AVRAM IANCU ŞI PROBLEMA CREĂRII DACO-ROMÂNIEI
de
GH. I. DODEA

Anii imediat următori înăbuşirii revoluţiei învf'd('rează limpec!P
dezicleratelP sociale şi naţionale ce stau în faţa revoluţionarilor
români. Îndeosebi proieclek' creării unei „Dnco-Românii" v0hiculate
im('diat după revoluţie• prin cercurilt• mai vcrsal(' româneşti. La ViPna,
cercurile conducătoare ştiau că pentru românii clin Austria şi aceia din
Principate ideea de unirP politică şi naţional8 constituie un punct programatic principal al mişcărilor revoluţionare' ele la 1848-18--19. SC' ştia
ele dPmersurilc' lui Ion Maiorescu la Frankfurt, se cunoşteau înc<'tTărilc
eh• la Paris, unde fusc>se înfiinţată Socidatea daco-română şi de• multe
alte încercări dP acest gen în Principatele Române, cu atît dC' strînse
lC'gături, pe atîtPa planuri, cu românii din Transilvania. Chiar şi numai
gîndul la un asemenea proiect era în măsură să incomodeze noul regim din capitala imperiului austriac.
Proiectele daco-româneşti nu Nau clPloc o ficţiune•, acţiunile 1wntru unirea românilor fiind dese şi rc•petatp în anii 1849-1852. În condiţiile triumfului reacţiunii austriece>, conducătorii românilor transilvăneni în frunte cu Simion Bărnuţiu, A. T. Laurian, Avram Iancu,
A. Stcrca-Şuluţiu, A. Papiu-Ilarian ş.a., se angajează într-o vastă campanie petiţională, prin care Sf' îndreaptă spre Curtea vienPză cu cererile
naţiunii, dC'punînd strădanii demne de laudă pentru a demonstra îndrPptăţirile c:auzf'i româneşti.
Generaţia carc> făcuse rc'voluţia cred0 cu îndărătnide în dreptatea
cauZPi pentru care luptase, chiar atund cînd ingratitudinC'a imperialii.
se dovedf'a refractară înoirilor. Constituţia austriacă din 1849 spullwrase parţial visurile egalitare ale românilor din imperiu, care au văzut
că sub învelişul înşelător al vorbelor liberale SP activau stările unui
constituţionalism feudal anacronic 1 • La 12 martie 1849 conducătorii românilor protestează printr-un memoriu, scriind deschis că pentru români „s-au îngreuiat unirea, ce este pc>ntru dînsa singurul mijloc de a
se ridica", altfel naţiun0a „va rămîne iară dPzbinată, ba încă supusă
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lc1 natiunile privilegiale mai înainlp"~. Dorim, închei<' reprPzentantii
11c1tiunii. .,ca şi românii să stea de sine, ca români", deci „unirea tuturor românilor monarhiei austriPce", ca Plapă pregătitoar0 a unirii gen<·rale a poporului român. DP allfc>I, în ascuns, proi0c:lul creării unui
marc stal daco-român unitar se discută nu numai în cNcurile conducătoare ale rC>voluţionarilor români. dar şi în rindurile largi al0 poporului. Popularitatea imensă de care> se bucură „Regele munţilor", Anam
Iancu, în inimile tuturor românilor îi conf PTă acestuia postura de conducător, de domnitor al proie>clalului şi doritului stat daco-român.
Documente aflătoare în arhivele vieneze aduc informaţii şi datP
noi asupra acţiunii Iancului în anii 1849-1852 pentru unirea tuturor
românilor. Aceste documente contribuie' la elucidarPa unor aspecte> încă
neclare din biografia lui Avram Iancu şi a altor revoluţionari români.
pentru perioada amintită, dPzvăluind totodată încă o încercare a paşop
tiştilor români de a crea un stat naţional unitar. în acelaşi timp, documPntele aduc mărturii despr0 popularitatea pt> care o avPa, dragostea,
stima şi preţuirea d<' care se> bucura Iancu în sufletul poporului român.
La 29 octombri0 1849, din Arad eslP expediat un raport semnat dC'
Thun, care cuprinde o analiză a situaţiei populaţiei românc>şti din Comitalul Cc>nadului şi Aradului. ,.între români - arată raportul - domină o anumită fiC>rberP care este întreţinută de preoţi şi emisari şi
carp are scopul definit să fondeze, un mare imperiu românesc pînă la
Tisa, al cărui guvernator sau rC>ge să devină Iancu. Iancu eslP numit
aici în general cu num0le de> .,regele Iancu" şi se pare că l<'-a promis
că nu va suporta unguri sau nemţi în imperiul român ce urmează să
fie fondat, iar în ultimul timp s0 adaugă faptul că comunele româneşti
de la graniţa Transilvaniei s0 arată deloc binevoitoare faţă dC> prestarc>a dărilor şi trăiesc cu iluzia că ace>asla ar trebui să încc,tezc in
viitor" 3 •
Peste puţin timp, la 20 decC>mbrie 1849, Căpitănia cpzaro-cra,ască
din Braşov trimite guvernatorului \Volgemuth un raport detailat referitor la existenţa unei societăţi româneşti în localitate, care ar avea
drept ţel „stabilirea unui minister la Viena, organizarea Transilvaniei
şi a Principatelor Dunărene
într-un imperiu daco-român. Vorbind
despre răscoala armată care trebuie să izbucnească mai înlii în Principatele Dunărene şi care ar fi urmat să se PXlindă în provinciile
austriece învecinate, Tell s-ar fi exprimat că „Iancu ar fi un al doilC'a
Trăian, ba încă mai mare dC>cit acesta, iar providenţa l-ar fi ales în
scopul de a restabili vechiul imperiu daco-roman". Se pare că românii,
după afirmaţiile lor, ar avea arme şi muniţii din belşug, pe care Iancu
şi ceilalţi tribuni şi prefecţi români le-ar ţine ascunse în munţii de la
Zlatna şi Abrud.
~
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Raportul mai subliniază cti Avram Iancu se pregăteşl0 pentru o
cc1.lălori0 la Viena. Pentru această călători0, negustorii români braşo
v0ni au pus la dispoziţie 8000 dp florini şi „se pcire că alţi 8000 c!C'
florini provin din Ţara Românească " 4 •
Aşadar, Avram Iancu se pr0gătea pentru călătoria la Viena. Erei
prima lui ieşire peste graniţele Transilvaniei. Pleca la insistPnţele prietenilor, care SC' aflau acum la Viena, ori în altC' părţi ale Europei (Simion Bărnuţiu, A. T. Laurian, Aron Florian, Ion Maiorescu Pic.), şi a
celor rămaşi acasă, pentru a încerca acolo să obţină ceea CC' nu putuse
obţine de la oficialităţile locale, în chestiunea pădurilor moţeşti. Călă
toria ce urma să a facă o urmăreau cu atenţie toţi: moţii din munţii
Apuseni, românii din Sibiu, Braşov şi jur, cei din BC'iuş şi Oradea. O
urmăreau cu bucurie şi speranţă. Cu răutate şi vădită îngrijorare o
urmăreau autorităţile austriece, care prin renumita lor reţea de spionaj aflaseră însă că adevăratul scop al călătoriei lui Iancu era legat
şi de intervenţia la Viena în favoarea problemei pădurilor moţeşti, dar
şi de consultările secrPte pe care urma să le aibă în Saxonia cu Simion
Bărnuţiu în legătură cu pregătirea organizării tuturor românilor într-o
„Daco-Românie" al cărei domnitor ales de popor urma să fie Avram
Iancu. Acest fapt reiese şi din declaraţia lui Cristian Tel1, revoluţiona
rul muntean refugiat la Braşov, şi din cele ale paşoptistului Gheorghe
Magheru, pe:' care - aproape cert - Iancu îl întîlneşte la Viena, din
informaţiile indirc.-cle şi disparate ce rezultă din unele documente băr
nuţiene, şi direct, precis, din rapoartele serviciilor secrete austriece
din primăvara anului 1850 cînd Iancu pleacă spre Viena, Tirol, Saxonia, Praga înconjurat dP prieteni, urmărit permanent de ochii iscoditori
ai agPnţilor secreţi austrieci.
Din arhivele viPneze a fost scos la lumină un document important
nu numai pentru această perioadă a activităţii lui Iancu, ci pentru
întreaga lui biografie. Est<' vorba de p·aşaportul Pliberat pentru Avram
Iancu la 22 ianuarie 1850, semnat de guvernatorul Transilvaniei. Pentru
interesul deosebit pe care îl prezintă acest document îl publicăm în
întregime, în traducere românească: ,.No. 67. Paşaport de călătorie de
la Guvernâmîntul cezaro-rcgesc ardelean mililar şi civil. Pentru Avram
Iancu. Ani: 26. Religia: greco-neunită ( ortodoxă -- n.n:). Statura: man'.
Faţa: lunguiaţă. Părul: blond. Ochii: cenuşii. Gura: proporţionată. Nasul: uşor acvilin. Caracleristici speciale: mustaţă şi favoriţi. Semnătura
proprie. Ocupaţia: avocat. Născut, stabilit. locuind: Vidra de sus în
Transilvania. Acelaşi călătoreşte din Ardeal, dP la Sibiu, prin Pesta şi
Viena, în Tirol şi Saxonia. Acest paşaport este valabil 6 luni. Sibiu,
1
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22 ianuariP 1850. \Yolgemuth m.p. F.m.L.t. (Fc•ldmareşal-leulnant-n.n.
G.I.B.) "~•.
Datele din acest paşaport, JJP lingă faplul că întregPsc portretul
fizic al lui Iancu, 11<' oferă informaţii prC'ţioas(• şi asupra dc,stinaţi0i
călătoriPi: prin Pesta şi ViP11a, în Tirol şi Saxonia. Iancu c<'rP paşaporl
şi pentru Saxonia p<'ntru a-l întîlni pe Simion Bărnuţiu, aflat acolo la
una din staţiunile balnc>are pPntru tratamenl.
Paşaportul lui Simion Balinl, elib<>rat în acePaşi zi cu al lui Iancu,
arată că posesorul plPacă din Sibiu prin Pesta la ViPna, actul fiind valabil 3 luni, iar cel al tînărului student Ion Maior, elilwrat la 29 ianuarie 1850, arată că acesta călătoreşte din Sibiu prin Oradea MarP la
Viena şi că documPntul este valabil timp de o lună ;. CPi doi îl vor
însoţi pe Iancu pînă la ViC'na. Rezultă şi de aici că Iancu avea şi alte
misiuni cu ocazia acestei călătorii.
La 3 februarie 1850, însoţit de Simion Balint şi Ion I\Iaior, Avram
Iancu pleacă din Vidra de sus spre Viena şi ajunge în aceeaşi seară
la Hălmagiu. După un drum de două zile Iancu şi ai săi ajung la Beiuş,
înlîmpinaţi de mult popor. La 6 fC'bruarie Iancu ajung(' la Oradea. Aici,
ca şi în alte localităţi, se pune în evidenţă odată mai mult prestigiul
uriaş dP care se bucură Iancu în rîndurile populaţi<_>i din Transilvania,
atît române cit şi maghiare. La Oradea, alături de români, mii de cPtă
ţeni maghiari l-au aşteptat ore întregi, exclamînd la apariţia lui: ,.Ez
am a motz fiu" (Acesta-i adevăratul fiu de moţ) şi „Eljen Janku" (Sa
trăiască Iancu). Era un omagiu spontan al maselor care, dincolo de
orice prejudecată naţionalistă, apreciau în persoana lui Iancu meritele
sale de luptător neînfricat pentru interesele maselor largi, p0ntru dreptul iobagilor la o viaţă liberă, fără însemnul degradant al dependenţPi
omului faţă de om.
În ziua de 7 februarie la plecarea din Oradea - după cum scrie
Balint - ,,prin sute de oameni trebuirăm a ne rumpe cale şi a plC'ca,
cari fiind că erau tot maghiari strigau în limba lor după noi: ,.clj0n
Iancu, Iancu, să trăiască Iancu " 7•
Plecat din OradPa, la 9 februarie, Iancu ajunge la Szolnok, dC' unde
îşi continuă călătoria cu trenul pînă la Pesta, ajungînd ~n acC'eaşi
seară. Odată cu el plC'ca din Oradea spre:' Pesta şi raportul politi<'i oră
dcme, datat 7 februarie 1850. Raportul era semnat de generalul maior
Braunhof şi e>ra adresat superiorului ~ău pestan, Haynau. Din raport
reiese că Iancu a fost invitat la poliţia din Oradea unde a lăsat o bună
impresie. ,,Este un bărbat tînăr, care pare blînd, care vorbeştP bine ungureşte, dPstul de bine> latineşte, însă cu greu nemţeştP". ln faţa poliţiştilor, din motive lesne de înţeles, Iancu „a vorbit cu entuziasm despre
maiestatea sa împăratul, despre între>aga dinastie impNială, şi cu cea
1

:, H. H. St. A., Wien, Informalionsbiiro, r-asc. 15, 1605/A, i\:o. 67
i;

Ibidem

7

R/ajul, 19:14, nr. 5, p. 222--224

77<.J

A.Ham foncu si problema creării Daco-României

5

mai înaltă stimă pentru excelenţa voastră", raporta, evident flatîndu-şi
superiorul, şeful poliţiei orădene 8 •
La Pesta, Iancu este invitat de locuitorii români, este vizitat de
stud0nţi. este aclamat, adulat, chiar şi oficialităţile organizt>ază la
11 februarie 1850 o serată şi un bal în cinstea lui. Dar din umbră, poliţia secretă lucrează, este mereu cu ochii pe el. Încă nu apucase să plece
din Pesta, c:înd soseşte din Oradea un alt raport datat 16 februarie 1850,
semnat de acelaşi Braunhof, cu veşti noi penlru Haynau, despre Avram
Iancu. Din raport rezultă că, deşi oficial Iancu şi-a motivat călătoria, ea
fiind un răspuns la invitaţia primită de a participa în Tirol la inaugurarea unui monument închinat voluntarilor căzuţi pentru cauza impe-rială, dar motivul real al călătoriei în Saxonia este întîlnirea cu preşedintele Comitetului român Simion Bărnuţiu" care se găseşte într-o
localitate balneară, pentru a-şi îngriji sănătatea zdruncinată ( ... ). Gîndul românilor nemulţumiţi ar fi să se întemeieze o ţară de coroană
românească proprie, cu. funcţionari naţionali, al cărui guvernator să
devină Avram Iancu"n.
La 20 februarie 1850 Iancu şi însoţitorii săi ajung la Viena după o
călătorie pe Dunăre cu vaporul „Ferdinand".
La Viena Iancu Pste întimpinat de Simion Bărnuţiu, A. T. Laurian,
Ion Maiorescu, Popazu, Aron Florian şi alţi rPvoluţionari transilvăneni
şi munteni aflaţi aici. După cum se ştiP, Simion Bărnuţiu, bolnav, se
afla internat la 16 decembrie 1849 într-un sanatoriu la Tarant, lingă
Drezcla 10 • La 23 ianuarie 1850 Bărnuţiu se mută în sanatoriul doctorului
Nicau la Kaltenleutgeben, în regiunea Modling, din Austria de jos,
pe valea rîului Liesing, şi se pare că întrerupe tratamentul pentru a
veni la Vi0na şi a se întîlni cu Avram Iancu, după care se reîntoarce
la sanatoriu unde se găseşte sigur şi în lunile următoare, pînă spre
toamna anului1 1• Între Simion Bărnuţiu şi Avram Iancu se legase „o
amiciţie intimă", încă de la Sibiu, din timpul revoluţiei, ,,încît Bărnu
ţiu era idolul lui Iancu; şi cuvintele acestuia erau sancte scripturi pentru el ( ... ). lJnde Simion Bărnuţiu şi Avran Iancu 0rau împreună. acolo
trebuia să fie şi puls şi mişcare" - nota G. Bogdan-Duică 1 :.?.
Cu siguranţă prima rundă a convorbirilor între Iancu şi Bărnuţiu
împreună cu ceilalţi revoluţionari munteni şi transilvăneni, preocupaţi
cu toţii de crearea unui stat naţional român unitar are loc acum, în
februarie 1850. În inimile fierbinţi ale revoluţionarilor români proiectele daco-româneşti prind tot mai mult contur. Sfatul şi părerea „bătrî
nului" Simion Bărnuţiu, ideologul revoluţiei transilvănene, preţuiau
8
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mult în ochii mai lînărului său pi0lP11, Avram Iancu, pe care pro1ectPIP paşoplişlilor români îl VPdeau domnitor al viitorului slc1t daco-românrsc. flon:entP în acest sens sînt cuvintele însufleţit<' pe carp I<•
seri<' la 2/14 rnarli(' 1850 d0 la Viena Gh<'or9he MagllPru lui Geor~J<'
Bariţiu, 0vid0nt sub impresia convorbirilor cu Iancu: .. rraLP, avem
puţini oameni (ca Iancu-n.n. G.I.B.) la glasul cărora se deschid cu amor
inimile şi auzul poporului. şi cată, de> voim să ne împlinim datoria ci<'
patrioţi. cată să păzim pe ac0şti oameni dP orice pPricol şi să nu-i
lăsăm pe cit nP stă în pulinţă să cadă în cursel0 ce IC' întind mer<'U
inemicii dC'chiaraţi sau ascunşi ai naţiunii noastre" 11 •
Îngrijorarea şi temerile lui Magheru nu erau lipsit<' de temei.
Iancu SP afla în permanenţă în atenţia poliţiC'i secrete austriece. La
6 martie 1850, din Pesta, Haynau trimite ministrului de int<'rne al imp0riului. Bach, toate rapoartele şi informaţiile deţinute cu „mai multe
detalii despre personalitatea şi scopurile călătoriei căpeteniei franctirorilor români Avram Iancu, pe care 10 consider demne d0 a le aducP
la cunoştinţa luminăţiei voastrC'" 1~. Crcd0m di nu e grC'u de stabilit
o leuătură între „grija" deosebită pc care o poartă însuşi ministru I de
interne Bach revoluţionarului român şi întrevPderilc infructuoase al<'
lui Iancu cu împăratul Franz Iozd.
Între timp „eroul I~mcu" - cum c numit înlr-o cort'spondenţă. particulară din vara anului 1850 are legături strînsc la Viena cu ti1wretul românesc aflat acolo, cu care-şi frămîntă în lungi discuţii idealurile şi gîndurile 1;;.
Mîhnit şi nemuitumit. întristat şi revoltat în urma întrevederii cu
împăratul. Iancu şi alţi cîţiva pleacă acasă la 12 martie 1850, ,,seara
la 8 ore, cu drumu de fier"rn.
L0găturile cu Simion Bărnuţiu sint păstrat<> prin corespondenţă.
La 1 iunie 1850 Bărnuţiu not0ază: .. S-au· expediat scrisorile Iancului
cu 50 f.Cm. la Innsbruck, prin Staat cornandatura" 17 • EslC' legată această
corespondenţă de participarea lui Iancu la inaugurarea monumentului
de la Innsbruck? Se pare că da.
Cert este că Ja începutul lunii august 1850 Iancu însoţit df' prietenul şi tovarăşul lui de luptă şi idei Andreica soseşte din nou la
Viena. La I O august 1850 Bărnuţiu notează, se parC', la Kallenl0utgeben:
,,Adventul Iancului şi Andreica" 18 • UrmătoarPle două înse>mnări din
notesul lui Simion Bărnuţiu sînt încă 1welucidatP pe de>plin de istoriografii lui Avram Iancu. Sigur Pste că Iancu l-a căutat pe Simion Bărnu
tiu la sanatoriul din Kaltenleutgelwn. La 17 august 1850 Bărnuţiu noIJ
11
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a plPcat cu Iancu la Baden (o altă localitate' halnear[1 nu d<'parte dC' KaltenlC'utgeben), iar de aici la Praga. Ce anume au făcut la
Praga nu s-a aflat încă în mod precis, dar la 26 august 1850 Bărnuţiu
notează „întoarcerea de la Praga " 1!1, lată încă un episod enigmatic din
viaţa lancului. Oricum, călătoria aceasta pe care o întrPprinde împreună
cu Simion Bărnuţiu nu poate fi străină de planurile şi gîndurilP legatP
de închegarea unei Daco-Românii de mult visată. Se pctrP că la Praga
Iancu va chPllui „multi bani, pentru a dPtermina să fiC' publicate în periodicele locale, matPriale favorabilf' cauzei românilor din Transilvania" ~0 •
Reîntors de la Praga, Iancu va sta mai mult0 luni la Viena continuînd lupta pentru obţinerea drepturilor făgăduite poporului său. 1n
urma refuzului accC'ptării decoraţiilor austriPcc şi a activilăţii colective în folosul naţiunii române, a ideii de reunire a tuturor românilor
într-o Daco-Românie>, poliţia austriacă hotăH,şte să destrame cPntrul
revoluţionar român de la Viena alungindu-i pe Avram Iancu, S. Băr
nuţiu, A. T. Laurian, V. Fodor, I. Maiorescu şi pe ceilalţi. Avram Iancu
„a plecat acasă" la 22 februarie 1851, aşa cum nota B8rnuţiu, care lua
drumul Italiei~•.
Iancu s-a întors dP la Viena cu inima strînsă. Forţele reacţionare
c>rau covîrşitoare, stăpînP din nou pc toată Europa. OricP speranţă în
mitul împăratului şi a acoliţilor lui se spulberasP. Pentru moment şi
planurile privind naştf'fea unc>i Daco-Românii sînt greu dP realizat. Dar
încă nu se> considera bătut. Abia ajuns acasă, în munţii săi, continuă
febril activitatea în folosul procesPlor dintre munteni şi fisc.
Pr0zenţa şi aclivitat0a lui îngrijorează autorităţile' locale. Poliţia
sec-reUi PS Le m0reu pP urmele, lui, rapoartele, despr0 Iancu sîn t trimise
forurilor sup<'rioarc>, ministrului d<> interne Bach, personal. La. 24 ma.rLiP 1851 clin Sibiu pleacă
raportul politi<'i Isecrete cfitrc ministrul Bach,
,
în care, vorhindu-sp de frămînlărilP clin sinul romc1nilor transilvăneni,
S<' arată: ,,Aceşti oameni nu au c!P fapt nimic ele pierdut şi sînt conduşi
ci<> îngîmfare şi am biţi<' exa~wrată iar în capetPle lor ici şi colo SP vchiculeazct iclPc·a urwi ROMÂJ\'11 mnri care să w1ea.scă toate păr/ ile ne(lmului rn11u1nesc dinăuntrul .5i clincifarn Austriei (s.n.-GI.B.) într-un stal
neatîrnat. Există aici şi un0le urmP că sînt cultivate în secret legături
între an,şli oameni şi cPi cu gînduri identice din Principatele învecinalt>, fără a se putea pînă acum, cu toate pforturile dl•puse, cerceta
puncte de reper şi materiale precise şi doveditoare". Fiind unul din
principalii propagatori ai acestei idei Avram Iancu estP supus unei suprav<'gheri strict~ şi secrPte - se> raportează ministrului ele interne a
imperiului habsburgic, Bach~".
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Şi rapoartele politiei secr0te continuă sa 1a calea Vienei tot mai
des. La 4 aprilie 1851, maiorul Imbrisevic din Alba Iulia raporteaz[1
comandamentului militar şi civil că populaţia transilvăneană ţine la
Iancu, iar românii „care sînt decoraţi cu ordine cezaro-regeşti austriece, :şi care sînt cei mai multi din jurul lui Iancu, se pare că nu mai
vor de> la un anumit timp să le poarte. Dă de bănuit că în aceasta este
influenţa lui Iancu, după c<> se pare că nici el nu accf'ptă decoraţii IP
ce i-au fost conferite":!:i.
Locţiitorul guvernatorului \Volgemuth, la 21 aprilie 1851, trimite
un nou raport cătrf' ministrul de interne Bach în care> accentuează influenta pe care o are Iancu asupra naţiunii române şi a cc>lorlalţi conducători români, subliniind şi măsurile care s-au luat pentru supravegherea lui, pentru a-i paraliza influenţa:! 4 •
Autorităţile şi poliţia austriacă vor face totul pentru a anihila activitatea şi influenţa „Craiului munţilor", cel care dor<>a unirea tuturor românilor într-un stat naţional liber şi indepPndent. Arestarea şi
maltratarea eroului revoluţionar Avram Iancu în august 1852 a fost
metoda cea mai perfidă., mai samavolnică şi mai laşă prin care autorităţile austriPce au reuşit să zdruncine nPrvii şi sănătatea, să paralizne
voinţa şi să declanşeze boala care a măcinat viaţa scurtă a acPslui
erou al neamului românesc.
Idealul lui, al întregului neam românesc, se va înfăptui la 1 Decembrie 1918, în cetatea de la Alba Iulia, acolo unde şi-au jertfit viaţa
pentru neam şi popor Horea, Cloşca şi Crişan, acolo unde a fost batjocorit şi maltratat în chip înjositor Avram Iancu, ,,Craiul munţilor",
marele tribun şi luptător înflăcărat pentru drepturile sociale şi naţio
nale ale poporului român.

AVRAM IANCU ET LE PROBLl:ME DE LA CREATION
DE LA DACO-ROUMANIE

(Resume)
Base sur une riche clocumentalion en Roumanie et dans Ies archh·es ele \'ic>nne
(mise u notre clisposition avec ~Jenerosile par le professeur AlexanclN R,mcla que
nous remercions encore), inedite pour la pluparl ou tres peu connue, l'ou\'rage prt-'sent
conlribue it l'eluciclalion cl'encore un aspect important ele la vie el ele l'oeunP
d'Avram Iancu; celui de la Iulie pour Ies droits nalionaux du peuple roumain de 111
Monarchie des Habsburgs, pendant Ies annees qui suivaient immedialenwnt la re,·olulio nde 1848-1849 de la Transylvanie, aussi bien qu' iii l'eclaircissement des tentatives de certains revolutionnaircs de 1848 (A. Iancu, S. Bărnut, C. Teii, 1\. T. Lauriun,
Ion Maiorescu, Aron Florian, Gheorghe Magheru etc.) de nwllre en application le
projet de creation de la „Duco-Row1w11ie", celui de l'union de tous Ies Roumdins dnns
un seul etal national.
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