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E D I T O R I A L

«Nu m-am luptat pentru
cruci şi favoruri, ci pentru
eliberarea naţiunii mele.»
TESTAMENTUL LUI
AVRAM IANCU
“Ultima mea voinţă, unicul dor al vieţii mele fiind sămi văd Naţiunea mea fericită, pentru care, după puteri,
am şi lucrat până acuma, durere fără succes, ba togma
acuma, cu întristare văd că speranţele şi jertfa aduse se
prefac în nimic. Nu ştiu câte zile mai pot avea, un fel de
presimţire îmi pare că mi-ar spune că viitorul este nesigur, voiesc, dară, şi hotărât dispun ca, după moartea
mea, toată averea mea, mişcătoare şi nemişcătoare, să
treacă în folosul naţiunei mele, pentru înfiinţarea unei
academii de drepturi, tare crezând că luptătorii cu arma
legii vor putea scoate drepturile naţiunei mele.”
(Avram Iancu, Câmpeni, 20 decembrie 1850, stil vechi)
*****
Şi ceea ce a presimţit, i s-a întâmplat. Nu mult timp a
mai trecut şi s-a sfârşit.
La Ţebea îi este mormântul. Acolo vin românii şi moţii
lui, să-l viziteze. Spun “să-l viziteze“ pentru că el este
viu, de-a pururi pentru ţară şi neam.
Cei vârstnici, povestiţi celor mai tineri cum un fecior
de popă de la Vidra, sărac în averi, dar cu inimă mare şi
minte bogată, şi-a dăruit toată acestă avere neamului
său!
*****
În casa Iancului de la Vidra, în cartea de aur, în anul
1912, un student scria versurile: “Jele-i Doamne, cui i-e
jele / Jele-i Doamne codrului / De armele Iancului / Că
le plouă şi le ninge / Şi n-are cine le-ncinge.”
Astăzi, visul lui Avram Iancu s-a împlinit. El nu a mai
apucat să-l trăiască. Dar în anul 1918, cu armele consemnate de EL, de Iancu Avram, Naţiunea Română i-a
împlinit visul. Corifeii Marii Uniri de la Alba Iulia au fost
mari cărturari, mari luptători în aulele Parlamentelor de
la Budapesta şi Viena, dar şi în Bisericile româneşti şi
jos, la “talpa ţării“. Ei au condus poporul spre Unire.
Poporul i-a ascultat, s-a deşteptat şi a făcut-o.
Aradul i-a avut pe Ştefan Cicio-Pop şi pe Vasile Goldiş.
Ştiţi casa memorială a lui Ştefan Cicio-Pop? Sigur c-o
ştiţi. V-au dus acolo dascălii voştri. Dacă nu, nu-i bine.
Am uitat, astăzi, importanţa unei “arme redutabile“.
Facem ce ne spun alţii, fără să spunem ce vrem noi. Că
dacă le spunem, sigur în parte ne vor înţelege. Dar
“arma“ noastră-i slabă, astăzi. Nu prea avem parte de
ea. Vorbesc de carte. De învăţătură de carte. Adică spunea el, Iancu, neamul de supuşi ai împăratului nu vor
câştiga drepturi, decât cu învăţătura, şi cunoştiinţele
dobândite prin învăţătură. Nu că nu vrem, d-ai prea
scumpă pentru cei săraci şi cu multă minte de la
Dumnezeu dată. Şi-atunci, se poate schimba... placa!
Dacă, nu şi nu, pentru că nu vor tiranii, revenim la
acea zicală cum că “există situaţii în viaţă, când singurul argument posibil este bâta“. Noi, însă, îl vom asculta pe Iancu, care spunea: “Vom combate tirania cu lancea lui Horea”.
Cu mult respect şi dragoste,
Primarul comunei
IOAN CRIŞAN
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Comemorarea trecerii în neființă a lui
Avram Iancu, cel care a fost numit

CRĂIȘORUL
MOȚILOR

Avram Iancu (1824-1872) a fost un avocat transilvănean și revoluționar român pașoptist, care a jucat un rol important în Revoluția de la 1848 din Transilvania. A fost
conducătorul de fapt al Țării Moților în anul 1849, comandând armata românilor transilvăneni, în alianță cu armata austriacă, împotriva trupelor revoluționare ungare aflate
sub conducerea lui Kossuth Lajos.
La Țebea, în ziua de 7 septembrie 2014, la mormântul lui Avram Iancu, a fost oficiată
o slujbă de pomenire a Crăişorului Munţilor, de către un sobor de preoți, festivitatea continuând cu ceremonialul depunerii de coaroane de flori. Întreaga manifestare dedicată
Crăișorului Moților a fost urmărită de peste 5.000 de persoane, prezente la Țebea.
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