CONTRIBUTIA ASTREI LA ANIVERSAREA
'
CENTENARULUI NAŞTERII LUI
AVRAM IANCU (1924)
IOACHIM LAZĂR

După

împlinirea aspiraţiei seculare a poporului român, încheierea procesului
de făurire a statului naţional unitar, prin Unirea Transilvaniei cu România, ideea
cinstirii memoriei lui Avram Iancu a devenit posibilă şi a căpătat noi dimensiuni.
Memoria lui Avram Iancu a fost restabilită şi cultivată la adevărata sa dimensiune
după Marea Unire din 1918. S-au editat cărţi şi studii valoroase, s-au ridicat statui,
busturi, obeliscuri şi plăci comemorative. Un prim pas în această direcţie a fost
făcut, în anul 1921, prin înfiinţarea „Comitetului executiv pentru statuia lui Avram
Iancu", cu sediul în Cluj şi sub preşedinţia generalului N. Petala, care a şi lansat un
apel public pentru subscripţii băneşti'.
În acelaşi an titularul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale, după o
vizită efectuată în Transilvania, printr-o scrisoare adresată Preturii plasei Abrud îşi
manifesta dorinţa „de a se înfiinţa un Muzeu al Muncii Moţilor, în casa din Vidra, a
eroului naţional de la 1848, Avram Iancu 2 • Fiind solicitat şi acordul Astrei, ce era
proprietara casei lui Avram Iancu, Comitetul central al Asociaţi unii se întruneşte în
două şedinţe - la 3 februarie şi 3 martie 1921 - pentru a dezbate această problemă 3 .
Se consideră binevenită ideea înfiinţării Muzeului Muncii Moţilor, dar locul lui
este mai potrivit să fie la Abrud sau S:âmpeni unde ar trebui să se „înfiinţeze şi o
4
şcoală pentru prelucrarea lemnului" • In ceea ce priveşte casa lui Avram Iancu, din
Vidra, conducerea Astrei are un alt program şi anume „înfiinţarea unui Muzeu în
care să se cuprindă tot ce se referă la anii 1848/49, ca tablourile lui Iancu, Buteanu,
Corcheş şi a celorlalţi prefecţi şi tribuni, apoi arme, acte, hărţi şi alte obiecte"5 • La
30 iunie 1921, preşedintele Astrei, Andrei Bârseanu menţiona că „împlinindu-se în
12 sept. 1922 o jumătate de veac de la moartea eroului Avram Iancu, credem că e
de datoria Asociaţiunii să comemoreze această dată istorică, în mod vrednic de
marele bărbat al neamului nostru, cu atât mai mult, pentru că instituţiunea noastră,
1

Paul Abrudan, Pentru un monument lui Avram Iancu, Sibiu, 1972, p. 83.
Ibidem, p. 83-84.
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ca moştenitoarea averii rămase de la nemuritorul bărbat, este obligată să-i
perpetueze în mod demn memoria"6 .
La 21 iulie 1921, protopopul Zarandului, Pompiliu Piso, se adresa
mitropolitului Nicolae Bălan şi Consistoriului din Sibiu cerând să ordone
„interzicerea înmormântărilor în perimetrul mormântului lui Iancu în vederea
7
ridicării unui mausoleu pentru marele erou român" • La 25 august 1921, i se
răspunde printr-o scrisoare semnată de către mitropolitul Nicolae Bălan: „ Înainte
de a ne promnunţa ... şi a permite mutarea mormintelor de lângă mormântul lui
Iancu într-alt loc, te poftim a supune această chestiune spre deliberare în comitetul
şi sinodul parohial de acolo şi condusele care se vor aduce se vor înainta aici" 8 .
„Până atunci - poruncea mitropolitul - deocamdată să dispui ca să nu se mai
înmormânteze nimenea în apropierea mormântului lui Iancu" 9 • Protopopul
transmite aceste instrucţiuni preotului din Ţebea, Iosif Tisu, la 17 septembrie
1921 10 • Totodată îi cere preotului să „ia hotărâre în Comitetul şi sinodul parohial
căutând un loc potrivit unde să se mute morţii din apropierea mormântului lui
Avram Iancu" 11 •
Protopopul Piso preciza că locul ce se va alege „să fie loc de frunte şi
frumos. Acestea toate în vederea unui mausoleu maiestuos deasupra mormântului
eroului care spre fericirea şi fala Dv. îşi doarme somnul de veci în cimitirul Dv." 12
Acţiunea de strângere a obiectelor pentru muzeul din casa Iancului se
desfăşoară anevoios, ceea ce determină conducerea Astrei să amâne inaugurarea
muzeului pentru anul 1924, cu ocazia aniversării centenarului naşterii Craiului
Munţilor. Totuşi se mai păstrează speranţa inaugurării muzeului din Casa Iancului
cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la moartea eroului. Astfel, în primăvara anului
1922, Comitetul Central al Astrei ia din nou în discuţie chestiunea comemorării în
cadru festiv a semicentenarului morţii lui Avram Iancu şi cu acest prilej să aibă loc
inaugurarea Muzeului memorial şi a Casei Naţionale din Vidra. Timpul însă s-a
dovedit prea scurt pentru efectuarea unor lucrări de asemenea amploare, motiv
pentru care inaugurarea celor două edificii dedicate memoriei lui Avram Iancu , a
fost amânată - şi după această nouă încercare - pentru anul 1924, când avea să se
sărbătorească centenarul naşterii Craiului Munţilor.
Şi la Ţebea din cauza timpului prea scurt, a purtării unor discuţii prelungite şi
dificile cu urmaşii celor înmormântaţi în apropierea mormântului lui Iancu, n-a fost
finalizată pregătirea cimitirului pentru comemorarea a 50 de ani de la moartea lui

6

Ibidem, p. 85.

7

Direcţia Judeţeană Hunedoara a Arhivelor Naţionale (în continuare DJHAN), Fond Protopopiatul
ortodox Brad, Dosar 3/1921, f. 18.
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Ibidem.
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Avram Iancu, ce urma să aibă loc în 1922. La 22 august 1922, mitropolitul Nicolae
Bălan se adresa protopopului Pompiliu Piso, scriindu-i următoarele: ,,În 1114
septembrie a.c. se împlinesc ani 50 de când, după voinţa lui Dumnezeu, a fost
chemat la cele eterne şi înmormântat în cimitirul de la Ţebea, la umbra gorunului
lui Horia, eroul fără samăn al Românilor Ardeleni, Avram Iancu. Prilejul acesta nu
este permis să fie lăsat să treacă fără de urmă în viaţa poporului nostru, ajuns din
bunătatea cea nemărginită a lui Dumnezeu, la libertate politică şi naţională, la
întregirea neamului sub un singur sceptru, pentru care a luptat şi fericitul adormitul
întru Domnul, Avram Iancu" 13 • În continuare mitropolitul Nicolae Bălan îl
împuterniceşte pe protopopul Zarandului, Pompiliu Piso, să oficieze „asistat de câţi
mai mulţi preoţi din tract, în biserica din Ţebea, S-ta liturghie, după finirea căreia
să celebrezi, la mormântul fericitului răposat, un parastas solemn pentru odihna
sufletului lui, având apoi a rosti o cuvântare comemorativă în carea să expui viaţa
şi faptele măreţe ale dânsului" 14 • „La finea cuvântării - preciza mitropolitul - vei
aminti celor prezenţi că dorinţa noastră fierbinte a fost să oficiem Noi acel parastas,
să ne închinăm la mormântul neîntrecutului erou şi să ridicăm înşine rugăciuni
către Părintele cel ceresc pentru odihna sufletului lui, dar am fost reţinuţi de-a ne
îndeplini această dorinţă a sufletului nostru, din cauze importante şi care nu
sufereau amânare, în centrul mitropoliei noastre" 15 .
Mitropolitul mai recomanda ca acei credincioşi care trec prin Brad spre
Ţebea, să se adune la Brad de unde urmau să plece în procesiune "mergând înainte
elevii şcoalelor noastre din Brad, apoi corpurile didactice, după aceea Sanţia Ta cu
16
preoţimea şi în fine poporul" • La rândul său Astra, în urma şedinţei Comitetului
central, din l septembrie 1922, sublinia că „neputându-se inaugura Muzeul istoric
al anilor 1848-1849, proiectat în legătură cu casa lui AJvram/ l/ancu/ în Vidra de
Jos (Sus n. n.), să se aranjeze festivaluri corespunzătoare pentru pomenirea lui în
întreaga ţară" 17 • La 1/14 septembrie 1922, la Ţebea s-au adunat o mulţime „de
români din toate unghiurile ţării", după cum relata „Foaia Poporului", încât părea
că toată naţiunea a voit să fie prezentă pentru cinstirea legendarului său înaintaş 18 .
Printre cei care au vorbit cu această ocazie au fost fruntaşii naţiunii române, Vasile
Goldiş şi Ioan Georgescu 19 • Pe mormânt şi în jurul său au fost depuse nenumărate
coroane de flori, aduse din toate provinciile României, iar în fruntea tuturor se afla
Cununa studenţilor clujeni, din anul 189920 .

n Ibidem, Dosar 2/1922, f. 30-31.
Ibidem.
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Ibidem.
19
Ibidem.
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Foaia Poporului, din 17 septembrie 1922.
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Raportul către Consistoriul din Sibiu privind desfăşurarea ceremoniilor de la
din 1/14 septembrie 1922, este întocmit de către preotul din Criscior, Ioan
Perian21 chiar a doua zi, în 2/15 septembrie. „La 1114 sept. a.c. s-a ţinut,
premergând serviciul divin, în biserica din Ţebea, slujba parastasului pentru odihna
sufletului eroului fără samăn „A vram Iancu" 22 • „Serbarea - relatează preotul Perian
- n-a putut fi realizată în cadrele contemplate în Ordinul I. P. S. Voastre din
următoarele motive: ,,În considerarea scurtimii timpului, pentru a lua dispoziţiile
necesare de pregătire, inteligenţa Bradului a fost luat decisul de a amâna serbarea
pe o zi de Duminică 4/17 sept. a.c., când atât poporul satelor cât şi muncitorii
minelor ar fi luat parte în număr mai însemnat. În ziua de 1/14 sept., fiind zi de târg
la Brad, poporul şi-a văzut de afaceri particulare, şi astfel a fost slab reprezentat"23 .
La nereuşita comemorării a contribuit şi timpul nefavorabil „şi din motivele atinse
mai sus nu s-a putut îndeplini nici procesiunea proiectată" 24 • „O parte dintre preoţi,
ştiind că serbarea e amânată, numai o parte a fost prezentă. În ceea ce priveşte
elevii de la gimnaziul din Brad, făcându-se numai înscrierile, erau toţi pe acasă" 25 •
Făcând abstracţie de toate deficienţele arătate, la Ţebea s-a desfăşurat
ceremonia comemorării a 50 de ani de la moartea eroului, în 1/14 septembrie după
cum s-a stabilit de către Consistoriu. La serviciul divin şi parastas au servit 7 preoţi
împreună cu preotul din Criscior, Ioan Perian26 . La ceremonie au fost reprezentate
şi o serie de asociaţii culturale şi economice, în frunte cu Astra. Din partea Astrei a
fost prezent secretarul Ioan Georgescu, care „a rostit un cuvânt festiv" 27 • Au mai
fost prezenţi membrii corpului didactic de la Liceul Avram Iancu, reprezentanţi ai
Reuniunii femeilor române din Brad şi ai administraţiei locale. „Ca oaspete
deosebit a asistat Dl. V. Goldiş din Arad, care la rândul său a rostit un prea frumos
discurs în comemorarea marelui erou, scoţând la iveală, în culorile cele mai vii,
jertfele mari şi curate aduse de martirii neamului, Horea, Cloşca, Crişan şi în
deosebi a legendarului Iancu" 28 . Serbarea s-a încheiat cu câteva declamări şi cu
Ţebea,

cântări.

Comemorarea semicentenarului morţii lui Avram Iancu a avut loc în toate
centrele din ţară şi a durat mai multe luni de zile. La Deva s-a stabilit organizarea,
la 21 noiembrie, a unei serbări „de seamă întru amintirea eroului Avram Iancu, sub
patronajul Asociaţiunii şi cu concursul şcoalelor medii şi al meseriaşilor din
localitate"29 . În cadrul Despărţământului Deva al Astrei, asemenea serbări s-au
organizat şi în localităţile rurale. Pe la sîarşitul anului 1922, doctorul S. Câmpean,
21
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directorul despărţământului Deva al Astrei, informa Comitetul central că „s-a pus
baza unui fond pentru bustul lui Avram Iancu în Deva, iar cei „3931 lei, 50 de bani,
se fructifică la banca Decebal din localitate30 .
Din deficienţele sărbătoririi din anul 1922, organizatorii vor trage
învăţăminte, pentru a nu le mai repeta în anul 1924, cu prilejul sărbătoririi
centenarului naşterii lui Avram Iancu. La 29 aprilie 1924, Rusu M, subrevizor
şcolar şi epitrop al bisericii din Ţebea, va publica în presa judeţeană un articol
întitulat „Pentru ridicarea unui monument eroului Avram Iancu" 31 • Totodată face
referire şi la starea mormântului lui Avram Iancu, scriind: „În munţii Ţebei este o
movilă cu o cruce uitată. O modestă cruce, mai modestă decât a multor muritori, de
a căror nume nu e legată nici o faptă măreaţă" 32 . Comitetul parohial din Ţebea a
obţinut aprobările de la Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale şi a Veneratului
Consistoriu Arhiepiscopesc din Sibiu, pentru a face o colectă pentru „ridicarea unui
mausoleu" 33 . Colectarea a început în judeţul Arad, încă din 27 februarie 1924, prin
Zaharie Florea din Ţebea, acesta reuşind ca numai din 11 comune să încaseze suma
de 18.000 lei 34 .
Întreaga acţiune organizatorică a fost preluată şi condusă de Astra, care a
dezbătut-o până în cele mai mici amănunte în şedinţele Comitetului său central.
Încă în septembrie 1923, în şedinţa Comitetului central se evidenţia faptul că „în
timp apropiat se vor împlini 100 de ani de la naşterea eroului nostru Avram Iancu,
şi că din acest prilej e de datoria noastră să ne interesăm pentru luarea măsurilor de
lipsă , ca la această dată eroul nostru să fie sărbătorit în mod cum se poate mai
vrednic 35 . În procesul verbal al şedinţei amintite s-a consemnat că „d-l preşedinte
este rugat să ia asupra sa această însărcinare" 36 •
În şedinţa din 1 martie 1924 a Comitetului central al Astrei, după ce s-a
dezbătut şi analizat problema mersului lucrărilor în vederea sărbătoririi
centenarului naşterii lui Avram Iancu , s-a hotărât accelerarea acestora la Muzeul
din Vidra de Sus37 • La 22 martie, Vasile Goldiş, preşedintele Astrei a propus ca în
vederea marii aniversări să se tipărească: „Istoria anilor 1848-1849" de Teodor V.
Păcăţian, „Revoluţia din 1918 şi Unirea Transilvaniei cu patria mumă", de Ion
Clopoţel şi „Biografia lui Avram Iancu", scrisă pe baza documentelor culese din
arhivele vieneze, de profesorul universitar Silviu Dragomir3 8 • Referindu-se la
serbările proiectate a avea loc, Vasile Goldiş a propus ca în cadrul lor să se
30
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Ibidem. Dr. Simion Câmpean (1886-1962) era fiu de preot din satul Rovina, urmând studiile la
Gimnaziul din Brad, liceul din Alba Iulia şi apoi facultatea de drept a Universităţii din Budapesta.
Solia Dreptăţii şi Gazeta Hunedoarei, Anul IV, nr. 14 din 2 aprilie 1924, p. 3.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Paul Abrudan, op. cit„ p. 94.
Ibidem.
Ibidem, p. 95.
Ibidem.
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inaugureze Muzeul şi Casa Naţională Avram Iancu din Vidra, un monument pe
muntele Găina, să se ţină adunarea generală a Astrei la Câmpeni, să aibă loc
punerea pietrei fundamentale pentru monumentul lui Avram Iancu la Cluj, şi să se
construiască, la Ţebea, o casă pentru cei care vizitează mormântul eroului 39 .
În şedinţa din 15 iulie 1924, la propunerea lui Vasile Goldiş, Comitetul
central a aprobat ca serbările să înceapă la sfărşitul lunii august. La rândul său şi
guvernul a confirmat data propusă de către Astra, serbările urmând să înceapă la
Cluj, în 30 august 1924, cu dezvelirea statuii şi apoi să continue la Ţebea, Vidra de
Sus, Câmpeni, Muntele Găina.
Pregătirile se accelerează şi la Ţebea şi Baia de Criş. La 30 iulie 1924,
preotul Iosif Tisu, din Ţebea, informa protopopiatul în legătură cu serbările pe care
Astra le aranjează la mormântul eroului Avram Iancu, care a luat „în programul său
de muncă şi nivelarea terenului din jurul acelui mormânt''4°. În jurul mormântului
lui Iancu se aflau „24 de morminte ale parohienilor noştri şi a inteligenţei din Baia
de Criş şi Brad, care după învoiala avută cu rudeniile repasaţilor, vor fi în parte
exhumaţi, parte lăsaţi în pământ, rămânând ca crucile lor să fie transportate în alt
loc potrivit şi ales de dânşii în cimitirul de aici"41 .
Comitetul parohial din Ţebea a aprobat exhumarea, cu condiţia „ca organele
executive, după învoiala câştigată de la cei interesaţi ai mortului să esopereze
concesiunile legale" 42 . Preotul Tisu mai informa şi despre lucrările ce se execută la
biserică. Exteriorul îl repară „tot Asociaţiunea, în interior (biserica n.n.) are unele
părţi din plafon, care reclamă renovare, precum şi pictura de pe pereţi. Acestea se
vor face pe spesele bisericei"43 .
Raportul preotului Iosif Tisu este înaintat de către protopopul Pompiliu Piso
către Prea Veneratul Consistoriu Arhidiecesan din Sibiu, la 7 august 1924. La 9/22
august, arhiepiscopul şi mitropolitul Nicolae Bălan comunică Oficiului
protopopesc din Brad modul cum se va proceda cu ocazia serbărilor de la Ţebea
din 1/14 septembrie 1924. „Cu ocazia serbărilor naţionale în memoria eroului
naţional Avram Iancu vom face, în ziua de 31 august curent, sfănta liturghie în
biserica din Ţebea, urmată de parastas la mormânt. Aceste slujbe doresc a le face
înconjurat de 36 preoţi, câţi au slujit la înmormântarea lui Iancu, în anul 1924"44 .
Pentru desfăşurarea ceremoniei religioase protopopul este rugat să invite
preoţimea să se prezinte „în ziua de 31 august, ora 7 dimineaţa, la biserica din
Ţebea, aducând fiecare preot cu sine ornate de culoare deschisă, fiind zi de bucurie

39
40

41
42

43
44

Ibidem.
DJHAN, Fond Protopopiatul ortodox Brad, Dosar 1/1924, f. 130.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, f. 13 I.
Ibidem, f. 66.
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(nu negre nici roşii) 45 • Preoţii din Ţebea să săvârşească utrenia potrivind aşa ca la 7
să se termine „ca să putem începe Sf. liturghie'.4 6 .
Mitropolitul îşi anunţa sosirea pentru ziua de sâmbătă 30 august, urmând a fi
găzduit la Tebea sau Brad. Îi mai cere protopopului Pompiliu Piso să se îngrijească
pentru găzduirea a 5-6 preoţi care-l vor însoţi. În 24 august, din Sibiu se expediează
o telegramă, în care se repetau detaliile din scrisoarea din 9/22 august. În telegramă
se spune că „Dorind să fac parastasul la Ţebea, înconjurat de 36 preoţi, câţi au slujit
la înmormântarea lui Avram Iancu, din anul 1872, eşti poftit a invita pe ziua de 31
august pe toţi preoţii din protopopiatul Zarandului şi al Băiţei, ca să se prezinte cu
ornate albe până la orele 9 şi 1-2 vom face liturghie fiind duminica, apoi va urma
primirea majestăţii sale şi parastasul. Fă toate pregătirile pentru liturghie şi
parastas, eu voi sosi sâmbătă în 30 aug. cu trenul de amiazi, sfinţia ta ştie" 47 .
În desfăşurarea sărbătoririi Centenarului naşterii lui Avram Iancu au survenit
unele modificări, determinate de faptul că în Cluj, pe locul unde trebuia să se ridice
statuia eroului se afla în plină activitate şantierul Catedralei ortodoxe. De aceea
serbările au început la Baia de Criş şi s-au încheiat în oraşul de pe Someş.
Programul serbărilor din anul 1924, dedicate aniversării centenarului naşterii lui
Avram Iancu, a fost publicat şi în Gazeta Hunedoarei, din 27 august. Ceremoniile
urmau a se desfăşura după următorul program:
Programul comemorării lui Avram Iancu48

Ziua I: Joi, În 28 august.
Adormirea Născătoarei de Dumnezeu (Sfia Maria). În toate bisericile
ortodoxe şi unite, române din România întreagă, se oficiază parastas pentru odihna
sufletului răposatului în Domnul, Avram Iancu. Se vor rosti atunci pretutindeni
cuvântări potrivite şi se vor aranja festivale creştineşti întru pomenirea eroului
nostru naţional.

Ziua a II-a:

Sâmbătă,

În 30 august.

La Baia de Criş şi Ţebea.
Ora 13, 1O. Sosirea la Baia de

Criş şi

primirea aci a Comitetului central al

Asociaţiunii.

Ora 14,00. Masa comună.
Ora 17,00. Comitetul central al Asociaţiunii vizitează mormintele de la
Ţebea şi încununează, aci, mormântul lui Avram Iancu, al prefectului, Ioan
Buteanu, al tribunului, Simion Groza şi ale eroilor căzuţi în războiul cu ungurii la
1919, care au fost înhumaţi acum, în zilele din urmă, în preajma mormântului lui
Avram Iancu. Discurs comemorativ de către delegatul Asociaţiunii.

45
46
47

48

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, f. 13 8.
Gazeta Hunedoarei, Anul III, nr. 7 din 27 august 1924, p. I.
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Ora 20,00. Conferinţă despre Avram Iancu în sala mare a hotelului de la
Baia de Criş. Cină comună a oaspeţilor sosiţi.

Ziua a III-a. Duminică în 31 august, la Baia de Criş.
Ora 8-9 dimineaţa: Dezvelirea bustului lui Avram Iancu şi a plăcii
comemorative de la casa unde a murit, în prezenţa Ministerului Cultelor şi Artelor
şi a Prezidentului Asociaţiunii.
Ora 9 Y2: Primirea la gara Baia de Criş a Suveranului şi a Familiei regale.
La Ţebea.
Ora 1O Y:z - 12. Serviciul divin (parastas) la mormântul lui Avram Iancu,
oficiat de Mitropolitul Ardealului, Nicolae. Discursuri: Mitropolitul Ardealului, Dr.
Nicolae Bălan, Ministrul Cultelor şi artelor, Dl. Alex. Lăpedatu şi un delegat al
tinerimei universitare din Transilvania.
Ora 12 - 1. Masa oficială. Cuvântarea d-lui preşedinte al Consiliului de
Miniştri şi răspunsul Majestăţii Sale Regelui. Pe câmpul dinaintea cimitirului se dă
pomană şi se ţin cuvântări ocazionale pe grupuri, de un ardelean, un bucovinean,
un basarabean, un muntean şi un moldovean.
Ora 1 Y:z - 4 Y:z. Drumul de la Ţebea la Câmpeni, cu scurte opriri la Brad şi
Abrud.
a) La Câmpeni.
1. Ora 4 Y:z. Primirea Majestăţii Sale regelui şi a Familiei Regale.
2. Ora 5 Y:z - 7. Şedinţa festivă a Asociaţiunii pentru comemorarea lui
Avram Iancu, prezidată de Rege, cu următorul program.
Salutul prezidentului Asociaţiunii.
Răspunsul Suveranului.
Conferinţa d-lui Dr. Silviu Dragomir, prof. la Universitatea din Cluj, despre
Avram Iancu.
Cuvântările omagiale ale Mitropolitului Primat, Dr. Miron Cristea,
Mitropolitul Blajului, Dr. Vasile Suciu şi delegatul Academiei Române. Cuvântul
de încheiere şi mulţumire a prezidentului Asociaţiunii.
Ziua a IV-a. Luni, în 1 septembrie.
Pe vârful Muntelui Găina.
1. Ora 8. Plecarea de la Câmpeni la Vidra.
2. Ora 9- 11. Urcarea (călare şi pe jos) pe vârful Muntelui Găina.
3. Ora 11 Y:z - 2. Sfinţirea crucii comemorative prin protopopul locului,
părintele Iosif Gomboş. Conferirea numelui de „A vram Iancu'', Batalionului de
munte din Abrud. Citirea decretului regal şi cuvântarea ministrului de război,
general Mărdărescu şi răspunsul Regelui. Masă câmpenească şi serbare populară.
4. Orele 2 - 4. Coborârea la Vidra, la casa Iancului.
5. Ora 4- 5. Inaugurarea muzeului „A vram Iancu'', serviciul divin oficiat de
episcopul Clujului, Nicolae Ivan. Cuvântarea episcopului şi a Prezidentului
Asociaţi unii.
~
6. Ora 5 - 6. Intoarcerea la Câmpeni.
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7. Ora 6-8. Drumul de la Câmpeni la Turda.
Ziua a V-a. Marţi în 2 septembrie la Cluj.
1. Ora 1O Yi. Recepţia Regelui şi a familiei Regale.
2. Ora 11 - 12. Omagiile reprezentanţilor autorităţilor, confesiunilor şi
diferitelor corporaţiuni în localul Prefecturei.
3. Ora 12 - 12 Yi. Serviciul divin oficiat de episcopul Clujului la locul
rezervat pentru ridicarea statuii lui Avram Iancu.
4. Ora 12 Yi. Revista militară.
5. Ora 1 Yi. Masa oficială.
6. Ora 3. Plecarea Majestăţii Sale Regelui şi a Familiei Regale.
Membrii Comitetului central al Astrei au sosit, la Baia de Criş, cu un tren
special pe ruta Sibiu - Arad - Baia de Criş. Au fost întâmpinaţi de către Dr. Nerva
Oncu, directorul Despărţământului Baia de Criş al Astrei care le-a adresat un
cuvânt de bun venit. Apoi la orele 17,00, membrii Comitetului central, împreună cu
ceilalţi oaspeţi şi cu localnicii, au întreprins un pelerinaj la mormântul de la
Ţebea49 • În numele Astrei s-a depus pe mormânt o coroană de frunze de stejar cu
panglici tricolore.
Profesorul universitar, Dr. Ioan Lupaş a rostit o scurtă alocuţiune din partea
Astrei în care a spus: „Reprezentanţi ai - Asociaţiunii pentru literatura română şi
cultura poporului român - instituţia căreia tu i-ai încredinţat spre îndeplinire ultima
ta voinţă - smeriţi servitori ai naţiunii, pentru care spada ta a fulgerat aşa de glorios
în văzduhul înroşit de flacăra revoluţiei izbăvitoare, venim astăzi din toate
unghiurile ţării să îngenunchem cu gând cucernic la mormântul tău ca la un altar de
închinare, împodobindu-ţi crucea cu stălpările recunoştinţei şi educaţiunii
noastre" 50 .
Seara, în sala mare a hotelului din Baia de Criş, profesorul Sabin Oprean a
susţinut o conferinţă despre evenimentele anilor 1848-4951 •
Duminică în 31 august, la orele 8 s-a dezvelit bustul lui Avram Iancu, operă
a sculptorului bănăţean Romul Ladea şi placa comemorativă pe casa unde a murit
eroul. La aceste momente au rostit scurte cuvântări, preşedintele Astrei, Vasile
Goldiş, şi ministrul Cultelor şi Artelor, Alexandru Lapedatu.
La orele 10,00, cu trenul regal au sosit, în staţia Ţebea, Regele Ferdinand şi
Regina Maria, membri ai Casei regale. Prefectul judeţului Hunedoara, Dr.
Gheorghe Dubleşiu a binecuvântat pe suverani, iar M. Sa Regele l-a asigurat „de
sentimentele de dragoste ce păstrează pe seama vechei şi totuşi tinerei populaţiuni a
Moţilor" 52 . Apoi alaiul a pornit pe jos spre mormântul lui Avram Iancu, în faţa
căruia au fost primiţi de către mitropolitul Dr. Nicolae Bălan, cu crucea şi
49
50
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evanghelia. Suveranii au luat loc pe o tribună specială, construită lângă mormânt, la
dreapta cu membrii guvernului şi persoanele oficiale, la stânga generali inspectori
şi comandanţii de corpuri de armată.
Parastasul a fost oficiat de către Mitropolitul Ardealului, Dr. Nicolae Bălan,
asistat de 12 preoţi. După parastas, mitropolitul Nicolae Bălan a rostit o cuvântare
în care a insistat asupra rolului preoţilor în revoluţia de la 1848. „Cu crucea şi cu
spada deopotrivă îşi apărau păstorii turma cu ale cărei nevoi s-au ştiut face una în
toată bună vremea"53 • El concluziona spunând : „Duhul lui Iancu rămână de-a
pururi în inima poporului nostru, ca o întărire pentru cei şovăielnici, ca o
neînfricată împintenare spre jertfă a tuturora şi ca o călăuză bună în vremile grele
de care nu este scutită soartea nici unui popor" 54 •
În continuare a luat cuvântul Ministrul Cultelor şi Artelor, Alexandru
Lapedatu, care a subliniat importanţa mormântului lui Avram Iancu „spre care
gândul nostru s-a îndreptat, cu mândrie şi încredere, ori de câte ori am fost la
încercare, ca spre un liman mântuitor, de întărire şi speranţă, la mormântul acesta
ne găsim azi, cu toţii, fii ai patriei mărite şi reîntregite - basarabeni, bucovineni şi
moldoveni, dobrogeni, munteni şi olteni, ardeleni, bănăţeni şi ungureni - să
aducem, în frunte cu însuşi gloriosul nostru suveran, prinos de evlavie şi
preamărire celui ce-şi doarme acum, desigur, liniştit şi mulţumit, somnul de veci celor ce l-au urmat, în luptele crunte pentru dezrobirea neamului, eroi vechi şi eroi
noi - bravei populaţiuni din care el se trage, Moţilor aprigi şi neînfrânţi, şi tuturor
celor ce au contribuit, cu jertfa vieţii lor, la realizarea aievea a idealului nostru
naţional" 55 .
După cuvântul reprezentantului tinerimii universitare, Nicolae Buta,
Maiestatea Sa, Regina Maria a împodobit cu flori mormântul lui Avram Iancu şi a
celor doi tribuni, Ioan Buteanu şi Simion Groza şi cele 72 de morminte ale eroilor
căzuţi pentru dezrobirea Ardealului. Maiestatea Sa, Regele Ferdinand s.a apropiat
de un contemporan a lui Iancu, care luptase în rândurile armatei sale, bătrânul de
98 de ani, George Simion din comuna Dupăpiatră, şi i-a prins în piept ordinul
„Coroana României", în grad de cavaler56 •
La masa oficială, desfăşurată în pavilionul ridicat în apropierea şoselei, a luat
cuvântul preşedintele Consiliului de miniştri, Ionel Brătianu, care a spus:
„Neamurile ca şi indivizii făuresc rostul vieţii lor şi lasă urmă în lume prin energia
cu care sunt în stare să-şi manifeste însuşirile. Bărbaţi, care în cursul vremurilor au
reprezentat, au deşteptat, au îndrumat energia naţională de tot felul, au dreptul la
recunoştinţa noastră. Slăvind amintirea lor ne îndeplinim o datorie de pietate, dar
tot deodată punem în lumină şi sporim astfel comoara tradiţiunilor din care se
alcătuieşte pentru un popor cel mai bogat izvor de puteri ale viitorului.
53
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mai vie la lumina solidarităţii neclintite, care
românii din toate vremurile şi din toate locurile. De aceea pomenim cu
mândrie şi evlavie numele marilor voievozi, care ca Basarabii şi Huniade, au fost
scutul creştinătăţii, dar dinaintea lungului şir al celor, care au cinstit vitejia română
din orice vreme şi din orice ţară, ne închinăm cu o deosebită emoţie în faţa lui
Ştefan şi a lui Mihai, care au reprezentat independenţa neamului şi integritatea lui
şi mai ales în faţa eroilor martiri, într-,a căror jertfă se slăveşte împreună dragostea
de ţară şi de libertate şi zorile apropiatei înfăptuiri,
Horia, Tudor şi Iancu, în vremuri de amorţeală, au redeşteptat străbunele
virtuţi şi au vestit, pentru cei care i-au înţeles şi le-au rodit jertfa, vremurilor noi ale
celor de la Griviţa şi Mărăşeşti. În preajma munţilor, care ne stau în faţă, s-au
desfăşurat cele mai strălucite lupte ale lui Iancu şi era firesc ca conştiinţa naţională
să vibreze cu o deosebită intensitate în ţinutul Moţilor, cetate neştirbită a
românismului, în care poporul şi-a păstrat intactă vlaga strămoşească.
Dintr-aceşti eroici munteni s-au sculat Horia, Cloşca şi Crişan şi crudul lor
martir n-a putut stinge bărbătescul avânt al demnilor lor urmaşi. Dintr-înşii s-au
adunat, bărbaţi şi femei, cei mai valoroşi tovarăşi ai lui Iancu. Şi de aceea
Majestăţile Voastre, totdeauna expresiunea supremă şi credincioasă a simţirilor şi a
puterilor poporului român, aţi adus prinosul lui, acelui, care a întrupat mai deplin
patriotismul Moţilor. Înălţătoarea serbare de azi la mormântul lui Iancu, sub
falnicul stejar al lui Horia, ne-a înfăţişat într-o simbolică imagine pe Suverani,
înconjuraţi de poporul lor, închinându-se la altarul patriotismului, la adăpostul
vânjos şi mândru al străvechiului eroism naţional.
Au stat astfel înaintea ochilor noştri Suveranii în jurul cărora s-a desfăşurat
în război vrednicia neamului pentru realizarea supremelor aspiraţiuni şi ni s-a
înfăţişat stăpânitoare datoria de-a strânge, în orice împrejurare, în jurul Regelui
puterile obşteşti prin care România îşi va îndeplini misiunea în lume. Astăzi, când
trebuie să se încordeze aceste puteri obşteşti pentru ca să se consolideze şi să se
organizeze unitatea naţională, atât de scump plătită, resimţim mai viu ca oricând tot
ce datorăm Regelui, care ne-a condus la izbândă şi ne asigură roadele ei.
De aceea din adâncul inimei urăm să trăiască Regele ! Să trăiască augusta şi
vrednica Sa Soţie, M. Sa Regina !
Trăiască Dinastia Română !
Ionel Brătianu, Preşedintele Consiliului de Miniştri 57 ".
După intonarea imnului regal, Maiestatea Sa, regele Ferdinand I, a rostit
următorul răspuns: „Cu înaltă însufleţire am venit împreună cu familia Mea spre a
ne închina împrejurul legendarului gorun al lui Horia, la mormântul lui Avram
Iancu, marele luptător pentru drepturile naţionale. Mi-a fost dat Mie, Întâiul Rege
al României întregite, să viu aici să consfinţesc încheierea unui lung şi dureros
proces istoric, în care era vorba de revendicarea celor mai elementare drepturi de
leagă
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de unitate sufletească a celui mai vechi şi mai numeros popor din
aceasta, care, pe lângă o muncă cinstită, dăduse din sânul stăpânitorilor de pe
vremuri atâtea vieţi, atâţia generali vestiţi şi încă un mare rege.
Ai murit chinuit pe roată, tu, nefericitule Horia, cu ai tăi. Iar tu, viteazule
între viteji, Avram Iancu, închis-ai ochii rătăcitori pe drumuri, singur numai cu
fluierul tău, cu sufletul întunecat şi nemângăiat pentru că-ţi vedeai zădărnicită ţinta
faptelor tale. Şi totuşi jertfa voastră era sfăntă, căci dreptatea s-a făcut,
îndeplinindu-se înţeleapta vorbă a poporului : „Apa trece, pietrile rămân". Credinţa
în suflete, răbdarea în muncă şi cinstea în viaţă, au adus această biruinţă a voastră,
iubit popor al Munţilor Apuseni.
Păstraţi cu sfinţenie aceste frumoase virtuţi. Atâtea veacuri de împilare n-au
putut şterge de pe faţa voastră dârză, îndărătnicia mândriei unui rod plin de putere,
care îşi aşteaptă acum o bunăstare materială. Ştiu câte greutăţi aţi îndurat şi de
aceea dragostea şi grija Mea părintească pentru îmbunătăţirea vieţii voastre
naţionale şi culturale este pe deplin asigurată.
Precum la Putna lui Ştefan cel Mare am făcut călduros apel către toţi fiii
ţării, ca mână în mână să desăvârşim organizarea şi întărirea Statului în România
întregită, tot aşa în faţa umbrelor acestor eroi naţionali ai Munţilor Apuseni şi ai
întregului românism, mă îndreptez cu dragoste şi stăruitor către toţi, îndemnându-i
să se gândească mereu la greaua răspundere ce apasă asupra generaţiei noastre şi la
datoria imperioasă ce avem de a fi cinstitori şi credincioşi marilor jertfe ce s-au
făcut în luptele din trecut şi zilele noastre pentru dobândirea drepturilor naţionale.
În acest fel vom păşi cu toţii într-o sfântă unire la marea muncă pentru îndeplinirea
destinelor ţării după dorinţele întregii suflări româneşti.
Aşa să ne ajute Dumnezeu !
Ferdinand I
Regele Românilor" 58
În timpul mesei oficiale s-a servit şi poporului adunat o masă câmpenească.
Mii de participanţi au primit din partea Astrei câte o icoană cu portretul lui „Avram
Iancu, biografia eroului, scrisă de Silviu Dragomir, o ulcică cu vin şi un colăcel, de
sufletul mortului" 59 • La orele 14,00, înalţii oaspeţi au plecat spre Câmpeni, locul
cartierului general a lui Avram Iancu în timpul revoluţiei de la 1848-1849. După
vizitarea celor două expoziţii organizate cu această ocazie - mineralogică şi de
industria lemnului - s-a desfăşurat şedinţa festivă a Astrei, în prezenţa M. S.
Regele Ferdinand, în calitate de preşedinte de onoare al Astrei 60 •
Preşedintele în exerciţiu al Astrei, Vasile Goldiş a salutat înalţii oaspeţi şi a
deschis şedinţa festivă spunând: „Asociaţiunea pentru literatura română şi cultura
poporului român a moştenit modesta avere a pomenitului, dar mai vârtos i-a
ţara
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moştenit gândul său de înălţare a neamului la înfăptuirea idealului naţional. .. Prin
zile grele şi pândită cu duşmănie de forţa publică şi mediul împrejmuitor,
Asociaţiunea de la înfiinţarea ei, cu râvnă arzătoare şi aprigă tenacitate, a urmărit
îndeplinirea acestui ideal. Mai presus de toate a cultivat conştiinţa unităţii etnice şi
culturale a întreg neamului românesc, prea bine ştiind, că la împlinirea vremii,
această solidaritate etnică şi culturală, va trebui să producă unitatea politică a
naţiunii noastre, ea a ţinut vie amintirea tuturor faptelor trecutului, ea preamărea
jertfele aduse pe altarul acestui viitor visat de strămoşi" 61 .
La încheierea cuvântului preşedintelui Astrei, Vasile Goldiş, Regele
Ferdinand a mulţumit pentru alegerea sa ca preşedinte de onoare. Apoi referindu-se
la acţiunea de la Câmpeni regele a subliniat următoarele: ,,Într-un chip fericit aţi
rânduit aici la Câmpeni adunarea din anul acesta odată cu centenarul naşterii lui
Avram Iancu, marele luptător din anii 1848 şi 1849 pentru drepturile noastre
naţionale ... Cunosc frumoasa menire a Asociaţiunii şi feluritele greutăţi ce a
întâmpinat în desrobirea ei"62 • În cuvântul său regele Ferdinand preciza sarcinile în
viitor ale Astrei, spunând: „Astăzi însă, când vă stă înainte un câmp liber pentru
desfăşurarea întregii D-voastră activităţi, înzecite şi însutite silinţe suntem datori să
desfăşurăm ca să aducem şi cultura poporului român la înălţimea la care darurile
sale sufleteşti îi dau tot dreptul să stea"63 . Ca un semn al preţuirii sale pentru
activitatea Astrei, regele dăruieşte suma de 100.000 lei pentru înfiinţarea unui fond
care să-i poarte numele, şi a cărui venit „să se întrebuinţeze pentru ajutorarea
tinerimii la învăţarea meseriilor şi a industriei casnice"64 .
În numele secţiilor Astrei a luat cuvântul istoricul Silviu Dragomir care a
evocat evenimentele petrecute în timpul revoluţiei de la · 1848-1849. Silviu
Dragomir explica succesele armatelor lui Iancu prin „unanimitatea cu care ţăranul
nostru s-a ridicat deodată în toate ţinuturile locuite de români" 65 • Evenimentele din
decembrie 1848 şi până în toamna anului 1849 au justificat aşteptările românilor
legate de tânărul Avram Iancu. „El ştiu să ţină piept şi cu un duşman mai puternic
şi închis în cordonul său de fier, izbuti să zdrobească, una câte una, armatele care se
încumetau să pătrundă în munţi"66 .
Au mai rostit alocuţiuni, în cadrul adunării festive a Astrei, ţinută la
Câmpeni, I. P. S. Sa mitropolitul primat, Dr. Miron Cristea, I. P. S. Sa mitropolitul
Blajului, Dr. Vasile Suciu, Arhiepiscopul Chişinăului, Gurie, iar din partea
Academiei Române, a luat cuvântul poetul Octavian Goga.
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„Moţii - sublinia Octavian Goga - apar astfel cu o specială prerogativă în
istoria noastră. Neamul lor vânjos adăposteşte singura tradiţie de eroism pe care
vremea vitregă nu ni l-a putut înfrînge. În munţii Abrudului, continuatorii vechei
aşezări romane, ca într-o cetate izolată de slăbiciunile vremelnice, au păstrat reflexe
întârziate de glorie străbună. Cu toată robota lor zilnică aceşti copii ai codrului
şi-au menţinut dorul de libertate. Când tot Ardealul se legăna în tânguire
neputincioasă, în văgăunile lor fermenta revolta. Ei ne-au învăţat mai întâi să
plătim cu sânge, nu cu lacrimi, ei au introdus virtuţile războinice pe un pământ
biruit, ei reprezintă acţiunea într-o lume copleşită de visare mistică. De pe culmile
Munţilor Apuseni a strigat pentru întâia oară răzvrătirea, ca un bucium precursor al
redeşteptării generale. Moţii sunt Tirolul nostru, pumnul Ardealului, iar cele două
inimi mari în care a clocotit uraganul, sunt eroii lor: Horia şi Avram Iancu.
Amândouă figurile trecute în mitologia populară se găsesc într-o perfectă înrudire
organică. Au pornit şi unul şi altul de la aceeaşi vatră ţărănească, au crescut în
aceleaşi patimi şi au încarnat aceleaşi năzuinţi ancestrale"67 • „Ce-i desparte însă pe
cei doi martiri ai Moţilor, e cadrul vremii în care s-a dezlănţuit epopeea lor,
cortegiul de lozince şi de evenimente, care i-a întovărăşit pe câmpul de bătaie.
Horia e revoluţionarul ţăran, care întrupează instinctele de viaţă ale unui popor prin
prisma revendicărilor locale. Drama lui e un preludiu numai al reînvierii, care
aştepta în umbră. Iancu însă, o verigă într-un lanţ de evoluţiune universală, se
înfăţişează de la început într-o armură complexă de luptător pentru soarta integrală
a unui neam. El e soldatul conştient al ideii naţionale, a cărui spadă loveşte de la
înălţimea unor principii imutabile, de acord cu catechismul epocii lui"68 .
Au urmat festivităţile de la Vidra: inaugurarea „Muzeului memorial Avram
Iancu" şi a „Casei Naţionale". Apoi participanţii au urcat pe Muntele Găina unde
au dezvelit o troiţă de piatră, aşezată pe cel mai înalt vârf, care „asemenea lui Iancu
în timpul revoluţiunii să stea de strajă munţilor şi gliei strămoşeşti, însetată de
libertate"69 •
În 2 septembrie, serbările au continuat la Cluj. Străzile străvechiului oraş
erau arhipline. Celor ce participaseră la festivităţile din Munţii Apuseni li s-au
adăugat alte mii de oameni veniţi cu trenurile din toate direcţiile 70 •
După încheierea serbărilor organizate cu prilejul centenarului naşterii lui
Avram Iancu, în şedinţa din 6 octombrie 1924, Comitetului central al Astrei a
ascultat raportul preşedintelui Vasile Goldiş, din care rezulta că s-a renovat
mormântul eroului de la Ţebea, s-a inaugurat Casa Naţională şi Muzeul Avram
Iancu din Vidra, Casa Naţională la Ţebea, troiţa de pe muntele Găina, şi a luat
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Foaia Poporului. 7 septembrie 1924.
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Contribuţia

ASTREI la aniversarea centenarului naşterii lui Avram Iancu

293

fiinţă

„Fondul Avram Iancu'', în valoare de 100.000 lei, pentru ajutorarea fiilor de
71
moţi dornici de a învăţa anumite meserii •
,
Manifestările iniţiate, organizate şi conduse de Astra, cu prilejul centenarului
naşterii lui Avram Iancu, din anul 1924, au fost de o amploare nemaiîntâlnită până
atunci în activitatea sa de peste şase decenii, cuprinzând o serie de oraşe, şi chiar
sate, din toate provinciilor României Mari.

THE CONTRIBUTION OF ASTRA AT THE ANNIVERSARY OF THE
CENTENNIAL OF THE BffiTH OF AVRAM IANCU (1924)
(Summary)
After the Great Union, in 1918, the idea of honoring Avram Iancu's memory
became possible. Beginning with 1921, Astra started to develop some programs, as
was the raising of Avram Iancu's statue in Cluj, and the founding of a museum in
his forrner house in Vidra de Sus.
These programs were supposed to be finalized and inaugurated in 1922, at
the anniversary of the centennial of the death of Avram Iancu. For objective
reasons - difficulty of collecting museum specimens, the works at the Cluj
cathedral - the unveiling ofthe statue, respectively the inauguration ofthe museum
were postponed for 1924, forthe centennial ofthe birth ofthe 1848 hero.
At the occasion of the anniversary from 1924, the respective programs were
finalized, moreover, the area around Avram Iancu's grave was systematized, and
the commemorative plaque from the house where Avram Iancu passed away, as
well as his bust was erected in Baia de Criş.
At the ceremonies from Ţebea, Câmpeni, Vidra de Sus, Muntele Găina and
Cluj King Ferdinand and The Queen took part, as well as govemment members,
including the prime minister Ionel Brătianu, military leaders, members of the
leadership of Astra headed by president Vasile Goldiş.
Astra organized all the programs connected with the anniversary of the
centennial ofthe birth of Avram Iancu. With the effort of its leaders, the centennial
was the most grandiose amongst the celebrations ofthe hero undergone until now.
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