c ror organism constituie aceea i
putere, creatoare a culturii umane, care nu e decât produsul ei ...„
O alt defini ie care vine ca o m nu

poporului nostru: „comunitate stabil de oameni,

istorice te constituit ca stat, ap rut pe baza unit ii de limb , de teritoriu, de via economic

i de

factur psihic , care se manifest în particularit i specifice ale culturii na ionale i în con tiin a
originii i a sor ii comune”.
Suntem ceea ce ne-am dorit, un popor, o

Ast zi, auzim, urm rim în mass-media
diverse comentarii, m runte, în urma c rora se

na ie care gândim la fel, vorbim aceea i

poate ajunge la concluzia c bucure tenii sunt

limb , t rim în acela i spa iu geografic.

incul i i încrezu i, moldovenii sunt be ivi,

De la o zon la alta, de la un jude la

oltenii sunt pro ti, ardelenii sunt înce i, i a a

altul sunt deosebiri, sunt diferen e de port, de

mai departe. Te întrebi de unde apare atâta ur

grai, de obiceiuri...
Dar, suntem cu to ii români, avem

la nivel de regiune!
Indiferent cum suntem, suntem o

aceia i mam , acela i tat ...form m cu to ii o

na iune, care am dus lupte grele de-a lungul

na iune, i trebuie s fim uni i, s contribuim

istoriei, pentru a fi ceea ce suntem azi!

to i la binele acestei na ii, s

Am f cut destule sacrificii umane

avem doar

gânduri bune la adresa compatrio ilor no tri,

i

materiale pentru a ajunge unde suntem azi!
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indiferent

c

suntem olteni,

moldoveni,

acestui popor, to i au dorit s fim împreun ,

eni, ardeleni, maramure eni...

avem acelea i aspira ii, s muncim pentru

Form m acela i popor. S ne gândim

binele

permanent la str mo i, Burebista, Decebal,
Mircea cel B trân,

i prosperitatea acestui teritoriu al

nostru, al acestui spa iu binecuvântat de zei.

tefan cel Mare, Mihai

Viteazul, A.I.Cuza. To i au dorit unitatea
Iat ce a spus Mihail Kog lniceanu: „Reprezentarea na iunii române ti a fost legat de efortul
istoriei, de lupta între for ele unificatoare, ale convergen ei, ale coeziunii, lupt în care triumf
duhul unirii. Str mo ii no tri au vrut s fim ardeleni, munteni, moldoveni i nu români; rareori ei au
venit s se priveasc între dân ii ca o singur
îmbr

i aceea i na ie! Iat de ce , na iunea trebuie s

eze pe cei ce sunt fra i de cruce i de sânge i de limb

i de legi. Idealul românilor din toate

ile Daciei lui Traian este men inerea unit ii reale, a limbei str mo

ti i a bisericii na ionale.

Este o Dacie ideal , aceasta!”
Numele e pe buzele tuturor...ROMÂNIA!!!

UN PRIETEN AL ROMANILOR DIN ARDEAL:
CONSTANTIN ARION
Prof. Drago MATEI
Colegiul Tehnic “Petru Poni”
Roman, Neam

MOTTO: “Istoria f

adevar î i pierde toat însemn tatea, ea nu mai este istorie”
(George Bari iu).

Într-o perioad
numeroase

c nd televiziunea, intenetul

i ziarele eviden iaz

tot mai preganant

modele negative (ex: Bianca Dragusanu, Simona Senzual, Catalin Botezatul), am

considerat c este datoria mea, moral , de eviden ia la orele de Consiliere si Orientare, despre
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oameni care prin activitatea lor politic , cultural , economic
i religioas

au pastrat neat rnat

independen a statului

na ional rom n.
Pentru genera ia actual de elevi, este datoria fiecãrui
cadru didactic s
,,Munc

imprime modele pozitive prim mottoul

i cinste” pentru a arata ca doar prin munc , cinste i

corectitudine, fiecare viitor cet ean al Rom niei i implicit
al Europei cetatean, si poate aduce contribu ia la dezvoltarea
i prosperitatea Rom niei.
De fiecare data cand discuta la orele de Consiliere i Orientare despre educa ie moral ,
eviden iez nr. oameni, care prin munca, cinste i onoare au cl dit o cas , au s dit un pom, l

nd

urma ilior creatii materiale si spirituale pentru urmasii sai de o mare nsemn tate.
Înca de mici, elevii, au nv at despre Dromihete, Burebista, Decebal, Traian, Drago ,
Basarab, Vlad Tepe ,

tefan cel Mare i Sfant, Neagoe Basarab, Mihai Vitezaul, Constantin

Brâncoveanu, Tudor Vladimirescu, Alexandru Ioan Cuza, regele Ferdinand, dar care poate la orele
respective nu au dat importan a cuvenit despre activitatea lor.
Uneori, la orele de Consiliere si Orientare, avem posibilitatea s ne apropiem de elevi i s
discutam reusita lui profesionala de-a lungul vietii, eviden iind c doar gre elile trecutului ne vor
ajuta s reu im, mpreun , n prezent i viitor.
La mine, orele de Orientare si Consiliere sunt i n afara s colii, dar aceasta este o alt
discu ie.

Revenind la educatia moral prin modelul uman, am considerat ca este necesar s

ii

mobilizez pe elevi, eviden iind cinstea i munca unor români (deh, n p dure mai sunt i usc ciuni!),
care au f cut cinste neamului românesc, indiferent unde au locuit, fie n spa iul carpato-danubanopontic , fie n afara grani elor României.
Pentru tinerii elevi, un model pozitiv le d putere i ncredere n sine.
i sunt mii de români care i ast zi

tiu nimic despre rolul s au in centralizarea

sunt un model pentru elevii, dar n afara
României. De exemplu

statului francez!

n Franta, colegii

În Sco ia este eviden iat

tefan II

no trii francezi, eviden iaz via a i activitatea

Tom apentru evitarea unui conflict englezo-

lui Iancu Sasul. Din p cate elevii români nu

spaniol! În Turcia a fost eviden iat pentru
trecerea lui la islamism, pentru ca Moldova s
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nu ajung pa alâc! S

Când unii oameni politici n timpul

nu mai vorbesc de

zboaielor se gândeau doar la ei, oare

Suedia, care l elogiaz pe Gheorghe tefan,
pentru

i

putem numi oameni?

bogatele danii oferite bisericilor

Nu cred!

protestante!

Aici am s v dau doar un exemplu de

i sunt multe alte exemple de români

omenie dar i iubire fatã de aproapel sãu!

care au fost elogia i pentru faptele saledar au

Dup

mas, pe nedrept n umbra istorie, cum ar fi

retragerea

armatei

romane ti

n

i

Roman II, tefan Lacusta, Stefan Rare , Pavel

administra iei

Chinezul,

(decembrie 1916), exista pericolul decim rii

Laiota

Basarab

II,

Nicoar

Potcoava, Radu Mihnea, Leon Tom a, Ilia

popula iei

Strudza, Alexandru Ypsilanti, Alexandru

Constantin Arion,om cu frica lui Dumnezei i

Mavrocordat II, Ecaterina Sturdza, Viorica

omenos, v zând c oamenii aveau lipsuri a dat

Agarici, Ioana Moro anu, Constantin Arion.

ordin ca hambarele din Trife ti-Roman s fie

Dintre

aceste

mii

de

golite

modele

datorit

bolilor

Moldova

i

foametei.

i oferite tuturor locuitorilor din

Moldova, la pre ul, aten ie, de 0 lei!

pozitive m-am gandit s prezint un om care a
tr it pentru oameni i ntre oameni. Acest
lucru este important.

Alt caz: românii din Ardeal - nu numai ei - sufereau de foamete, deorece furniturile mergeua
pe front, iar Constantin Arion, a trimis 200 de tone de grâu in ajutorul locuitorilor, oferindu-le hrana
rece i caldã locuitoril din Reghin, Ha eg, Huedin, Harghita, Gheorgheni, Topli a, indiferent de
na ionalitate!
a omenie cam rar a fost ntalnit la oameni!
Tocmai de aceea la orele de Orientare i Consiliere dar i cu ocazia zilelor ora ului
Roman,scot n eviden

faptele omului n sens pozitiv, s explic elevilor c doar munca, cinstea i

corectitudinea n viata l face O, iar nemunca are urm ri catastrofale.
În istoria multimilenar din spat iul carpato-danubiano-pontic , au existat dou feluri de
oameni: pe unii i-au ridicat favorurile, intrigile i interesele personale, în timp ce al ii au fost ridica i
prin str lucirea min ii lor, bog ia cuno tin elor, geniul, aptitudinile, modestia, bun tatea inimii i
tezaurul virtu iilor. Pe când primii ne las reci i indiferen i, amintirea celor din urm ne înc lze te
sufletul; dac primii au ramas oameni mari i puternici doar pe timpul vie ii lor, ceilal i au r mas
eterni i sunt un model pentru miile de genera ii de români i ne mândrim cu ei, oriunde am fi, în
România sau în afara ei! Printre acei români, care prin sudoarea muncii lor, au f cut cinste tehnicii
românesti, prin str lucirea min ii, bog ia cuno tin elor tehnice, geniul în proiectarea oselelor,
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ilor ferate i poduri metalice, aptitudini în dezvoltarea înv

mântului tehnic, modest în via a de

zi cu zi, bun în rela iile cu prietenii i du mani,având un inepuizabil tezaur a virtutiilor, acesta a fost
Constatin Arion.
Lupt tor neobosit pentru educarea

nimii, de introducere a votului universal pentru

masele populare i un mare luptator pentru unirea Basarabiei cu patria-mam .,26 Constantin C.
Arion, a fost considerat o mare personalitate politic , care a rivalizat cu succes, cu Ionel Bratianu
i Take Ionescu.A fost considerat primul politician român,care avea convingeri nationaliste fiind un
admirator a lui Al. Ioan Cuza, Mihail Kogalniceanu i Mihai Eminescu.27
scut în data de 18 iunie 1855, în localitatea Trife ti,din fostul judet Roman, a fost fiul lui
Constantin i al Sevasti ei-Bucur28. Potrivit tradi iei din familie,primele slove le-a înv tat în familie
cu profesori particulari

apoi a urmat studiile la

coala nr 1 Roman29,

coala Normal din

Bucuresti30, Facultatea de Drept i coala de tiin e Politice din Paris.În 1878 tân rul Constantin
C. Arion, î i sus ine lucrarea de doctorat la Paris, cu lucrarea ,,De la Puissance Paternelle a Rome,
en France et en Roumanie”. (Fig1). Întors în ar , Constantin C. Arion, intr în magistratur ,
lucrând procuror31 i judecator32 la Tribunalul jude ean din Ilfov. În 1881, dezam git de implicarea
politicului în justi ie,Constantin C.Arion renun
înfocat a drepturilor

la magistratur

i devine avocat, fiind un ap

tor

ranilor, înc lcate de unii mari proprietari, unii chiar viitori colegi de partid

sau in Parlament.
În plan politic, Constantin C. Arion a fost este membru PNL33, al Partidului Constitu ional
Junimist34, iar din 1907, dezamagit de atitudinea unor colegi in privin a unor reforme privind votul
electoral, s-a înscris în Partidul Conservator iar de la 1 decembrie 1918 a devenit membru al
Partidului Conservator-Progresist. Paralel între 1883-1900, 1908-1913, a fost profesor suplinitor i
definitiv la catedrele de drept comercial i istoria dreptului din cadrul Universit ii Bucure ti. A
mai desf urat, paralel, o intens activitate cultural , administrativ politic , fiind Ministru al
Cultelor i Instruc iunii Publice35, membru onorific al Academiei Române36, Ministru de Interne37,
Ministrul Agriculturii i Domeniilor38.
26

. A fost primul presedinte al Asociatiei Pro-Basarabia. N.A (Nota autorului)
. La biroul s u, intodeuana putea fi vazut chipul mareului Mihai Eminescu,, ucis pe nedrept din cauza unor
interese politice’’.C.C Arion, manuscris, p. 34;
28
. Originara din satul Trifesti, tinutul Roman.n.a;
29
. In clasa a I-a, intre 1862-1863 n.a (nota autorului)
30
. Intre 1853-1870 n.a;
31
. Intre 1878-1879 n.a;
32
. Intre 1879-1881 n.a;
33
. Intre 1881-1893, fiind ales deputat apoi senator n.a
9. 1893-1900;n.a
35
. Intre 7 iulie 1900-13 februarie 1901, 29 decembrie 1910-14 decembrie 1912. Ca ministru am evidentiat:
27
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Odat cu izbucnirea primului r zboi mondial, Constantin C. Arion a urm rit respectarea
alian ei cu Germania i înzestrarea armatei romane, care s lupte intial pentru eliberarea Basarabiei
iar drept recompens , Germania s

ofere României

teritoriile românesti din Austro-Ungaria.

eliberarea teritoriilor românesti din Austro-Ungaria. Constantin Strat, a plecat prin ar explicând
aleg torilor români rolul alian ei cu Germania i dezastrul care ar fi dac România ar încheia alian a
cu Antanta, în special cu Rusia. n acest sens a avut intalniri cu simpatizan i conservatori la Ia i (16
iulie 1914), Roman (16 septembrie 1914), Bac u (1 octombrie 1914), Foc ani (29 noiembrie 1914),
Br ila (12 martie 1915), Bucure ti (18 iulie 1915) Craiova (10 decembrie 1915), Pite ti (29 martie
1916) i Tg Jiu (1 mai 1916).
La 22 septembrie 1914, având o întâlnire cu reprezentan ii conservatorilor din ora ul
Roman, Constantin C. Arion,a încercat s explice aleg torilor roma cani necesitatea unei alian e
ferme cu Germania explicând pericolul unei alian e cu Rusia i pericolul declan at de ac iunile
simpatizan ilor Antantei de intrare a Romaniei în r zboi, declararând prietenilor aleg torilor
conservatori roma cani prezen i în sala Prim riei Roman c se temea ,,de Bratianu, deoarece este
viclean i ne va împinge spre o alian

cu Antanta! Neutralitatea nu va dura mult.” Le cerea

roma canilor s aib încredere explicand alegatorilor s fie uni i pentru a cere regelui Ferdinand I s
se formeze un guvern na ional, pentru ie irea din criza.
De fapt previziunile lui Constantin C. Arion s-au adeverit: Romania a intrat n r zboi al turi
de Antanta, cu o armat nepregatit

i cu promisiuni de arte din partea Antantei! Dezam git de

intrarea României în r zboi, Constantin C. Arion a decis s respecte decizia Consiliului de Coroan
de la Sinaia, declarând c este român, pân la moarte i interesele na ionale sunt o prioritate în fa a
celor de partid sau personale!.
Trebuie sa recunoastem c este ceva emo ionant!!!
A urmat intrarea Romaniei n razboi, intrarea armatei romane în Ardeal,dar i respingerea ei
de c tre trupele austro-maghiare i germane, urmat de ocuparea Olteniei i Munteniei; totu i, spre
cinstea lui, Constantin C. Arion a r mas fidel României, pastrându- i demnitatea sa de român,chiar
dac a r mas în teritoriile ocupate de germani. Nu a acceptat s colaboreze,cu autorit ile germane
-

albanezii puteau sa-si oficieze slujba la Bucuresti in limba materna;
tiparirea colectiei lui Nicolae Iorga ,, Studii si documente cu privire la istoria romanilor’’;
infiinteaza 100 de scoli rurale, din judetul Roman , am identificat, cele din Rotunda-Doljesti,
Hociungi, Recea;
Legea invatamantului universitar,publicata in 1912, valabila pana in 1932!

n.a
36

. La 21 mai 1912.n.a
. Intre 28 martie -14 octombrie 1912.n.a
38
. Intre 5 aprilie 1913-4 ianuarie 1914.n.a
37
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din Muntenia i Oltenia, explicând c , în scris, c este fidel ,,Regelui Ferdinand i na iunii
române”39. În secret, Constantin C. Arion, aproba s ofere gratuit din depozitele sale din Moldova,
cereale i animale pentru hrana popula iei si armatei romane.În toamna lui 1917, dupa izbucnirea
Revolu iei bol evice, Constantin C,. Arion se ofer mediator ntre Romania si Puterile Centrale,
fiind în acest sens invitat s participe la tratative diplomatice, condi ionând Germaniei semnarea
tratatului de pace de la Buftea, dac se accepta în continuare prezen a Regelui Ferdinand pe tronul
rii! Era de fapt printre putinii conservatori romani care avea incredere in continuare in Rege si
Monarhie! In caz contrar, avertiza Constantin C. Arion, a explicat reprezenatilor Puterilor Centrale
ca armata român , va opune o nou rezisten a, care vor duce a pierderi umane. Era de fapt o
diversiune diplomatic , care s atrag aten ia statelor din cadrul blocului militar Puterile Centrale c
România, de i singur pe Frontul din Est, putea supravie uii unui nou atac militar40! Drept r splat
pentru acest efort diplomatic, regele Ferdinand la numit în func iile de Ministru de Externe41,
Vicepremier42 i Ministru de Finan e43.
Una dintre momentele memorabile din timpul mandatului s u ca ministru de externe dar i
din istoria diploma iei române ti, ramâne r spunsul semnat de Constantin C. Arion, la Nota trimis
de guvernul de la Kiev, prin care conducerea de la acea dat a Ucrainei nu recuno tea hot rârea
Sfatului

rii privind încorporarea Basarabiei la România.Textul acestei telegrame enun a: ,,Ea s-a

unit cu Patria-mam ...Aceast Adunare eman din voin a na iunii i are aceea i origine ca Rada
Central ucrainean . Dincolo de Nistru exist o numeroas popula ie româneasc

i în consecin

România de astazi ar putea invoca drepturi identice pe care la revendicat Ucraina cu privire la
rutenii din Basarabia. Basarabia este din punct de vedere istoric i etnic o ar româneasc

ia

apar inut Coroanei Moldovei din timpul form rii acestui pricipat în secolul al XIV-lea pân în
momentul r pirii,comis de Rusia arist în 1812..”
Prev zând victoria Antantei, de i nu trebuie uitat c era un germanofil convins, Constantin
C.Arion, nu a ezitat s î i dovedeasc , în continuare, devotamentul fa

de de na iunea român . În

acest sens, la 30 noiembrie 1918, la Roman, în adunarea Partidului Conservator-Progresist a zis cu
emotie: ,,...victorie la Bucure ti, unde înving torii declar ca ne înapoiaza teritoriile; victorie la Ia i,
unde guvernul pune piciorul în Bucovina i Basarabia. Guvernul conservator a murit fiindc a luat

39

. Dragos Matei, Eroi ai Romaniei, Manuscris, Roman, P.34, 2001
. A nu se uita decizia lui Alexandru Averescu,care desi Germania impunea desfiintarea armatei romane,
autoritatile romane, au transferat militarii la ..jandarmi! Si in acest fel armata romana era pregatita pentru un
eventual conflict militar..E adevarat cu un risc mare.....Dar Constantin C.Arion a riscat si a castigat!n.a
41
. Intre 5 martie-23 octombrie 1918.na.
42
. Intre 4 iunie -23 octombrie 1918.na.
43
. Intre 15 septembrie-23 octombrie 1918.n.a
40
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Basarabia i a purtat tratative cu fra ii românii din Bucovina i Ardeal. E cel mai frumos sfâr it ce
se putea spera. Tr iasc România Mare!”
De i, dup 23 octombrie 1918, Constantin C.Arion, nu a mai ocupat vreo demnitate, totu i
frunta ii din Bucovina i Ardeal nu l-au uitat, invitându-l la evenimentele glorioase din 28
noimberie i 1 decembie 1918, la Cern

i, respectiv Alba Iulia.

La Alba Iulia a inut un scrut discurs:
,,Mã simt român i fratele vostru!
Haide i mpreunã sã realizãm visul de veacuri al nainta ilor no trii: Romania Mare!
Trãiascã România Mare!
Trãiascã unitatea ntre români!
Trãiascã Regele Ferdinand! Trãiasca regina Maria!
Unitate ve nicã ntre români!”44
Dup 1 ianuarie 1919, Constantin C. Arion, se retrage discret din via a public , ocupându-se
de familie i diverse activit i filantropice, ajutând cu bani i alimente români nevoia i din Banat,
Ardeal, Muntenia Basarabia, Dobrogea, Moldova, Oltenia.
Constantin C.Arion, se stinge din via , în ziua de 26 iunie 1923, fiind înmormântat, cu
onoruri militare, în cimitirul Ghencea din Bucure ti, fiind condus pe ultimul drum de familie,
prieteni conservatori i dusmani liberali.Nici Ionel Bratianu, nu a r mas mai prejos, inând un
discurs de 10 minute la mormântul lui Constantin C. Arion, încheind cu 16 cuvinte memorabile:
,,Am fost prieteni i du mani; ne-am respectat i am pus

interesele na ionale în fa a celor

personale.”
Om politic, profesor, jurist i avocat, Constantin C. Arion, a fost omul potrivit la vremurile
potrivite, salvând prin atitudinea sa demn , statul român ca entitate na ional , ar tând Europei ca
exist o na iune român , indiferent de culoare politica iar Romania este un stat important în centrul
i sud-estul Europei.
Dac veti avea posibilitatea, dragi elevi i colegi, s vizitati Bucure ti, capitala

rii, s

trece i negresit pe la mormântul s u - care azi este monument istoric, propus de UNESCO pentru
protejare - i s pune i o lumânare sau o floare, marelui român Constantin C. Arion.
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Almanachul Societatii Scriitorilor Romani , 1912, nr.1, p. 6-8,
statuii lui M. Kogalniceanu;
44

.Dragos Matei, Eroi au fost eroi sunt ncã, Manuscris, Roman, p.234, 2009
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EROII NEAMULUI ÎN PRESA VREMII
Prof. Daniela MATEICA
Prof. Dorina GIURGIU
Liceul cu program sportiv Alba Iulia, Alba
Din suita marilor serb ri aniversare cu caracter istoric pe care jude ul Alba le-a g zduit în
perioada interbelic , prima în ordine cronologic este cea dedicat centenarului na terii marelui
erou na ional Avram Iancu, din 1924, larg descris de toate ziarele din jude , f

excep ie i f

deosebire de orientare politic . A fost un prilej pe care redactorii acestor ziare l-au folosit din plin
nu numai pentru evocarea în articole pline de admira ie a vie ii i faptelor eroului, dar i pentru a
sublinia înv
„Induio

turile de desprins din aceasta aniversare de c tre genera ia contemporan .

i, con tien i de puterea ce ne-a împrumutat-o în luptele ulterioare t ria i celelalte virtu i

ale REGELUI SUFLETELOR NOASTRE ROMANE TI, care este AVRAM IANCU, devenit azi
eroul i idolul românilor de pretutindeni…lu m parte la serb rile ce î i vor lua începutul în zilele
acestea…Serbarea aceasta de propor ii mari numai a a va fi folositoare i nedezonorant pentru noi
cei de azi, daca vom stârpi din sufletele noastre tot ce ne face mai pu in asem
care-l sl vim”, scria ziarul „Vestea” din 26 iulie 1924.
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Ziarele ap rute în jude (Vestea, Alba Iulia, Unirea, Unirea Poporului), au publicat la
sfâr itul lunii august, programul serb rilor extinse pe parcursul a 5 zile din 28 august pân
septembrie1924, organizate de societatea „Astra”, având ca pre edinte pe Vasile Goldi

în 2
i apoi

ample relat ri despre desf urarea emo ionantelor festivit i din istorica zon a Mun ilor Apuseni.
Dar nici una din aceste relat ri nu poate sta al turi prin frumuse e i vibra ie patriotica cu cronica
serb rilor f cut pe patru pagini în „Unirea Poporului” de Alexandru Lupeanu-Melin, sub titlul „De
la serb rile Iancului: “Zile de inaltare si vraj în cetatea Mun ilor Apuseni”. Rând pe rând, în alese
cuvinte, autorul ne poart prin toate acele locuri, legate de personalitatea „Craiului Muntilor”unde
au avut loc festivit i în prezenta suveranilor, a membrilor guvernului, a conducerii Astrei, a altor
frunta i care au inut prin prezenta lor, s cinsteasc memoria eroului i s

i exprime direct sau

indirect ata amentul fat de patria unit înf ptuit cu atâtea jertfe; la Baia de Cris,

ebea, locul

mor ii i al înmormânt rii, pe muntele G ina, la Casa natal de la Vidra de Sus, la Câmpeni, peste
tot, sublinia valorosul cronicar, a domnit cea mai în

toare atmosfer de vibrant patriotism, care a

sat o puternica impresie asupra zecilor de mii de participan i, mo i sau oaspe i din alte p

i ale

Transilvaniei i ale întregii ri.
Un alt prilej deosebit de adânca pre uire a eroilor neamului l-a reprezentat inaugurarea la 14
octombrie 1937, în prezen a celor mai înal i factori de conducere ai

rii, a monumentului de la

Alba Iulia, închinat lui Horea, Clo ca si Cri an. Istoricul ora a îmbr cat haina de aleasa s rb toare,
fiind din nou inta unui mare pelerinaj.

Cu mult înainte de acest eveniment inaugural,

mucenici pot fi lini tite în somnul lor de veci

ziarele „Alba Iulia” i „Viitorul Albei” au

ca a sosit ziua când

publicat numeroase articole despre str daniile

recuno tin a fa

despartamantului „Astra” al Albei de a cinsti

eliberarea

memoria martirilor r scoalei de la 1784

seculare ale du manilor”.

ara

i-a ar tat

de marea lor lupt pentru

poporului

român de

c tu ele

aceasta

Festivitatea inaugur rii impun torului

memorie - „Se ridica m re ca un vultur –

obelisc ridicat din ini iativa „Astrei” cu

scria „Viitorul Albei” cu pu in înainte de

sprijinul elevilor din întreaga ar , ai altor

serbarea inaugural , monumentul celor trei

genero i donatori i în parte a statului, a fost

martiri, Horea, Clo ca si Cri an, care au

apreciat

suferit moartea amar pentru iubirea de neam.

drept

printr-un

monument

demn

de

de cronicarul ziarului „Aiudul”,
„una

din

cele

manifest ri române ti”,

ezat într-un loc din care po i vedea

Apuseni”

întinderea întregului ora , sufletele acestor
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CLO CA si CRI AN, încrusta i în piatr ,

nuie te, dar, din cînd în cînd, giganticele

privesc azi c tre z rile de aur ale Romaniei,

pturi ale m rii salt

brusc la suprafa ,

lumina i de chipul vie ii ce i-au f cut-o dar

rostogolindu-se cu valurile stârnite, mugind în

idealului na ional, azi împlinit…”

soare

i îngrozind cîrdurile de pe ti i de

Nichifor Crainic afirma în „Gîndirea”:

ri. Salturile în Istorie ale ardelenilor sunt

„Dac am asem na timpul cu o mare, am

destul de rare, dar atunci când se produc,

putea

valurile veacului url în furtun

spune

c

ardelenii

au

tr it,

în

i apari iile

anonimatul din adîncuri, ca delfinii sub luciul

lor se numesc revolu ia lui Horia sau revolu ia

luminos al apelor. Cercet torul nu-i vede, nu-i

lui Avram Iancu”.

Avram Iancu dep

te mitul i legenda. Avram Iancu este înc

i ast zi prezent. Numele

u este p strat cu sfiin enie, asemenea unei icoane dragi, de români, care l-au dat istoriei în
momentele de mare cump

pentru na iunea român atunci când aceasta era amenin at cu pieirea.

Numele s u va r mâne, datorit

faptelor sale extraordinare, încrustat pentru eternitate pe

frontispiciul pantheonului marilor personalit i istorice ale acestei
inuirea în timp a na iunii noastre.
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„Vestea”, III nr.31, 23 august 1924 pag. 1-2
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Nevoia de lideri în contextul actual – Conducerea, ast zi
Prof. înv. primar Viorica MEDREA
coala Gimnazial „Vasile Goldi ” Alba Iulia, Alba
O trecere în revist a literaturii referitoare la conducere va constata un num r de defini ii ale
conducerii egal cu cel al cercet torilor care au încercat s o defineasc . Relevant pentru aceast
concluzie este afirma ia: „To i vorbesc despre ea; pu ini o în eleg. Mul i o doresc, pu ini o
dobândesc. Întreab zece oameni ce este conducerea i probabil vei primi zece r spunsuri diferite”
(John Maxwell).
Varianta cea mai apropiat de o defini ie consensual a conducerii este, probabil, un proces
de influen

social , de i acela i lucru se poate spune despre majoritatea experien elor care implic

mai mult de o persoan . „Dup mai mult de patru decenii în care am observat conducerea în
interiorul familiei mele i mul i ani de dezvoltare a propriului meu poten ial, am ajuns la urm toarea
concluzie: Conducerea înseamn influen . Nici mai mult nici mai pu in. Cel care crede c este un
conduc tor i nu are discipoli s -l urmeze, se plimb doar” (John Maxwell).
Fa

de cea din perioadele anterioare, conducerea de ast zi necesit o abordare diferit , din

cel pu in trei motive.
angajarea oamenilor i nu doar conformarea,

În primul rând, problemele societ ii
i

a încât este necesar un stil care s încurajeze

solu ii

colaborarea. Ace tia reu esc numai dac îi pot

inovatoare. Creativitatea impune necesitatea

influen a pe ceilal i, i foarte adesea, cei al

actuale, din ce în ce mai complexe
interdependente,

au

nevoie

de

ror sprijin le este necesar nu le sunt

ob inerii celor mai bune idei de la toat
lumea.

Conduc torul

nu

poate

subordona i.

rezolva

Îns

problemele singur.

c

prin calit i eficiente de conducere. Ei trebuie

o po i

promoveze

implementa. În vechiul model autocratic,
conduc torii se puteau a tepta s
problema, s

anun e decizia

i s

cu o

provocare mai mare decât câ tigarea adep ilor

În al doilea rând, simpla g sire a unei
solu ii creative nu înseamn

conduc torii se confrunt

democra ia

în

timp

ce

rezolve

îndeplinesc obiectivele programului lor. A

ob in

reu i în cadrul programului în condi iile

conformarea pe baza autorit ii lor. Dar

nerespect rii democra iei înseamn a da gre .

conduc torii de ast zi trebuie s

De aceea, la baza dezvolt rii conducerii

câ tige
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trebuie

s

stea

valorile.

Conducerea se manifest

Conduc torul

în rela iile

democratic difer de demagog prin valorile

dintre oameni. Conduc torii buni îi inspir pe

reprezentate. Atunci când valorile sunt morale

cei

din

jur.

înseamn

i atrag ce e mai bun în oameni, ele

Schimbarea
de

organiza iilor

fapt

schimbarea

construiesc democra ia. Atunci când sunt

comportamentului

imorale, duc la conducerea prin for

organiza iile supuse reformei au nevoie de

i arme,

aa

încât

conducere. Conduc torii, distribui i în cadrul

nu idealuri.
A

oamenilor;

vrea

o

mai

bun

organiza iei, pot ajuta la difuzarea i p strarea

conducere

înseamn , în realitate, a c uta oameni care s

noilor

valori,

necesare

pentru

promoveze adapt ri institu ionale. În acest

oric rei reforme. În loc s fie ni te figuri cu

sens, conducerea nu este neutr în raport cu

autoritate

valoarea. Este o afirmare activ a nevoii de

viitorului vor trebui s

promovare a anumitor valori fundamentale

conving

care pot fi numite spirit public.

eforturile pentru o cauz comun .

atotputernic ,

oamenii

i

Prin urmare, conducerea fiind ast zi inerent mai dificil , datorit

succesul

conduc torii
fie capabili s

s

i

concentreze

complexit ii

i

ambiguit ii circumstan elor în care trebuie s se exercite, se contureaz importan a form rii de
conduc tori care s transmit noi valori, s medieze diferen ele i s creeze coali ii în sprijinul
progresului.
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Bucure ti;
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Constantin erban – Cârnul Domnitor al

rii Române ti

1654 – 1658
prof. Adrian NICHITA
Inspector colar ISJ Giurgiu
Descendent al Basarabilor Craiove ti 1 prin tat l s u Radu erban domn al
între 1602-1611, Constantin erban s-a n scut la Dobreni la o dat incert

rii Române ti

1599-1603 din leg tura

2

domnitorului cu Ilinca, v duva unui pop din Bucure ti .
Radu erban î i avea re edin a la Coeni (Mirone ti) unde avea cu so ia sa Elena o feti

pe

nume Ancu a. Pentru a evita un scandal, î i m rita ibovnica cu Neagoe logof tul din Târgovi te 3 i
îi d ca zestre mo iile Dobreni i Tîntava, iar pe Constantin nu îl va recunoa te niciodat ca fiu.
Constantin erban a urcat relativ u or treptele ierarhiei boieresti deoarece era înzestrat cu mult
ambi ie i multe ifose 4 , de i însemnat la nas pentru a nu putea domni, tocmai aceasta era dorin a lui
constant : s domneasc 5 .
În vremea lui Matei Basarab, voievodul

rii Române ti 1632 -1654, a de inut dreg toriile

de Postelnic – 1637 i Serdar în 1644, acoperindu-se de glorie în luptele din Ardeal contra lui
Homonai, drept pentru care a fost o vreme în gra iile domnitorului.
Numirea ca succesor la tronul

rii Române ti al lui Diicul Buicescu sp tarul, nepot al lui

Matei Basarab, l-a nemultumit pe Constantin serdarul, acesta având purt ri necuviincioase 6 : nu- i
scotea c ciula în fa a succesorului la tron, fapt ce i-a atras dizgra ia domnitorului care i-a luat
comanda armatei i l-a alungat de la curte - acum este posibil sa se fi intamplat episodul cu
insemnarea la nas, de unde i porecla – „Cârnul”.
În a teptarea unor vremuri mai bune
pentru

satisfacerea

ambi iilor

punerii în aplicare a planului de înl turare a

personale,

domnitorului.

Constantin erban s-a retras pe mo ia lui la

Constantin erban se baza pe faptul c

Dobreni unde a conceput planul de r zbunare.
În urma b

boierii nu îl agreau pe Diicul Buicescu

liei de la Finta 7 , ultima dintr-un

„pentru

u urin a

min ii

lui” 8 i

pe

lung ir de r zboaie dintre Matei Basarab i

nemul umirile seimenilor i doroban ilor fa

Vasile Lupu, în care acesta din urm a fost

de Matei Basarab pentru faptul c nu li se

înfrânt definitiv, s-a ivit o situa ie prielnic
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localit i apropiate de Dobreni, precum i in

pl tise solda pe dou luni, promis de domn
înainte de b

lie. 9

alte localit i aflate in lunca Arges - Sabar.

Ultimul an al domniei lui Matei

Inten ia domnitorului de a dizolva

Basarab a fost tulburat de r scoala seimenilor

acest corp de oaste a f cut-o public deoarece

10

care avea la baz mai multe cauze printre

sesizase pericolul ce se ivea prin sc parea de

care amintim dorin a domnitorului de a-i

sub control a seimenilor, ace tia s-ar fi putut

supune la anumite d ri precum i inten ia

amesteca în via a politic

acestuia de a desfiin a acest corp de oaste. 11

înl turând domnitori – cu siguranta informatia
a ajuns la urechile lui Constantin Serban.

Seimenii, mercenari sârbi, bulgari i

Acest ultim aspect a stat la baza

albanezi reprezentau un corp de oaste înfiin at
de Matei Basarab în scopul ap

rii

numind sau

complotului lui Constantin

rii.

erban, el fiind

Ace tia se bucurau de multe privilegii, erau

acela care a stârnit spiritul r scoalei 12 în

scuti i de biruri i primiser p mânturi în jurul

rândurile oastei

Bucure tiului. Urma ii lor pot fi întâlni i în

Matei Basarab i a prelu rii domniei.

localit ile V

rii cu scopul înl tur rii lui

ti, Valea Dragului i Here ti,

Exista deja o rela ie între el i seimeni deoarece le fusese comandant iar f urirea planului a
fost înlesnit

i datorit învecin rii propriet ilor acestora cu mo ia Dobreni. Imobilizarea la pat a

lui Matei Basarab cauzat de r nile c

tate la Finta a constituit un factor hot râtor în declan area

complotului.
Ac iunea a început la Târgovi te, au fost elimina i boierii Ghinea ucal , Radu V rzariul i
Socol Corn eanul 13 iar domnitorul a fost aspru persecutat i insultat: „iar ei to i se îndr cir de se
nebunir

i începur a nu îl b ga în seam nicicât, ce- i b tea joc de dânsul ( . . . ). În multe

chipuri îl pedepsea zicându-i s

i lase scaunul i s se fac c lug r (. . .)

i a a cu necaz mare a petrecut Matei Vod din zi în zi, i când a fost april 9 deni 7162 (
1654 ), duminic diminea a a r posat Vod în casele domne ti din Târgovi te ”. 14
În acel moment, aflat pe mo ia sa la Dobreni, Constantin erban a mers la Târgovi te unde
boierii l-au proclamat domnitor, cu acest prilej prima sa porunc a fost ca Diicul Buicescu s fie
însemnat la nas pentru a nu mai putea domni 15 .
O alt grij a noului domnitor a fost scutirea general de bir pe trei luni: „ca s putem face
bine i

ranilor c sunt s raci i împresura i de bir i n

deplin i au iertat doroban ilor i c

ti . i a pl tit pe slujitori cu haraci

ra ilor dijma i oieritul. Judec i drepte f cea i mil din
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destul (...) i se bucura to i i mo neni i str ini, mul umind lui Dumnezeu c le-au h

zit domn

bun i în elept i milostiv.” 16
Ve mântul lui Constantin erban la încoronare se compunea din „dulam de brocart scump,
o cabotin de aceea i stof bl nit

i un surugiu de aur pres rat cu pietre scumpe de mare valoare

i de o frumuse e uimitoare”, dup cum î i nota Paul de Alep.
Pentru recunoa terea noii domnii, s-au f cut cheltuieli exorbitante constând în cadouri
scumpe cum ar fi o tr sur îmbr cat cu postav ales, de culoare ro ie pentru un ag

17

, bl nuri,

suri etc.
Mai mult de jum tate din vistieria lui Matei Basarab

18

a fost cheltuit de Constantin erban

pentru Sultan, Marele Vizir, Pa ei de Silistra i Hanului Crimeii, totalul ridicându-se la 350000 de
galbeni trimi i la Istambul. La ace tia se adaug celelalte cheltuieli promise seimenilor i pentru
încoronare, aurul strâns de Matei Basarab în 21 de ani de domnie a fost cheltuit în mai pu in de un
an de noul domnitor. În aceea i cheltuial intra i ridicarea Bisericii Mitropoliei din Bucure ti, iar
stirea Jitianul din Craiova 19 i restaurat biserica Cur ii

so ia sa doamna B la a a construit M

domnesti din Târgovi te i a construit primul a ez

nt de tip spital de pe teritoriul

rii

Române ti . În anul 1656, domnitorul Constantin erban i doamna sa B la a ctitoresc în miezul
ora ului Pite ti, pe funda iile unui mai vechi l ca de cult, Biserica Domneasc Sfântul Gheorghe.
Sesizând la rândul s u pericolul reprezentat de seimeni, Constantin erban a pus la cale un plan prin
care încerca atragerea de partea sa a c pitanilor români contra mercenarilor sârbi i bulgari
promi ându-le în schimb dublarea lefurilor:„
doroban i i iuzba ii 20 i ceau ii v ta i

21

au chemat Constandin Vod pre to i c pitanii de

i ceta ii 22 de s-au sf tuit cu dân ii zicându-le:

- Fe ii mei (...) s scoatem din mijlocul nostru pre seimenii sârbi c nu iaste t rii de nici un folos.
posatul Matei Vod i-a strâns pentru vr jma ul Vasilie Vod .Iar eu acum (...) n-am nici un
vr jma (...) i mai bine voi da acele lefi seimene ti voao i feciorilor vo trii 23 ”.
surorile dupre ei.

Constantin erban nu a în eles c între

i nu poate nimenea s -i

conteneasc ”. 24

mercenarii români i str ini se închegaser
rela ii mai presus de interesul material, fapt

Domnitorul

sesizat de c tre Matei Basarab:„ mai vârtos

asupra întregii

zic de acest neam dorob

asupra acestei

esc, fiind ei tot din

anticipase

ri:„vor s

primejdia

vie mari r ut i

ri i vor s p timeasc

i cei

acest p mânt românesc (...)c s-au înso it cu

buni pentru cei r i (...) ci gândesc, de voi

sârbii seimeni de

avea zile s

i-au m ritat fetele

i

aduc în prim var

30000 de

tari i pre craiul unguresc s -i loveasc

59

SIMPOZIONUL NA IONAL
Hrizea vod , domn ales de seimeni în locul lui

veste i s -i puie supt sabie,s piar ca
ni te tâlhari” 25 .

Constantin erban.
scoala

(Despre aceasta mentalitate a vremii

a

cuprins

toat

ara

privind aducerea tatarilor spre a rezolva

Româneasc ,

nimea s-a ridicat al turi de

diversele probleme necesita o cercetara

seimeni 26 , masacrând mul i boieri i jefuind

amanuntita spre a se vedea amploarea

biserici, conace etc. 27

fenomenului si daca exista legatura cu

La interven ia sultanului Mehmet,

disparitia unor sate in sec XVII si XVIII –

trupele lui Gheorghe Racokzi, principele

pentru ca dupa cum se stie, tatarii praduiau,

Transilvaniei, i ale domnitorului Moldovei

pustiau regiuni intregi in intelegere cu

Gheorghe

pretendentii la domnie ex: Mihnea al III – lea)

Româneasc

28

în bu irea

r scoalei.

Matei Basarab nu a mai apucat s

i

duc planul la bun sfâr it datorit mor ii, în

reu

schimb Constantin erban s-a trezit în plin
scoal , r zvr tire a seimenilor, d

tefan,

au

p truns

in

ara

al turi de cele otomane, pentru
Constantin

erban

te s fug spre Dun re, întâlnindu-se cu

trupele otomane de interven ie conduse de

banilor

Siau Pa a 29 în localitatea Strâmba (Hulube ti

i ro ilor contra sa în diminea a zilei de 17

jude ul Giurgiu).

februarie 1655. R scula ii au fost condu i de
În b

lia de la oplea pe Teleajen r scula ii au fost înfrân i: „când fu la iunie 17 deni leatul

7163 sâmb

, se lovir to i la oplea în Teleajen, i cât clipeala fur birui i de unguri (...) foarte

mul i doroban i i seimeni au c zut jos . Z cea trupurile lor gr mad , unul peste altul câte 50, câte
100, la alte locuri i mai mul i” 30
Dup

lupta de la

alian a celor trei

oplea s-a înt rit

martor al tuturor evenimentelor petrecute, în

ri române ti 31 în vederea

acea perioad , în rile române.
În scrierile acestuia se men ioneaz

unei campanii antiotomane. Fr mânt rile au
mai continuat i la începutul anului urm tor,

valoarea

când mi carea a fost înfrânt

definitiv cu

Constantin erban : trei dinari cei s raci i

ajutorul trupelor ardelene l sate în sprijinul

ase dinari cei boga i cu condi ia de a

domnitorului

de

c tre

37

percepute

de

. Despre armata strâns de c tre domnitor în

ianuarie 1658, spunea c a avut la început

Paul de Alep, care a vizitat toate
stirile din

anuale

participa la r zboi atunci când va fi chemarea

principele

Transilvaniei. 32

bisericile i m

taxelor

10000 de doroban i la care s-ar fi ad ugat

rile române ti

între 1653 -1659, a fost impresionat de

rani pân la aproape 100000, cifr nerealist

frumuse ile p mântului românesc, el fiind i

în condi iile demografice de atunci, totalul
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armatei ridicându-se ,dup

Hurmuzaki, la

amenin are de c tre Înalta Poart

aproape 30000 de lupt tori 38 .
Constituirea

, mai mult,

în elegerea cu arul Moscovei i cu Patriarhul
„triumviratului

”Gheorghe Racokzi, Constantin
Gheorghe

39

erban

tefan a fost perceput

Constantinopolului au determinat pe Sultan

i

hot rasc mazilirea celor trei principi.

ca o

rii Române ti pretendentul cu cele mai mari anse „cunoscut i iubit” 40 în

Pentru tronul

cercurile politice de la Istambul, era Mihnea. Pentru înl turarea lui Constantin erban, au trecut
Dun rea 40000 de turci la care s-au ad ugat aproape 30000 de t tari. De i a avut aproape 32000
de o teni rezisten a organizat de c tre voievodul muntean a fost timid reu ind doar s incendieze
Bucure tiul,

Târgovi tea i câteva sate

printre care i Dobreniul. Paul de Alep, martor al

evenimentului consemna: „ apoi domnul s-a tras înapoi f
(...) Îndat ce t tarii au început h

a fi încercat m car o singur b

lie

uiala, trupele lui Constantin i-au pierdut cump tul i au

fugit.T tarii s-au înapoiat la Târgovi te, t ind cu sabia pe to i pedestra ii pe care i-au g sit în
drum 41 ”. P
credin

sit de to i „

ci prin sold

42

ci oamenii lui Constantin

erban erau lega i de domnie nu prin

”, a traversat hotarul în Transilvania la 10 martie 1658 iar în locul lui a fost

însc unat Mihnea al III-lea. Mazilirea lui Constantin erban i ridicarea în scaun a lui Mihnea au
fost semnalate curând în majoritate cur ilor europene: Vene ia, Amsterdam, Viena etc. 43
Ambi ia de a domni din nou s-a manifestat prin diverse demersuri întreprinse de Constantin
erban c tre Gheorghe Racokzi al II-lea, cu acest prilej se încheia un tratat în data de 12 octombrie
1659 între Gheorghe Racokzi, Constantin erban i Mihnea al III- lea. 44
înl turând-ul pe domnitorul Gheorghe Ghica

Prin tratatul de la Bran, Constantin
renun a la tronul

în noiembrie 1659. Între timp este mazilit i

rii Române ti în favoarea

lui Mihnea, obligându-se s -i dea tot sprijinul

Mihnea al III-lea din

ara Româneasc iar

necesar în schimbul ajutorului dat de Racokzi

Constantin erban reu

te s mai domneasc

pentru ocuparea tronului Moldovei.

aici din 26 aprilie pân în 21 mai 1660. Fiind
fugar în Transilvania, a organizat multe

Gheorghe tefan mazilit i el în 1658,
tronului

ospe e al turi de al i mazili i, Gheorghe

erban

tefan i Mihnea al III-lea. Acesta din urm a

cu condi ia ca acesta s -i pl teasc o datorie

murit în data de 5 aprilie 1660 la una din

de 6000 de taleri c tre Racokzi.

petreceri; se spune c moartea ar fi survenit

renun a

la

preten iile

asupra

Moldovei în favoarea lui Constantin

te

datorit abuzului de mâncare i b utur , 45 al ii

ia tronul Moldovei pentru o s pt mân ,

spun c de apoplexie; s-a vehiculat i ideea

Cu ajutorul trupelor ardelene reu
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otr virii de c tre Constantin erban pentru a

reprezentându-l pe Constantin

înl tura un posibil rival. Interesant este faptul

doamna B la a iar în partea dinspre sud în
dreapta, jos pe pardoseal ,se afl

20 de zile mai târziu acesta se însc una ca
domn al

acoper

rii Române ti – 26 aprilie 1660 –

mormântul

Ilinc i,

erban

i

placa ce
mama

voievodului.

pentru ultima oar . Pribeagul domn s-a
torit mai târziu cu Domnica sau Nedelca

Cea mai veche atestare documentar a

– doamna B la a decedase în 1657 -, ibovnica

satului Dobreni dateaz din 18 aprilie 1531*

lui Mihnea al III-lea 46

i cu ea a plecat în

din vremea domnitorului Vlad Înecatul (1530-

Polonia iar apoi si-a stabilit re edin a definitiv

1532); potrivit acestui document, marele

la Wanowice în Polonia unde a murit foarte

vornic Dr ghici primea în st pânire mai multe

trân în 1685. Numele s u a fost dat timp de

mo ii printre care i Dobrenii. Pe dealul de la

peste 50 de ani C minului cultural al comunei

“Prin esa” se afl ruinele conacului a c rei

Dobreni, c min care a fost desfiin at în anul

dat de construire este incert , vehiculându-se

1951.

ideea c ar fi fost construit în vremea lui Radu
erban, domnitor al

În biserica satului se p streaz o fresc
aflat

rii Române ti între

1602-1611.

în amvon pe peretele de la nord,

Descoperirea unui document, datat 30 august 1577**, i emis la Dobreni, prin care
domnitorul

rii Române ti Alexandru al II-lea (1574-1578) d ruia unui anume Vuia mo ia

Bahan, ne îndrept

te s concluzion m c „palatul” exista la acea dat , a fost construit anterior

acestei date, cel mai probabil de c tre Dr ghici. Prezen a unui domnitor în acest sat, prilejuit de
vreun eveniment din via a proprietarului, demonstreaz
re edin

c

localitatea era deja o important

boiereasc . Cl direa a fost construit pe un deal aflat la confluen a Cociocului cu Sabarul

dominând regiunea fiind compus din 5 camere (3 camere si 2 saloane) re edin a dispunând i de
anexe: grajduri, p tule etc. Zidurile descoperite in curtea unui satean din Dobreni sunt soclul
platformei pavilionului unde aveau loc hramurile biserice ti precum i alte petreceri boiere ti. Pe
aceast baz era în

at o structur din lemn: podeaua, stâlpii de sus inere i acoperi ul ascu it cu

indril . Pavilionul întregea peisajul pitoresc al complexului arhitectonic specific perioadei, inspirat
dup modelul occidental al stilului baroc, stil „la mod ” în acea vreme: „castelul” - conacul, parcul
cu flori, biserica i pavilionul. De altfel domnitorul Constantin erban este ini iatorul perioadei de
modernizare a

rii Române ti modernizare continuat de Constantin Brâncoveanu mai târziu.
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ROMÂNIA ÎN PRIMUL RAZBOI MONDIAL I
ÎNF PTUIREA MARII UNIRI DIN 1918
Prof. înv. primar Cristina – Constantina NICU
Prof. Angela DODOCIOIU
Liceul Tehnologic „Ing. Ionete Aurelian” Malu Mare, Dolj
R zboiul României declarat în vara anului 1916, pentru eliberarea provinciilor istorice
române ti – Ardealul, Banatul, Cri ana, Maramure ul i Bucovina – de sub cotropirea monarhiei
dualiste austro – ungare, ca r zboi just, na ional, a fost purtat de întregul popor român. Mobilizarea
decretat în seara zilei de 14/27 august 1916, cînd s-a trimis la Viena declara ia de r zboi a
româniei c tre Austro – Ungaria, a fost înso it de un entuziasm de nedescris. Chiar în noaptea
decret rii mobiliz rii, conform planului de opera iuni, dinainte stabilit, trupele române de acoperire
au trecut Mun ii Carpa i, înaintînd pe toat întinderea zonei muntoase de la Dorna i pîn la
Or ova.
În scurt timp de la intrarea României în r zboi, armatele române au izgonit armatele austroungare din Bra ov, F

ra , Sfîntu Gheorghe i din alte localit i ajungând pân în apropierea

Sibiului i Sighi oarei.
Planul de opera iuni, aprobat de conduc torii statului romîn, î i fixa ca obiectiv strategic al
for elor armate române zdrobirea for elor de rezisten

austro-ungare în Transilvania i înaintea

rapid în Câmpia ungar , ceea ce permitea o scurtare sim itoare a frontului românesc, ini ial pe to i
Carpa ii, o jonc iune cu armatele ruse, cu repercusiuni dintre cele mai grave pentru armatele
Puterilor Centrale.
Declara ia de r zboi a României nea teptat de c tre Puterile Centrale, ca i înaintea
fulger toare a armatelor sale în Transilvania a constituit un ajutor de mare pre francezilor, unde la
Verdun armatele germane erau într-o puternic ofensiv .
Neputând rezista singure împotriva

Dar ofensiva victorioas a armatelor

trupelor române, unit ile austro-ungare pe

române a fost oprit . Aceasta din cauza

frontul din Transilvania au fost înt rite cu

alia ilor României – Marile Puteri, Rusia,

puternice divizii germane, aproape 40, scoase

Fran a, Anglia i Italia, care nu i-au respectat

de pe frontul de vest.

obliga iile asumate cu ocazia încheierii, în
august 1916, a conven iei militare cu

64

AVRAM IANCU – model i inspira ie
guvernul român. În primul rînd, în profida

totul neîndestul toare, produsele jefuite erau

obliga iilor semnate i de eful Statului Major

transportate în Germania.

al armatelor imperiale ruse, Alexeev,ofensiva

Împotriva popula iei au fost folosite

pe frontul rusesc a armatelor ariste conduse

metode teroriste: multe sate i ora e au fost

de generalul Brussilov nu a continuat cu

incendiate

vigoare, ceea ce a avut urm ri dintre cele mai

aresta i i, dup un simulacru de judecat , au

negative. Multe din unit ile militare ale

fost

Puterilor Centrale r mînînd disponibile, de pe

executa i.

i devastate, locuitorii au fost

deporta i în Germania,

unii

fiind

În vara anului 1917, în cadrul planului

acest front, au fost aduse pe frontul român.

general de ofensiv

Starea popula iei din teritoriul ocupat

a Antantei, armatele

de c tre Puterile Centrale era deosebit de

române, ref cute

grea. Comandamentul german a organizat

tehnic

jefuirea sistemativ

pornit de pe frontul din Moldova, împreun

a bog iilor

rii

i a

i militar al Fran ei i Angliei, au

cu armatele ruse, o contraofensiv puternic ,

popula iei.
În

i înzestrate cu aportul

întreprinderile

industriale,

menit

are

s

împiedice

încercarea

fuseser militarizate, s-a introdus un adev rat

comandamentului armatei germane de a

regim de munc for at , iar

sparge frontul româno-rus, de a ocupa

ranii erau jefui i

de cereale, vite, erau sili i s lucreze pe mo ii

întreaga Moldov

în favoarea ocupan ilor; în timp ce popula ia

Ucraina.

i de a- i croi drum spre

primea, pe baz de cartel , ra ii de hran cu
Luptele din vara anului 1917 s-au încheiat cu înfrângerea trupelor Puterilor Centrale pe
frontul din Moldova. Principalul factor în ob inerea acestei victorii l-a constituit vitejia solda ilor
români, care au luptat cu eroism, anima i de dorin a de a împiedica ocuparea întregului teritoriu al
rii, de a- i elibera c minele cotropite.
României i-a fost impus de c tre Puterile Centrale le 28 noiembrie / 9 decembrie 1917 un
armisti iu provizoriu. G sindu-se cu armatele sale singur în “triunghiul mor ii”, întrucât de jur
împrejurul

rii care mai r

sese liber , în Moldova, se aflau unit i ale Puterilor Centrale, for e

armate deosebit de puternice i fiind p

sit de alia ii s i din Antant , cu care încheiase tratate,

România a fost pus în imposibilitate s fac altceva decît s trateze for at cu inamicul i s
semneze le 20 februarie / 8 martie 1918 la Buftea un tratat preliminar de pace, care a stat la baza
tratatului înrobitor de la Buftea – Bucure ti din 24 aprilie / 7 mai 1918, tratat imperialist, prin care
nu numai c i se r peau importante teritorii i i se nega independen a, dar Germania, mai ales,
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tindea s fac din România o colonie a sa.

Se încerca s se anuleze toate drepturile poporului

român incluse în tratatele interna ionale de la 1393 i pîn la Congresul de la Berlin din 1878.
Lucr rile Congresului au fost conduse de patriotul român Iancu Flondor, fost deputat român
în parlamentul de la Viena. El a propus mo iunea prin care se hot ra: “Unirea necondi ionat

i

pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare … cu regatul României”. Aceast mo iune a fost
sprijinit de reprezentan ii Consiliilor minorit ilor na ionale din aceast provincie. În ultimele luni
ale anului 1918 cei peste 3 milioane de români din p

ile Ardealului, Banatului, Cri anei i

Maramure ului, sub conducerea Consiliului Na ional Central Român de la Arad, hot

sc a ine o

mare adunare na ional cu caracter plebiscitar, constituit, la Alba Iulia, pe ziua de 1 decembrie
1918.
Adunarea de la Alba Iulia, ca semn al marelui act de reunire a

rilor române, sub Mihai

Viteazul, este bine preg tit . În toate localit ile Transilvaniei, românii se întrunesc i î i aleg
împuternici ii delega i pe care îi învestesc cu acte semnate de ob tea satelor, pentru a se face clar i
hot rît cunoscut tuturor dorin a lor nestr mutat de a se uni cu ara mum . În acest fel le Alba
Iulia, în ziua de 1 decembrie 1918, la marea adunare na ional constituant sosesc 1 228 de delega i
cu drept de vot deliberativ pe lâng o mas de peste 100 000 de români veni i din toate col urile
Transilvaniei pentru a înt ri actul de unire. De remarcat c din cei 1 228 de delega i, 150 erau
reprezentan i de drept ai muncitorimii române, iar din cei peste 100 000de participan i, peste 10
000 o formau muncitorii, care au venit cu pancarde i steaguri ro ii de panglici tricolore, dovad a
înaltului patriotism de care a fost animat dintotdeauna clasa noastr muncitoare. În cadrul Marii
Adun ri Constituante de la 1 decembrie 1918 s-a adoptat istorica “Declara ia de la Alba Iulia”.
Astfel, prin lupta hot râtoare a întregului nostru popor de pe ambele versante ale Carpa ilor
s-a înf ptuit dorin a cea mai arz toare milenar , pe care patrio i înfl

ra i i revolu ionari

sociali ti, grupa i în jurul revistei “Dacia Viitoare” din anul 1883 au inut-o mereu treaz , aceea a
refacerii Vechii Dacii a a cum ea fu, c ci istoria i dreptul,

râna de dou zeci de ori secular în

care sunt îngropa i str mo ii dau dreptul românilor de a aspira la o Dacie Român .
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AVRAM IANCU
MODEL ÎN EDUCAREA ELEVILOR
Prof. Adriana PA CA
coala Gimnazial “Vasile Goldi ”
Alba Iulia, Alba
Istoria na ional ne arat întâmpl rile, faptele str mo ilor no tri, care prin mo tenire sunt i
ale noastre. Inima ni se bate când auzim rostind numele lui Avram Iancu, tefan cel Mare, decât
Caesar, decât Hanibal, ace tia sunt eroii lumii, în loc c cei dintâi sunt eroii patriei noastre.
Dezvoltarea multilateral , armonioas

a personalit ii elevului, se realizeaz

instructiv-educativ, cuprins în con inutul obiectivelor de înv
instruire i educare, în mediul educativ creat în coal

printr-un proces

mânt, în metodele i procedeele de

i în clas . Pe drumul form rii personalit ii,

instruc ia se împlete te cu educa ia, iar rezultatul acestei îmbin ri este omul cu cultura general
temeinic , ce posed o gândire dezvoltat

i capacitatea de a- i însu i cuno tin ele de care are

nevoie în diferite împrejur ri ale vie ii. În procesul îndelungat de creare a personalit ii, istoria, ca
obiect de înv

mant, are o importan

deosebit datorit abunden ei de fapte, con inuturi de idei i

sentimente care oglindesc trecutul bogat în lupte i plin de speran e al poporului român. Tezaur al
înv

mintelor trecutului, istoria apare ca disciplin independent din zorii umanit ii, când nevoia

de a consemna i transmite experien a trecutului se face tot mai mult resim it . Considerat de c tre
antici Magistra Vitae, a fost cartea de c
libertate na ional

tâi a tuturor genera iilor care au luptat pentru progres,

i dreptate social . Componenta esen ial a culturii generale, tiin a umanist prin

exelen , având în centru omul i activitatea uman , istoria îmbog

te via a spiritual a tineretului,

dezv luindu-le sensurile devenirii istoriei. Prin aceasta se constituie într-o tiin
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prezentului i a viitorului. Prin natura sa, istoria cuprinde un material imens, prezint o varietate de
date, fapte, evenimente, o uria
i trebuie s
ridicarea

comoar de experien

îmbog easc activitatea prezent

acumulat de-a lungul mileniilor care poate

i viitoare cu înv

minte i concluzii pentru

rii noastre pe noi trepte de civiliza ie. Prezentând evolu ia societ ii din interiorul

carpato-danubiano-pontic sub toate aspectele i de-a lungul mileniilor, istoria este o surs de
exemplaritate, este profund evaluativ , elevii g sind în faptele str mo ilor, ale genera iilor
anterioare modele de d ruire pentru slujirea patriei. Dat fiind boga ia de înv

minte, de idei

morale, de modele demne de urmat pe care le cuprinde, func ia evaluativ a istoriei a fost
recunoscut înc din atichitate. Numeroase sunt personalit ile care pot servi cadrului didactic ca
model în vederea form rii comportamentului elevilor, a integ rii sociale a acestora.
Simion

Nicolae Iorga, într-una din scrierile
sale a surprins cu m iestrie

exemplu,

i fine e o

cu

Mehedin i
destul

surprinde,
claritate

de
rolul

a

personalit ii în istorie “...progresele cele mai

caracaterului psiho-filozofic , ce pune în

însemnate din via a unui popor sunt realizate

eviden , odat mai mult, una din calit ile

tocmai prin astfel de personalit i, care

ajuns proverbial a lui Avram Iancu, care a

cuprind la o poten

impresionat pe contemporani i a uimit pe

neamului întreg”. Din aceast

urma i; “Vestit a fost pe vremuri poporul

incomplet a rolului personalit ii în istorie,

acesta românesc prin marea

i sfânta lui

rezult

cere. F cut pentru lupt

i îndurare,

tr

tura

l untric

determinant

formulare

nu orice personalitate are rol

întruchipeaz n zuin ele poporului, ale

rii

Numele i persoana lui Avram Iancu

înfrico ate nenorociri, tr it pe marginea unei
se uite

au devenit legend , s-au transformat într-un

a ame i, el impunea prin

mit pe care con tiinta poporului român îl

stii în care era deprins s

necontenit f

însu irile

important în istorie, ci numai aceea care

cerbicos, nebiruit suflete te i de cele mai

pr

c

superioar

cump tarea minunat

pastreaz

a rostirii gândurilor

cu sfin enie. În cazul mitului, al

pe care o

legendei lui Avram Iancu, acest fenomen

impunea cuvântul. Nici un om mare din

înseamn permanen , perenitate de-a lungul

trecutul nostru n-a r mas vestit pentru

secolelor, tocmai pentru c acest mit, aceast

usurin a lui de a vorbi. De la vechii voievozi

legend , persoana eroului se leag

sale, prin aspra sa disciplin

strâns

organic de procesul form rii na iunii române,

i de la destoinicii lor boieri nu ni s-a p strat

de aspira iile sociale ale acestei na iuni.

un cuvânt, ca de la atâ ia din c peteniile lumii
apusene”.
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Via a lui Avram Iancu este via a unui om mistuit de o flac

puternic , aceea a propriului

popor, cu care se contopise inseparabil la o vârst c reia numai vremurile revolu ionare îi imprim
maturitatea oamenilor cu bogata experien a vie ii. Acest spirit este “luminator i ordonator”.
St pânitorul elementului sau” un “spirit conduc tor, ocrotitor”, care “î i sluje te scopul”. “Nev zut,
uitându-se pe sine, - cum este caracterizat geniul de c tre J.G. Herder-nep

tor dac va fi

recunoscut i cum i se va spune, el tr ie te în opera lui. Un sol al fericirii i al p cii, h

zit s

men in , nu s distrug , s binecuvânteze, nu s pustiasc ...:
A deveni idoli nu este nici dorin a, nici menirea lor; i mai cu seam s

in încuiat , prin

opera unuia singur, lucrarea geniului obstesc, este pentru ei de negândit; c ci aceasta ar fi îngust i
zadarnic i antigenial”.
A trezi spirit, a însufle i puteri, este slujba lor i recompensa slujbei lor. Cu cât merge
omenirea mai departe, cu cât mai des i mai fin i se împletesc rosturile i primejdiile, cu atât are
nevoie de genii mai mari, din ce în ce mai mari”.
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REPERE ALE ISTORIEI LOCALE Z

NDENE

IOAN BUTEANU (1821-1849)
Prof. C lin Dorin PETRIC
coala Gimnazial Luncoiu de Jos/
coala Gimnazial „Ioan Buteanu” Buce , Hunedoara
Dragi prieteni probabil v-a i dori s

ti i de ce coala din

localitatea Buce , jude ul Hunedoara, poart în titulatura sa numele
lui Ioan Buteanu. Într-adev r istoria acestor meleaguri este bogat

i

complex , iat un motiv suficient pentru tinerii ucenici ai muzei Clio
de a-i ar ta acesteia recuno tin a. Op iunea se vrea a fi un elogiu
adus eroismului locuitorilor acestui

inut

i str lucitului lor

conduc tor Ioan Buteanu, al c rui nume r mâne legat de ap rarea
eroic a Zarandului, pe care l-a organizat i l-a condus aproape
singur, realizând prin rezisten a sa, una din cele mai str lucite fapte
Ioan Buteanu: 1821 – 1849

ale revolu iei române de la 1848-1849 în Transilvania.

Fiu de func ionar la comitat, în Sighetul Maramure ului, Ioan Buteanu s-a n scut în atmosfera
ungureasc a acestui ora . Butenii erau de obâr ie nobili din regiunea Chioarului. Tat l s u, ajuns în
mediu unguresc prin cine tie ce împrejur ri, s-a l sat cople it de valul cuceritor, mai ales dup ce a
murit prima sa so ie, românc de neam i care d duse na tere fiului Ioan. În a doua sa c
luat o unguroaic , în cas nemaivorbindu-se decât ungure te. Astfel se p rea c

torie a

i tân rul Ioan va fi

înghi it de curentul maghiarizator, dac nu intervenea un fapt ce a hot rât f ga ul vie ii sale.
Într-o zi, profesorul de istorie, un c lug r catolic de la liceul din Careii Mari, unde fusese dus
Ioan Buteanu a povestit elevilor s i din clasa a III-a un capitol interesant din trecutul str lucit al
poporului român. La spusele profesorului a reac ionat spontan tân rul Ioan Buteanu, întrebând dac
a mai r mas cineva în lume dup oamenii mari ai Romei. R spunsul profesorului „Mai sunte i …
voi … românii!”, a f cut s se nasc din acea clip în sufletul tân rului Buteanu un nem rginit
sentiment de mândrie. De aceea a cerut tat lui s u s fie trimis la un liceu românesc. Dar opozi ia
mamei vitrege, care pentru a fi vindecat de boala românismului a hot rât s fie dus la o coal
independent din Zagreb, în Croa ia, a f cut s nu poat înv a în limba româneasc . coala din
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Zagreb, care st tea sub înrâurirea curentului na ionalist croat îi va fi înt rit pornirea ce o nutrea, mai
vârtos împotriva ungurilor. Dup absolvirea liceului a studiat dreptul la Pesta, stabilindu-se apoi ca
practicant la comitatul Maramure ului. Acum nu i-a mai ascuns sentimentele române ti, fiind de
dou ori arestat pentru îndr zneala de a le fi manifestat. În cele din urm va fi dezmo tenit de tat l
u i silit s abandoneze inutul în care s-a n scut pentru a- i c uta refugiul într-o regiune
româneasc din Ardeal.
În felul acesta a ajuns Ioan Buteanu avocat în inima Mun ilor Apuseni, în Abrud, cam în 1846
– 1847. În sufletul i mintea tân rului avocat s-au produs puternice reac ii la vederea bl st ma ilor
func ionari fiscali de o rapacitate lupeasc , conjugate cu abuzurile administra iei comitatense care
exasperau i îndârjeau masele tributare unor sarcini tot mai greu de îndurat.
Se pare c autorul unei coresponden e din Baia de Abrud, pe care a tip rit-o „Gazeta de
Transilvania” în 29 martie 1848 i care e isc lit I.B., este însu i Ioan Buteanu. În scrisoare se
atrage aten ia asupra necesit ii studiului istoriei na ionale i se apeleaz c tre cei în drept s se
îngrijeasc de acest obiect de înv

mânt. O admirabil fraz subliniaz necesitatea de a se studia

istoria na ional : „Dup a noastr p rere, poporul acela care nici originea sa nu o tie ci vede c
numai viciaz în jurul altor popoare ad pat cu cel mai înjosit servilism, e aproape de a sa total
periciune”. Din punct de vedere politic în rândurile aceleia i coresponden e identific m pe omul
care, îngrijorat de viitorul na iunii sale resimte pulsul vremii, pline de furtuni i mari încerc ri
exprimând crezul c „a sosit timpul i pentru noi s ne trezim din letargul cel profund, dac nu
voim s ne stingem de tot de pe fa a p mântului în privin a na ional ”. Buteanu avertizeaz cu sim
de anticipa ie, c a sosit momentul faptelor, scriind „s b

m de seam pân putem noi de noi

griji, c iat ne ajunge mucul la deget i apoi crede i-m c va fi târziu a îmbr ca mantaua dup
ploaie”.
Dar dincolo de interesul pentru cauzele ob te ti, mai vârtos na ionalismul s u va câ tiga stima
românilor din Mun ii Apuseni i prietenia celor mai de seam frunta i, între care i Avram Iancu.
Desigur c în mare m sur va fi contribuit la aceasta i linia caracterului s u drept, temperamentul
plin de pasiune i avânt i unda de bun tate pe care a vr jit-o cu atâta me te ug, pictorul Iscovescu,
în portretul pe care i l-a realizat în prim vara anului 1849. Buteanu ne apare îmbr cat în blan cu
profilul s u frumos, cu barba neagr , plin

i cu musta a sub ire, pu in îngrijit ca un rege dac care

te fixeaz cu ochii lui negrii i sclipitori. Portretul în original se p strez în biblioteca liceului din
Blaj. Sub impresia primelor tiri despre manifest rile revolu ionare care se produceau în prim vara
anului 1848 în diferite centre urbane din Ardeal, st pânit de ner bdare febril , Buteanu în strâns
colaboarare cu preotul Simion Balint din Abrud, face demersuri pe lâng administra ia ora ului,
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cerând cooptarea în consiliul localit ii i a unor membrii români. Balint îl considera pe Buteanu un
rbat adânc politic. A plecat apoi la Cluj pentru a stabili leg turi cu tineretul român de acolo. Mai
apoi organizeaz adun ri populare la Abrud i la Câmpeni în care a explicat poporului c a sosit
clipa eliber rii lui din iob gie. Al turi de Avram Iancu i Simion Balint, va participa în fruntea
cetelor de mo i, la cele trei adun ri de la Blaj. În cadrul Marii Adun ri Na ionale din 3 – 5 mai 1848
va fi ales al turi de Iancu, în Comitetul Na ional de la Sibiu, în cadrul c ruia vor reprezenta vederile
intransigente ale tineretului gata s lupte cu arma în mân pentru împlinirea dezideratelor na ionale.
Blaj din

Buteanu i mâna sa de mo i vor ap ra îns cu

septembrie 1848 inaugureaz o nou etap ,

tenacitate trec torile spre Abrud. Încrederea

cea mai important în via a lui Buteanu, el

sa în vitalitatea elementului românesc r zbate

fiind numit de Comitetul Na ional prefect al

dintr-o scrisoare adresat

legiunii a zecea, ce însuma întregul teritoriu al

maghiar aflat la por ile Apusenilor: “Noi

Zarandului, bastion apusean al Mun ilor

suntem gata sau a tr i sau a pieri, a ne p stra

Apuseni, traversat de cursul Cri ului Alb.

astfel cinstea pân la moarte i a ne lupta mai

A treia

adunare

de

la

unui comandant

departe pentru principiile noastre … ca s nu

Ciocniri de mic amploare cu trupele
maghiare au loc în Zarand, înc din noiembrie

cad

asupra noastr

1848, dar evenimentele cele mai importante

no tri”.

blestemul nepo ilor

Ac iunea „diplomatic ” a lui Ioan

se vor consuma abia în prim vara anului1849.
Peste iarn , Buteanu a locuit o bun parte a

Drago

timpului într-o cas

din satul

din mai 1849 duc la capturarea bravului

Mih ileni. La venirea prim verii asaltul

Buteanu în Abrud. Legat de un tun este dus la

trupelor de ocupa ie maghiare, asupra

Brad, apoi la Baia de Cri , pentru ca în final

Române ti organizat

neasc

rii

i atacul surprinz tor al lui Hatvani

la Ios el, pe malul Cri ului Alb, s

de Iancu în Mun ii

fie

Apuseni, se va intensifica. Maghiarii vor for a

spânzurat. O vreme trupul s u a odihnit aici,

intrarea fie pe la Bl jeni, fie pe la Buce -

apoi la Gurahon , în final fiind depus în

Vulcan, în cetatea natural

Panteonul Eroilor Neamului de la ebea.

a Apusenilor.
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RAPORTUL DINTRE STAT, ELITA POLITIC

I NA IUNE

ÎN ROMÂNIA. NEVOIA DE SCHIMBARE
Prof. Ioan Cristinel ROMAN NEGOI
coala Gimnazial ,,Avram Iancu”
Alba Iulia, Alba
În aceste zile, în România, se discut activ despre reformarea sistemului politic i a statului.
În marea lor majoritate, românii sunt de acord c elita politic postcomunist nu îi reprezint
chiar statul, în sine, este considerat ca fiind un corp str in în afara
sentimentul de „ ar cucerit

i

na iunii române. Exist

i ocupat ”, de ruptur total între politicieni i na iune; sentiment ce

precede izbucnirea unei revolu ii sau declinul unui popor. Acest fenomen este, din p cate, unul
ciclic care î i are originea într-o evolu ie diferit a situa iei politice din Balcani de la sfâr itul
secolului al XVIII-lea.
rândul grecilor din cartierul Fanar al ora ului

Apari ia statului modern în zona
a Europei î i are originile în

Instanbul. Ace tia venea înso it de câteva sute

raporturile dintre na iunile cre tine i evolu ia

de rude, prieteni sau cuno tin e care primeau

politic a Imperiului Otoman. La începutul

func ii în statele române ti înlocuind elita

secolului al XVIII-lea, Principatele Române

politic local . Principiii greci erau interesa i

sunt incluse în cadrul acestui imperiu ca i

doar de profitul propriu pe care trebuiau s -l

provincii cu statut autonom. Pentru c

ob in în timpul mandatului oferit de sultan.

otomanii nu aveau încredere în elita local au

Regimul fanariot, exprim în sine, un regim

schimbat în mod esen ial structura acesteia

de spoliere a resurselor financiare, naturale i

printr-un nou sistem politic care este cunoscut

economice; totul în favoarea Imperiului

în

Otoman, de c tre o elit

balcanic

istoriografia româneasc

ca Regimul

politic

str in

obedient statului turc.

Fanariot (1711/1716-1821). Principii erau
numiti, odat la patru ani, de c tre sultan din

Elita româneasc s-a adaptat i a supravie uit, în cadrul noului regim, într-un num r destul
de mic i a fost completat gradual de un num r de greci care sau împ mânt nit. Astfel, între
popula ie i elit

apar diferen e majore sociale

i economice care vor sta la baza form rii

mentalit ilor moderne din societatea româneasc . Regimul fanariot a însemnat, în esen , o
perioad de stagnare economic , cultural

i economic pentru marea majoritate a popula iei. În
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raport cu un stat i o elit politic str in , de ocupa ie, românii au continuat s tr iasc în vechile
forme de organizare social paralele i diferite de stat. Conservatorismul i scepticismul au devenit
elemente esen iale în raport cu autorit ile politice centrale i locale. Din punct de vedere social
lucrurile au stat i mai grav. Agricultura a r mas principala ocupa ie a locuitorilor i între elit

i

aceast popula ie rural nu a existat o clas de mijloc care s intermedieze dialogul politic, castele
sociale fiind bine definite.
restrictiv.

La începutul secolului al XIX-lea, în

Modernizarea

rapid

i

urma unor proteste interna ionale i a unor

conservatorismul elitei politice a avut un efect

mi

negativ i a creiat o nou ruptur între na iune

ri sociale ample din Principate, Imperiul

i stat. P strarea diferen elor sociale

Otoman este de acord cu revenirea principilor
români. Practic din acest moment încep s se

economice a dus la în final la o mari mi

pun

sociale la începutul secolului al XX-lea.

bazele statului român modern. Elita

i
ri

statul trebuie

Situa ia s-a schimbat radical în timpul

modernizat dar în limite moderate prin

Primului R zboi Mondial. Intrarea României

politic

era con tient

c

în r zboi al turi de Antant

strarea privilegiilor sociale i economice.

i revolu ia

Situa ia economic este în continuare destul

bol evic din Rusia l-a determinat pe noul

de grav

rege al României, Ferdinand I (1914-1927) s

i comparabil cu realit ile sociale

din Rusia. La mijlocul secolului al XIX-lea

promit

(1866) ,ca expresie a dorin ei de modernizare,

revolu ia comunist nu a avut niciun efect în

elita aduce pe tronul României un principe

România, unde în perioada anilor 20, a avut

str in,

loc cea mai ampl reform agrar , social

i

principe, Carol I (1866-1914) a impus o

politic

i

modernizare accelerat

introducerea

Carol

de

Hohenzollern.

Noului

a României prin

o ampl reform . Din acest motiv

prin împropriet rirea
votului

ranilor

universal.

Aceste

instu ionale

evenimente au creat premisele, în perioada

occidentale. Totu i elita i-a conservat vechie

interbelic , de a coagula cele dou entit i-

privilegii printr-un sistem electoral cenzitar

elita politic

importul

unor

modele

i na iunea.

Finalul celui de-al Doilea R zboi Mondial a adus în România schimbarea radical

a

organiz rii sociale, a administra iei, a propriet ii, a clasei politice i a statului prin inpunerea
regimului comunist de c tre Stalin i sovietici. În perioada 1946-1964 regimul comunist a f cut cea
mai ampl exterminare a elitei din Europa de Est

i o înlocuirea a acesteia cu o clas politic

educat dup valorile sovietice. Partidul Comunist Român num ra la început doar pu in peste o mie
de membri i acest fapt obliga noul regim, condus de Gheorghe Gheorghiu Dej, s impun o nou
elit . Chiar dac în final noua elit s-a impus nu a fost perceput ca f când parte din structura
74

AVRAM IANCU – model i inspira ie
organic a na iunii române. Noul regim al lui Nicolae Ceau escu (1965-1989) a avut momentul s u
de glorie, în anul 1968, când acesta s-a opus interven iei sovietice în Cehoslovacia. Ulterior, în anii
70, Ceau escu a început s aplice propria linie politic
Politica de industrializare for at

i economic inspirat din modelul stalinist.

i politica de sacrificiu la care a fost supus popula ia a dus în final

la Revolu ia din 1989.
Din p cate, distrugerea vechii elite interbelice a f cut ca în anii 1990, cei care vor profita de
noua conjunctur politic s fie în majoritate fostele cadre din Partidul Comunist. Ace tia aveau
banii, cuno tin ele necesare i capacitatea de a previziona evenimentele sociale ce vor urma. Prin
intermediul noilor legi i a sistemului electoral, în care demnitarii erau ale i pe liste propuse de
tre partidele politice, s-a creat o nou elit politic ermetizat . Astfel situa ia social

i politic a

României este ast zi aproape identic cu cea de la începutul form rii statului modern.

NEVOIA DE LIDERI MORALI

Prof. Dana SLEVA
coala Gimnazial “Avram Iancu”
Alba Iulia, Alba
De-a lungul istoriei, s-au remarcat multe personalit i care au legat timpul de numele lor.
Ace tia s-au n scut precum p durile, au murit demn, iar veacurile i-au inut în via . Fiecare popor
are îns lideri care s-au eviden iat în conjunctura timpului. De obicei, au ap rut în momente de
fr mânt ri sociale, în vârful unei crize, în perioade tensionate. Nu au ap rut din neant, ci din lu rile
de pozi ie împotriva cursului vremii.
Ace tia sunt oameni dintr-o bucat , curajo i, care risc totul în favoarea binelui. Sunt
oameni cu viziune care nu s rb toresc victorii de etap , ci fac imediat strategia pentru urm toarea
lupt . Sunt oameni cu instinct i cu o psihologie dominant .
În societatea contemporan , termenul de conduc tor a fost rapid înlocuit de mult uzitatul
cuvânt lider. Liderii sunt adesea considera i a fi cei care au autoritate asupra altora, cei care
controleaz , cei care umbl cumva înainte, sunt mai buni decât restul.
Liderul moral se raporteaz întotdeuna la nevoile celorlal i. În primul rând, liderii morali
tiu cum s reac ioneze, cum s

i tempereze orgoliile i cum s conduc . Ei sunt vizionari i
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stimuleaz schimbarea personal . Liderii morali au, de asemenea, un sentiment extrem de dezvoltat
al inteligen ei emo ionale, precum i competen e cheie în rela iile sociale. Ei lucreaz pentru a
dep i obstacolele i sunt califica i în arta de consultare. Ei construiesc un consens de conducere
prin stabilitate i unitate. Liderii morali sunt recunosc tori con tiin ei publice, fie c

este o

intreprindere sau o organiza ie, acesta fiind liantul care îi men ine împreun .
Din p cate, leadership-ul românesc contemporan simuleaz

morala

i principiile ei.

Conduc torii români sunt “s raci i cinsti i”, cu so ii si rudenii apropiate care de in averi fabuloase.
Oameni care nu sunt în stare s dezvolte minime proiecte locale i sociale vorbesc de
proiecte na ionale. Vorbesc o limb român aproximativ , cu expresii bombastice i cu o topic
vrednic de limba sanscrit . Iat câteva expresii sugestive ale liderului român:
- program european = sacul lui Mo Craciun
- interes national = un fel de gâjâit des, ca s sune bine în urechile aleg torilor
- austeritate = program na ional de îns

to ire a maselor

Pare o glum , dar nu este! Unde este morala social
reprezint

i dreptatea na ional ? Cine pe cine

i cu ce scop?

Conducerea moral este un fel foarte diferit de conducere. Mai degrab decât aspir s fie
urma i, liderii morali au scopul de a servi. În loc s

i expun propriile abilit i, liderii morali tind s

dezvolte capacit ile altora. In leadership-ul moral nu este vorba despre rang – orice persoan care
de ine o pozi ie poate fi un lider moral, dar aceste persoane sunt întotdeauna caracterizate de un
sentiment profund de etic , sunt conduse de idealuri de baz (cum ar fi justi ia) i sunt motivate de
exercitarea unui scop comun.
Conducerea moral provine din con tiin , construie te i consolideaz capitalul spiritual. Ea
este singura în m sur s schimbe societatea în bine printr-o legisla ie coerent

i printr-o justi ie

dreapt . Conduc torul imoral va transmite întotdeauna tarele sale societ ii, iar o societate f
moral se îndreapt spre dezastru. Aici ne-a adus lipsa unui lider autentic. Avem îns în spa iul
virtual mii de lideri care se ascund sub umbra anonimatului, a teptând probabil s g seasc un
context potrivit pentru a se afirma. Un lider adev rat va avea întotdeauna curajul opiniei sale. Cred
acel lider de care avem nevoie trebuie s aib în el teama de Dumnezeu i dragostea de popor.
România, f

lideri morali i curajo i, va deveni o colonie a Europei în care se vor face

experimente benefice pentru viitorul altora. Deja suntem cer etori la poarta Europei i numai prin
programe na ionale pe termen lung mai putem schimba ceva în con tiin a public …iar aceast
con tiint public trebuie modelat printr-o educa ie s
care s fie modele pentru genera iile urm toare.
76

toas

i prin impunerea unor lideri morali

AVRAM IANCU – model i inspira ie

Bibliografie
Panaite, N., Prodan, A., Managementul resurselor umane, Bucuresti, 2011, pag. 34-35
Târziu Claudiu, Liderii României contemporane, Blog, 2012

Marele manipulator al secolului al XX-lea
Prof. Emilena Irinela TATU
Colegiul Na ional ,,Alexandru Vlahu ”
Râmnicu-S rat, Buz u
Conduc torul din secolul al XX lea are în spatele s u o întreag istorie, iar obliga ia sa este
demonstreze periodic c – fa

de aceast istorie – este un demn continuator, c biografia sa –

obligatoriu exemplar , dup cum era prezentat în cazul Conduc torului Ceau escu – este la rându-i
demn de aceast “biografie a poporului” care este istoria na ional . El va vorbi de omul nou,
produs al schimb rii ideologice, al valorilor desenate de propagand pe teritoriul netezit de cenzur
i informa ia centralizat , dogmatizant .
Analizând cazul lui Stalin - caz similar în raport cu Nicolae Ceau escu, cu atât mai mult cu
cât acesta din urm

i cultul s u a fost cel care a umplut, cu o oarecare întârziere dar cu cert

eficien , locul r mas gol prin moartea “p rintelui popoarelor” i prin demantelarea cultului s u,
Lilly Marcou observa c “aceast suprapunere a unei istorii care se vrea eroic

i exemplar ,

enun at pe temeiul unui marxism condensat i normativ i a unei biografii care se identific istoriei
rii i a partidului care o conduce, constituie baza ideologic a ceea ce se va numi mai târziu
«cultul personalit ii»“. Mergând în continuarea lui Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceau escu a f cut i
pa i pe care acesta nu-i f cuse: ca unul din ce în ce mai convins c face istoria
Conduc torul Ceau escu a încercat, el însu i, s rescrie la propriu istoria

rii sale,

rii. Astfel, se cunosc

manifest ri populare în care Ceau escu era pus în irul glorios al voievozilor celor trei principate,
diver ii poe i eviden iind tocmai caracterul providen ial al apari iei lui pe P mânt: „Cu el sunt to i
str mo ii ce-au ctitorit o ar /Al turea-i stau Mircea i tefan i Mihai” dar i „Chipul României de
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azi este chipul marelui Întemeietor Ceau escu,/ Demiurgul a toate gânditor,/ i-a toate vis tor,
ap

tor, vizionar, constructor,/Eroul cel dintâi... “
În 1989 Ceau escu p rea cel mai

lume ti sau divine este pasul esen ial pe care

detestat lider din lume, dar cu toate acestea el

grupul dominant îl face pentru a desemna

a r mas în memoria poporului s u ca un

limitele adev rului în societatea pe care o

personaj pozitiv, datorit tr

turilor sale de

conduce. Regele devine definitiv i inatacabil

mare constructor, de justi iar i de patriot.

rege ca urmare a unui ritual, la fel i secretarul

Patriotul Ceau escu a avut cea mai mare

general al partidului comunist, Iisus reînvie în

carier public , în special datorit

fiecare sear de Pa ti în bisericile cre tine la

faptului c

,,ne-a ap rat de sovietici”. Imaginea de lider

cap tul unui ritual, c

excep ional a fost o reu it , el fiind amintit azi

muritori este legitim dup consumarea unui

la fel ca mari figuri din c

ritual.

ile de istorie.

toria dintre doi

Cea mai ordonat societate a lumii

Op iunea dintre idol i lider, atât de dificil în

antice, lumea chinez , exacerba utilitatea

timpul vie ii sale, bazat pe cult i impus

ritualurilor fiindc aceasta domolea mi carea

prin coerci ie, s-a îndreptat dup moartea sa

aleatorie a indivizilor în interiorul masei,
cându-i mai u or de coordonat.

spre lider. La o anchet de opinie din 1992

În lag rele naziste circula un cântec

realizat de IMAS, 73 % dintre români au fost
de acord cu afirma ia

faimos, „Die gedanken sind frei”- Toate

,,De i multe lucruri erau rele sub Ceau escu,

gândurile sunt libere”, sintetizând aceast

de un conduc tor ca el am avea nevoie i

credin

ast zi”.

nerelevant ,

milenar . Fraz

spectaculoas ,dar

întrucât întotdeauna principala

grija a dominatorilor a fost s controleze i s

Împietrirea unei popula ii întregi într-

direc ioneze gândurile mul imii.

un ritual domestic gestionat doar de cei
ini ia i, cei cu acces la secretele puterii

Ca un contraexemplu, îl voi oferi pe Fidel Castro, revolu ionar ce a transformat Cuba în
primul stat comunist din emisfera vestica i a impus o serie de reforme de control. În jurul s u s-a
scut un vizibil cult al personalit ii, de i el a încercat s -l descurajeze,de exemplu ap rând doar de
dou ori pe timbrul na ional, spre deosebire de majoritatea oamenilor forte. „Emblema “sa o
constituie barba, asociat cu maturitatea,ce îi sus ine imaginea de revolu ionar. Chiar CIA, în anii
’60, în încercarea de a-l elimina de la putere, a încercat s scape de barba lui Fidel Castro, ce i-ar fi
cut chipul de nerecunoscut. Contrar altor dictatori, Castro a renun at totu i la putere în 2008, în
favoarea fratelui s u.
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Privind

la

excesele

na ional pe Stalin, de i nu era rus i a dus

propagandei

milioane de ru i pe lumea cealalt !

totalitare, vom vedea continuarea paradigmei

Imagologia oficial a liderului este, de

unicit ii i a predestin rii de sorginte nonuman a liderului uman, chiar i în interiorul

fapt, neschimbat

din Antichitate pân

unor sisteme care au impus prohibi ia

regimurile

divinului. Chipul lui Stalin – unul din cei mai

aflându-se la locul s u, de i odele închinate

sângero i conduc tori din istoria lumii – st

dictatorilor moderni sunt scrise cu mai pu in

înc

lini tit în icoane. În 2008, icoana

talent decât cele dedicate împ ra ilor romani.

tiranului a fost g sit într-o biseric din Sankt

În general, în studiul propagandei se insista

Petersburg. Atunci a fost un scandal teribil,

mult pe rezultatele ei monstruoase, ce nu sunt

preotul a fost r spopit. Dar, dup cum a scris

de fapt rezultate directe, ci doar ascultarea

ziarul “Moskovski Komsomole ”, tentativele

necondi ionat . De aici pot ap rea i excese,

de a-l num ra pe Stalin printre sfin i nu au

dar

fost înc abandonate. O anumit mitomanie

dominant-dominat. Depinde doar de interesele

totalitare,

cultul

în

propriu-zis

i momente luminoase ale rela iei

i calitatea liderului.

totalitar a perpetuat chiar i aceast imagine:

Mul imea a fost înv at s în eleag

Stalin însu i a venit la Sfânta Matrona ca s-o
întrebe ce s fac în fa a falangelor lui Hitler.

distan a

Iar el a f cut întocmai cum a spus sfânta de la

materializat atât în filosofia puterii, cât i în

Moscova: a rezistat i a salvat patria! Un

elemente simple. Cuvintele liderului au fost

adev r este aici: f

întotdeauna respectate, uneori memorate

mâna forte a lui Stalin i

enorm

dintre

ea

i

lider,

i

ajutorul americanilor, ru ii erau pierdu i

reproduse, a a cum discursurile lui Ceau escu

în fa a celei mai disciplinate armate din

ap reau în manualele colare. Un alt exemplu

istorie. Este îns

este ascultarea în direct a discursurilor lui

cel pu in bizar

aceast

rela ie a lui Stalin cu Biserica Ortodox Rus ,

Hitler, moment în care se întrerupea lucrul în

el, care a distrus cele mai multe l ca e de cult

uzine sau cursurile în coli. Se utiliza un

din istorie sau le-a transformat în grajduri,

aparat de radio ieftin i comod, care prindea

chiar dac avea oarecare preg tire teologic .

cu acurate e posturile germane i greu pe cele

Exist

str ine, fiind reparat gratuit de autorit i în

i acum ru i care îl consider

erou

toate situa iile în care se defecta.
Principala calitate a unui lider de mase a devenit nesfâr ita sa infailibilitate; el nu poate
recunoa te niciodat o gre eal . Liderii de mase odat ajun i la putere nu au decât o preocupare i
anume ca profe iile lor s se îndeplineasc . Ceea ce îi distinge pe liderii i dictatorii totalitari este
decizia simplist , universal cu care î i aleg acele elemente potrivite pentru a deveni fundamente ale
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unei alte lumi cu totul fictive. Stalin avea mereu grij „s spun opusul a ceea ce f cea i s fac
opusul celor spuse”.
nu va fi greu de st pânit i dirijat. Într-o astfel

Principalul scop al liderilor unui
sistem totalitar nu este de a st pâni prin for

de comunitate, spune autorul, personalitatea

sau de a- i distruge adversarii ci de a- i

con tient

determina supu ii s

colectiv” care prezint tr

gândeasc

sincer a a

dispare formându-se un “suflet
turi distincte. În

cum vor ei, conduc torii. For a este folosit ca

primul rând între membrii care o alc tuiesc

un auxiliar în cadrul unui sistem de recreere a

are loc o uniformizare a reac iilor, membrii

con tiin elor, în care manipularea are rol

grupului au un sentiment de siguran

determinant. Credin a în posibilitatea de a

interiorul maselor, masele sunt foarte credule;

controla min ile oamenilor era total .

anumite sentimente le pot fi foarte u or

în

induse.

Voi da dou exemple în acest sens:
“Da i-ne un copil de 8 ani i v garantez c va

Un lider charismatic poate determina

fi bol evic toat via a “ spunea Lenin într-o

mul imile s ac ioneze hipnotic, ignorându- i

cuvântare în anul 1923.”Individul trebuie s

astfel propriile convingeri. Acest lider în

accepte lipsa de importan

opinia lui Gustave Le Bon trebuie s

persoane,

s

se

integreze

a propriei
unei

întruneasc

puteri

anumite caracteristici: s

superioare i s fie mândru c este parte din

bucure de un prestigiu larg,

for a

normele pe care oamenii le pre uiesc cel mai

i gloria acestei puteri superioare”-

respecte

mult, s fie violent în limbaj, s aib un

Hitler, Mein Kampf 1933.
De altfel

s

se

mesaj simplu, clar i mai ales constant, nu în

i Gustave Le Bon în

“Psihologia mul imilor” se refer la mase ca

ultimul rând s

la o reuniune cât se poate de eterogen care

foloseasc violen a fizic .

Totu i, trebuie avut în vedere faptul c pân

fie def im tor, dar s

nu

i regimurile democratice dispun de acelea i

capcane, mult mai rafinate. De exemplu, Winston Churchill ,al turi de pre edintele Roosevelt,
zu i drept paznicii lumii libere în r zboiul contra totalitarismului au apelat i ei la o cenzur
media strict , la o propagand cu excese i la un adev r deformat. Ast zi, într-o lume în care ne
apar in o multitudine de op iuni i libertatea de a alege între ele, accesibile datorit mass-media,ce a
devenit extrem de dificil de controlat i cenzurat, construc ia de imagine s-a mutat de la promovarea
liderului i regulilor sale, c tre promovarea unui model de via
avantaj al Occidentului fa

ce asigur confort i bun stare,ca

de lumea vestic . Indivizii pot ast zi s controleze într-o anumit

sur propria societate, fiindc dispun de instrumente ale colabor rii i nu mai tr iesc în lumea
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organizat pe vertical , în care imagina ia individual devenea o mare problem atunci când
conduc torul unei superputeri-un Stalin, un Mao sau un Hiter - hot ra ceva..
Dintotdeauna oamenii au fost supu i presiunilor de tot felul venite din partea semenilor lor.
Dup cum am v zut sistemele totalitare nu ofer individului posibilitatea de a se exprima i de a
ac iona conform propriului mod de gândire. O societate în care to i oamenii gândesc la fel,
ac ioneaz la fel sau chiar se îmbrac la fel mi se pare monotona i lipsit de perspective, ba chiar
incapabil de progres, o utopie. Consider c e important s înv

m s identific m momentele în

care suntem supu i manipul rii, s -i judec m i s -i evaluam pe cei cu care intr m în contact nu
numai dup ceea ce spun dar i dup ceea ce fac. E un mod simplu i la îndemân de a ne proteja
individualitatea de influen e nedorite.
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INDIVID. GRUP. UNITATE
Prof. Ioana-Maria TOMA
coala Gimnazial “Avram Iancu”
Alba Iulia, Alba
MOTTO:
“We are each other's harvest;

we are each other's business;

we are each other's

magnitude and bond.”
(Gwendolyn Brooks)
Individul i grupul
Statutul individului nu poate fi stabilit tiin ific f

a trasa clar rela ia primar dintre om i

societate a a cum poate fi aceasta observat în cadrul familiei, a grupului de prieteni, de la coal
sau de la locul de munc precum i în alte tipuri de grupuri formale sau informale. În familie
individul abandoneaz unele caracteristici specifice, pentru a deveni un membru al întregului.
Familia este un instrument esen ial pentru dezvoltarea personalit ii. Aici copilul este implicat
pentru prima oar în via a social , absoarbe valorile i standardele de comportament, modalit ile de
gândire, valorile i limbajul. Astfel familia devine întâiul grup i primul cu responsabilitate major
pentru societate. Apoi, pe m sur ce cre te, copilul intr în societate. De aici apare rolul decisiv al
grupului. Influen a unei singure persoane asupra alteia este de regul
colectivitatea ca întreg constituie în schimb principala for

extrem de limitat ;

educativ . Aici factorii psihologici sunt

foarte importan i. Este esen ial ca o persoan s se simt parte dintr-un grup din dorin

proprie,

precum i faptul c grupul ar trebui sa-l accepte pe individ cu personalitatea lui în mod voluntar.
Unitatea individului i a grupului
Întreaga structur intelectual a unei persoane poart amprenta clar a vie ii sociale ca
întreg. Toate activit ile sale sunt expresii individuale ale practicilor sociale ale umanit ii formate
de-a lungul istoriei. Când abord m orice fel de munc trebuie s lu m în considerare tot ceea ce s-a
realizat înaintea noastr . Bog ia

i complexitatea con inutului social al individului sunt

condi ionate de diversitatea leg turilor sale cu întregul palier social precum i m sura în care
diferitele sfere ale vie ii sociale au fost asimilate în con tiin a i activitatea sa. Acesta este motivul
pentru care nivelul de dezvoltare individual

este un indicator al nivelului de dezvoltare al

societ ii, i invers. Dar individul nu se dizolv în societate. El î i p streaz individualitatea sa unic
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i independent

i î i aduce contribu ia sa la întregul social: la fel cum i societatea îns i

modeleaz fiin e umane, tot la fel fiin ele umane dau forma societ ii.
Individul este o verig în lan ul genera iilor. Ac iunile sale sunt reglementate nu numai de el
însu i, ci, de asemenea, de standardele sociale, de ra iunea colectiv . Semn adev rat de
individualitate este gradul în care o anumit persoan , în anumite condi ii istorice specifice a
absorbit esen a societ ii în care tr ie te.
lu m în considerare, de exemplu, urm torul fapt istoric. Cine sau ce ar fi fost Napoleon
Bonaparte dac nu ar fi existat nici o Revolu ie Francez ? Este dificil sau poate chiar imposibil de a
spunde la aceast întrebare. Dar un lucru este destul de clar - el n-ar fi devenit un mare general i
cu siguran

nu un împ rat. El însu i a fost con tient de acest fapt i în anii s i de declin a declarat:

“Fiul meu nu m poate înlocui. Eu însu i nu m pot înlocui. Sunt crea ia circumstan elor.” Epoci
mari dau na tere la oameni mari.
Se spune uneori c societatea poart individul a a cum un râu duce o barc . Aceasta este o
compara ie frumoas , dar nu exact . Un individ nu plute te în voia râului, el însu i este râul care
curge învolburat. Evenimentele din via a social nu vin de la sine, acestea sunt realizate, înf ptuite.
Drumurile mari i mici ale istoriei sunt croite prin efort uman i, adesea, se pl tesc cu v rsare de
sânge. Legile istoriei nu au fost scrise în prealabil de c tre for ele supranaturale, ele sunt f cute de
oameni, care se supun apoi autorit ii lor care este mai presus de individ.
Cheia misterelor naturii umane se g se te în societate. Societatea este fiin a uman în
rela iile sale sociale, i fiecare fiin

uman este o întruchipare individual a rela iilor sociale, un

produs nu numai a sistemului social existent, ci a întregii istorii a lumii. El absoarbe ceea ce a fost
acumulat de secole i transmis mai departe prin tradi ii. Omul modern, poart în sine toate epocile
istoriei i totodat toate vârstele propriei sale individualit i. Personalitatea lui este o concentrare a
diferitelor straturi ale culturii. El este influen at nu numai de mass-media modern , dar i de
scrierile din toate timpurile i din toate na iile. El este memoria vie a istoriei, centrul tuturor
bog iilor de cuno tin e, abilit i, competen e i în elepciune care au fost adunate de-a lungul
timpului. Prin miliarde de impulsuri vizibile i invizibile, rodul creativ al gândirii umane din trecut,
continu s -l hr neasc pe individ i, prin el, întreaga cultur contemporan .
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NEVOIA DE LIDERI ÎN CONTEXTUL ACTUAL
Prof. Marinela UCULETE
Liceul cu Program Sportiv
Alba Iulia, Alba
În contextul actual al politicii dominate de mecanisme de ap rare i atac, a lipsei reperelor, a
încrederii i dezinteresului cet enilor este necesar o clarificare a elementelor care pot ajuta la
identificarea acelei personalit i capabile s se implice eficient în dobândirea i exercitarea puterii
prin care s satisfac interesele i nevoile comunitare.
Liderul este persoana care datorit
organizeaz

i conduce membrii, precum

statutului s u formal sau informal mobilizeaz ,
i activit ile grupului înspre fixarea

i atingerea

scopurilor acestuia. Influen a social este conceptul care acoper cel mai bine descrierea conducerii.
Influen a exercitat de lider este una puternic

i determinant în compara ie cu aceea a celorlal i

membri. Aristotel spunea c „De la na tere unii sunt sorti i s fie condu i, iar al ii conduc tori.”
Totu i, depinde de calit ile personale cu care omul se na te. Exist persoane predestinate pentru a
fi lideri. El trebuie s fie extrovertit, dominant, entuziast, inteligent, adaptabil i cu încredere în
sine. Acesta este un adev rat leadership, el exercitând influen

asupra îndeplinirii obiectivelor, în

context organiza ional. Un leadership trebuie s îndeplineasc dou func ii: una de misiune ce
implic sprijinirea grupului pentru atingerea obiectivelor prin planificare i organizare, alta socioemo ional ce presupune rezolvarea conflictelor i men inerea unui mediu pl cut.
De obicei, poten ialii lideri sunt cei care au mai multe tr

turi pozitive decât ceilal i

membri ai grupului. Puterea carismatic înseamn pe lâng faptul c ac iunile i chem rile liderului
spund orizontului de a tept ri ale unei mul imi de oameni i capacitatea acestuia de a propune
scopuri înalte.

În ultimii ani s-a pus accentul pe ideea c

diferite pozi ii de lider solicit

caracteristici personale diferite. În func ie de personalitate poate adopta unul din stilurile de
conducere: laissez-faire, cel care las lucrurile s mearg de la sine; democratic, cel ce se consult
permanent cu membrii grupului; autoritar, care de ine puterea la modul absolut, stabilind singur
scopuri f

apelul la p rerile celorlal i.

În momentul în care se face o selec ie trebuie s se pun accentul pe cerin ele grupului, pe
func iile cu care grupul îl investe te pe acesta. Calitatea de lider presupune nu numai respectarea
unor reguli de comportare valabile oriunde i oricum, ci i respectarea unor reguli dependente de
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situa ia grupurilor concrete. Calit ile pe care trebuie s le aib un lider al grupului nu sunt toate
înn scute, ci formate i înv ate de c tre individ, în cursul vie ii sale i a activit ii desf urate în
grupurile din care a f cut parte, sub influen a permanent a mediului social. Un lider adev rat
trebuie s de in

is

i asume responsabilitate pentru deciziile luate. El este cel care sclipe te i

trage în sus restul grupului. Are rolul de a motiva i de a lefui poten ialul celorlal i oameni,
cându-i pe ace tia s -l urmeze.
Ca

urmare

a

transform rilor

evolu iilor la nivelul sociat ii, exist
cerin e pentru liderii contemporani

privilegii. Totodat , trebuie s

i

profesionalismul

noi

aib

s

accepte

retragerea la momentul oportun din pozi ia de

i cei

lider pentru a l sa locul altora.

viitori. În contextul actual, el trebuie s fie
flexibil, s

celorlal i,

recunoasc

În

capacitatea de a vedea

context

european

flexibilitatea

pe

liderului se define te i prin arta negocierii,

altruism,

prin devotamentul manifestat în solu ionarea

i performan . În plan

problemelor, prin con tientizarea îndatorililor

concret, liderul contemporan este responsabil

i atributelor care îi revin, prin evaluarea

pentru ac iunile sale i se concentreaz mai

corect a urm rilor actelor sale. Sprijinul la

mult pe problemele societ ii sau grupului

nivel de reciprocitate creeaz premisele unei

decât pe propria persoan , respingând ideea

activit i de succes.

lucrurile într-o lumin
profesoinalism,

nou

bazat

diploma ie,

competen , eficien

de a- i folosi pozi ia pentru ob inerea de
În societatea actual este nevoie de un lider, dar un nou tip de lider care s r spund
cerin elor societ ii.
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AVRAM IANCU MODEL I SURS DE INSPIRA IE
PENTRU CONTEMPORANII S I
Prof. Iuliana TURCU
coala Gimnazial „Vasile Goldi ”
Alba Iulia, Alba
Presonalitatea emblematic a epocii sale, Avram Iancu, a reprezentat întruchiparea luptei
românilor ardeleni pentru recunoa terea drepturilor. În anii revolu iei de la 1848, activit ile lui
Avram Iancu au întruchipat aspira iile na ionale i liberale caracteristice genera iei sale. A militat
pentru libertatea individual , acordând o importan
manifestând toleran

major

intereselor comunit ii române ti

pentru popula iile conlocuitoare din Transilvania. Toate acestea au f cut din

Avram Iancu un model demn de urmat pentru genera iile care vor urma.
Personalitatea cr

orului a constituit inspira ia pentru diverse crea ii populare, portetul s u a

fost magistral ilustrat de pictorii vremii, iar atmosfera din tab ra sa a constituit puncul de plecare a
unor descrieri romantice în epenite în paginile c

ilor de istorie.

Privit de aproape, Craiul Mun ilor are într-adev r ceva din fiin a lui cu care câ tig
dragostea i încrederea camarazilor i a l ncerilor s i. Înf

area fizic o cunoa tem destul de bine.

Pictorul Barbu Iscovescu, emigrant din Muntenia, i-a zugr vit portretul în ianuarie 1849, chiar în
cartierul din Câmpeni. În lucrearea pictorului, Iancu apare îmbr cat în costum mo esc, cu c ma a
sfrânt la guler, pieptar alb îmbl nit pe margini, cu nasturi numero i, suman scurt de o elegan
deosebit , cureaua lat cu împletituri în fa , în dreapta buzunar pentru un pistol destul de mare, al
rui mâner curbat pu in la cap t se poate observa. Lavalaiera e împrumutat de la îmbr

mintea

de mod a canceli tilor, iar c ciula din blan de miel, de la minerii buciumani. Ochii i sprâncenele
arcuite simetric i musta a sub ire, r sucit u or la ambele capete, precum i uvi ele de p r bogat
retezate jur-împrejur, care ies de sub cu

pentru a-i acoperi tâmplele, se asorteaz sub penelul

artistului cu tonul culorilor combinate armonic. Ion Maiorescu spune c Avram Iancu reprezint un
autentic tip de dac, cum numai între mor i se poate întâlni. În tot cazul, Iancu este un b rbat frumos:
înalt, voinic, cu umerii la i, nasul regulat, b rbia rotund

i ochii mari deosebit de expresivi.

Colaborearea lui Iancu cu tribunii i c pitanii s i e foarte strâns . Ei nu sunt doar sf tuitorii
comandantului, ci c pitani veritabili, care execut îns rcin ri deificile, conducând cetele în puncte
amenin toare de c tre du man. La chemarea Iancului, mo ii r spund cu entuziasm. Cei ce nu
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spundeau poruncii erau aspru pedepsi i. R spundeau centurionii, preo ii

i înv

torii.

Recunoa terea autorit ii necondi ionate a lui Iancu de c tre to i, încrederea în puterea sa
neobi nuit , în virtu ile sale ost

ti i omene ti, au insuflat t rie moral , eroism i vitejie

oamenilor în cele mai dramatice momente. Caracterul drept al poruncilor lui Avram Iancu face ce
i cele în aparen

severe sau foarte severe s fie pe deplin ascultate, respectate i însu ite. O

impresie deosebit

a produs asupra tuturor, purterea franc

a Iancului, în leg tur

cu care

memorandistul Rubin Pati ia scria: „Sub decursul revolu iunei, Iancu prin vorbiri

publice,

îmb rb ta poporul la rezisten

i curaj. Se suia pe vreun obiect mai înalt în pia a Câmpenilor i

înconjurat de mul imea armatelor le cuvânta. Când primea de la inamic vreo scrisoare, o l sa s se
esplice în public, ca nimeni s nu presupuna cum c doar s-ar face vreun pas f

tirea poporului.

Purtarea aceasta franc a Iancului l-a f cut foarte iubit”. Tot acela i Rubin Pati ia ne spune despre
Avram Iancu: „Totdeauna, când îndemna cetele lupt torilor la b taie, le inea vorbiri în

toare. În

atingerea cu poporul era prietenos i condus de indulgen ”.
Personalitatea lui Avram Iancu a produs un impact major i asupra armatelor inamice. Un
ofi er ungur care a luptat în oastea lui Keménz Frakas zugr ve te foarte interesant fizionomia
prefectului Iancu: „Mo ii considerau ordinele sale sfinte, inviolabile i strâns obligatorii. Poporul
u p truns de zel religios în socotea trimis de la Dumnezeu. De aceea se temeau de el, îl respectau
i îl iubeau. Ap rea între ai s i întotdeauna mai str lucitor decât al ii, astfel c îl adorau ca
fermeca i, cu toate c

tia s îl in în frâu. Încrederea aceasta i-a câ tigat-o prin caracterul s u, prin

judec ile drepte, prin sfatul, inuta i înv

turile pe care le împr tia. Avea ceva în fiin a lui, o

inut inaccesibil camarazilor s i, o grande e i o dib cie pentru care e numit Craiu de c tre
aderen ii s i.”
Într-o încercare de a trasa câteva concluzii se poate afirma cu u urin

faptul c Avram

Iancu reprezint simbolul omului pentru care valorile na ionale i lupt pentru afirmarea lor a
reprezentat crezul de o via . Influen a pe care a avut-o asupra contemporanilor s i, dar i supra
genera iilor care au urmat ne fac tot mai îndrept

i s concluzion m cu urm toarele versuri:

„Tr iasc Duhul Lui Iancu,/Tr iasc mo ul între mo i,/Câmpia Libert ii spune/C Avram
Iancu suntem to i”
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