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Abstract  
This study examines how  is reflected over time the image of 

Avram Iancu in historical writing and folklore. The author uses  

some anthologies of folklore, belonging to authors like the priest 

Simeon Florea Marian, some evidence of contemporaries, collected 

in  different volumes, and recent researches, which analises the 

importance of the hero.  

Because of the multitude of testimonies from other areas, 

like art, literature (novels) and so on, and the study does not stop 

them, but it lists, focusing only on works investigated. 

The analysis shows that in the literature, the image of 

Avram Iancu is revealed through figures of speech such as 

hyperbole and metaphor, but also through processes such as the 

visual arts, the auditory or synesthesia, achieved through the use of 

figures of speech (epithets, comparisons, personifications). 

Regarding the way in which the image of Avram Iancu is 

presented in historical writing, consisting of testimonies of 

contemporaries or recent works, we find that physical portrait is 

characterized by the same features to all authors analyzed, while 
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the portrait moral also has a number of common traits, such as 

courage, prudence or wisdom. 

 The aim of the study was to show that attention enjoyed by 

the hero is reflected in the two categories of writing and to 

summarize the main features of its image in the pages of this type 

of work.  

Key words: hero, hiperbola, Simeon Florea Marian, Ioan Ranca. 
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Introducere 
 Datorită rolului jucat în desfășurarea evenimentelor din anul 

1848 în Transilvania, Avram Iancu s-a bucurat, încă de atunci de 

interesul istoriografiei și a literaturii, care s-au oprit de-a lungul 

timpului asupra lui, analizând viaţa și activitatea sa, și folosindu-se 

de ele atât într-o serie de cercetări de specialitate, cât și în 

realizarea unor opere ce vizează domeniul literaturii populare al 

celei culte, al artei pictografice sau al altor domenii conexe acestora.  

 Astfel, operele dedicate lui, fie ele monografii, studii, poezii, 

romane sau tablouri, sunt destul de numeroase, perioada apariţiei 

lor fiind una amplă, ce debutează cu anii următori evenimentului și 

se continuă până astăzi (ce-i drept, nu cu aceeași consecvenţă).  

 Felul în care sunt surprinse trăsăturile personajului în cadrul 

conţinutului lor, diferă și el în funcţie de perioadă, și de autor, 

existând atât opere cu un caracter de-a drepul encomiastic ce 

proslăvesc faptele lui și fac din el un adevărat erou, cât și opere care 

înceracă să păstreze un ton neutru și să realizeze o prezentare 

obiectivă a lui, sau opere care-l denigrează. Ele aparţin, desigur, cu 

precădere istoriografiei române, însă anumite materiale, valoroase 
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prin conţinut pot fi regăsite și în cea maghiară, și în alte scrieri ale 

unor specialiști din străinătate (ex. Keith Hitchins1). 

 Imaginea lui este prezentată diferit în paginile acestora, atât 

datorită raportării diferite la faptele lui, cât și datorită faptului că, 

specialiștii au de cele mai multe ori în vedere aspecte diferite ale 

vieţii și activităţii lui. Astfel, unele cercetări se opresc asupra 

trăsăturilor sale fizice, altele asupra celor morale, altele analizează 

atitudinie lui, altele încearcă să îl încadreze în contextul politico-

social sau cultural al vremii, altele se opresc asupra receptării lui 

postume, sau asupra relaţiior sale cu cei apropiaţi etc.  

 În acest context, reliefarea imaginii lui Avram Iancu și a 

felului în care a supravieţuit ea în conștiinţa celor care au scris 

despre el, fie ei contemporani ai săi sau istorici de mai târziu, fie ei 

poeţi sau romancieri, reprezintă un demers important, al cărui scop 

este reliefarea unei imagini complexe, transtemporale ce 

sintetizează principalele elementele pe care se articulează discursul 

istoriografic sau cel beletristic (până la un punct, este destul de greu 

                                                             

1 Keith Hitchins, Conștiinţă  naţională și acţiune politică la românii din 
Transilvania, vol. 1 (1700-1868), trad. Pompiliu Teodor, Sever Trifu, 
Codruţa Trifu, Editura Dacia, Cluj, 1987.  
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de făcut distincţie între ele, în special în perioada contemporană 

evenimentului și în cea imediat următoare), arată care sunt 

asemănările dintre concepţii și deosebirile majore și care sunt 

contribuţiile autorilor cei mai reprezentativi. 

 În realizarea lui vom avea în vedere diferite surse 

istoriografice, mai vechi sau mai noi2 (aparţinând unor autori 

precum Teodor Murășanu3, Ioan Lupaș, care a vorbit despre el în 

plenul Academiei Române4, Silviu Dragomir5, Ștefan Pascu6, Sever 

Dumitrașcu7, Constantin P. Avram8, Florian Dudaș9, Ioan Ranca și 

                                                             

2 Unele dintre ele antologizate în volumul lui Ian Ranca. Cf. Ioan Ranca, 
Avram Iancu pe baricadele Apusenilor. Relatări contemporane ale unor 
apropiaţi și adversari, Editura Pax-historica, Târgu Mureș, 1996.  

3 Teodor Murășanu, Avram Iancu. Viaţa și faptele lui de vitejie, Editura 
,,Librăria poporală”, Turda, 1924.  

4 Ioan Lupaș, Avram Iancu. Comunicare făcută în ședinţa Academiei 
Române din 8 Iunie 1924,  Institutul de arte grafice ,,Ardealul”, Cluj, 1924.  

5 Silviu Dragomir, Avram Iancu, Ediţia a II-a, Editura Știinţifică, București, 
1968.  

6 Ștefan Pascu, Avram Iancu – viaţa și faptele unui erou și martir,  Editura 
Meridiane, București, 1972.  

7 Sever Dumitrașcu, Avram Iancu – intelectualul, Editura Universităţii din 
Oradea, Oradea, 2003. 
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Valeriu Niţu10, Nicolae Bocșan11 sau Gelu Neamţu12, cele mai 

importante surse literare (antologii de folclor precum cea a lui 

Simeon Florea Marian13 sau altor autori14,  dar și romane sau 

volume de poezii aparţinând unor autori mai mult sau mai puţin 

cunoscuţi15). Ele vor fi analizate și comparate, în vederea reliefării  

                                                                                                                                 

8 Constantin P. Avram, Avram Iancu – măreţia demnităţii, Editura 
Gutenberg, Arad, 1999.  

9 Florian Dudaș, Avram Iancu- eroul românilor, Editura Lumina, Oradea, 
1993.  

10 Ion Ranca, Valeriu Niţu, Avram Iancu. Documente, Editura Știinţifică, 
București, 1974.  

11 Nicolae Bocșan, Revoluţia de la 1848 în Munţii Apuseni – memorialistica, 
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003. 

12 Gelu Neamţu, Avram Iancu – mit, realitate, simbol, Editura Argonaut, 
Cluj-Napoca, 2012. 

13 Simeon Florea Marian, Poesii poporale despre Avram Iancu, Editura 
autorului, Suceava, 1900. 

14 Cf. Monica Anton, Ion Mărgineanu, ed. Cântece și tradiţii populare 
despre Horea și Avram Iancu,  Editura Minerva, București, 1985.  

15 Precum și materiae care analizează felul în care se reflectă Iancu în 
paginile lor. Cf. George Dumitrescu, ,,Avram Iancu în poezia poporală 
română”, în rev. Transilvania, anul LIII, nr. 9, Septemvre, Sibiiu,1922, pp. 
567-571. 
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principalelor idei care reies din lectura lor, a fundamentelor lor 

comune sau a divergenţelor existente între diferiţi autori. Vom 

încerca de asemenea să identificăm coordonatele discursului 

dominant cu privire la Avram Iancu, fără a neglija însă discursurile 

periferice, importante și ele.  

 Întrucât spaţiul afierosit acestei cercetări este unul destul de 

limitat, nu avem pretenţia unei prezentări exhaustive. Sperăm însă 

că cercetarea de faţă va oferi cititorului o viziune de ansamblu 

asupra felului în care a supravieţuit imaginea lui Avram Iancu în 

istoriografie și literatură și asupra trăsăturilor care definesc această 

personalitate. 
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Imaginea lui Avram Iancu în folclorul popular 
 

De-a lungul timpului Avram Iancu a fost evocat adesea în 

paginile operelor literare16. Între ele, ponderea cea mai mare o au 

poeziile, iar între ele poeziile populare. Cele dintâi au fost 

antologizate adesea în diferite volume17 sau în anexele unor lucrări 

cu caracter istoric (la unele dintre acestea ne vom referi și în cadrul 

subcapitolului următor, atunci când vom vorbi despre operele 

istorice în paginile cărora sunt regăsite ele). Fără a avea pretenţia 

exhaustivităţii, ne vom strădui aici să releifăm principalele idei 

regăsite în cadrul operelor literare cercetate și să vedem care sunt 

trăsăturile esenţiale ale portretului lui Avram Iancu ce reies din 

lectura lor.  

                                                             

16 Există în acest sens și un roman și alte scrieri în proză. Cf. Copilu Cheatra 
Vasile, Craiul munţilor – roman, Editura Dealul Melcilor, Brașov, 1998. 

17 Cf. Ion Mărgineanu, coord., Iancule, soare trudit, Alba-Iulia, 1992; Aurel 
D. Câmpeanu, Avram Iancu – poem istoric, Editura Napoca Star, Cluj-
Napoca, 2005; Alexandru Băeţan, Acorduri în amurg,  Editat de ANVR, 
Filiala ,,Avram Iancu” Cluj, Cluj-Napoca, 1995; Romulus Felea, Avram Iancu 
în folclorul moţilor,  Ediţia a II-a, Cluj-Napoca, 1999 Simeon Florea Marian, 
Poesii populare despre Avram Iancu,  Editura autorului , Suceava, 1900.  
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Îmcă dintru început trebuie precizat faptul că, în poeziile în 

care se vorbește despre Iancu, este creionat adesea portretul lui 

prin intermediul unor procedee artistice precum hiperbola, prin 

folosirea unor figuri de stil (epitete, comparaţii, personificări etc.), 

sau printr-o serii de situaţii antitetice.   

Un exemplu al folosirii hiperbolei îl constituie, de exemplu, 

poezia intitulată Plecarea la bătaie, regăsită în antologia lui Simeon 

Florea Marian18, unde sabia lui Iancu este personificată, iar calităţile 

lui sunt exagerate în chip vădit, spre a reliefa într-o manieră mai 

accentuată calităţile lui. De asemenea, și în Doina lui Iancu, culeasă 

de Ion Pop Reteganu, hiperbola se găsește între procedeele folosite 

în descrierea lui. Iată un exemplu în acest sens, în care este reliefat 

curajul său:  

Cât e dealul de-alungat,/ Nu-i ca Iancu de bărbat/ Că-și face 

tunuri de fag/ Și intră în Cluj cu drag19. 

                                                             

18 Ibidem,  p. 9. 

19 Ion Pop Reteganul ,,Doina lui Iancu”, în rev. Tribuna, anul XVII, nr. 43, 
Sibiu, 1900, p. 170. Sau:  Coată potera prin sate/ După-un om și jumătate…  
Ioan Mărgineanu, coord., op. cit., p. 192. 
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În altă parte, vocea lui Iancu tună20, iar în alte opere natura 

însăși, personificată, deplânge împreună cu eroul durerea neamului 

românesc, poetul popular atribuindu-i în acest sens calităţi umane 

precum sentimentul sau limbajul. Un astfel de exemplu îl reprezintă 

poezia intitulată Ce stai codre supărat. Redăm mai jos conţinutul ei: 

Ce stai codre supărat/ Necăit și-ngândurat/ 
Că din nori amu nu tună/ Nici nu te zbaţi în furtună./ 
Nici săcuri din tini nu taie/ Și nici arzi în bobotaie?/ 
Cum pot să mă veselesc/ Când de jale mă topesc. 
Când sub cetinișul meu/ Zace-un dor mare și greu. 

Zac voinicii în mormânt/ Cu-obrăjoru-n pământ/ Iar 
în loc de copârșău/ Îi înveli cu ramul meu….21 

 Statutul de lider al lui Iancu se regăsește și el între calităţile 

ce-i compun portretul și sunt surprinse în cadrul poeziilor populare. 

Astfel, în cea intitulată: De la Sohodol s-a dus, culeasă de Romulus 

Felea, acest statut al său este arătat de următoarele fraze: 

Iancu din corn că suna/Tulnicele-l saluta/ Și 

din Deal, în Bocășel,/ Moţii s-adunau la el./ El le 
poruncea să margă/ Rânduri de vrăjmași să spargă/ 

                                                             

20 Ibidem, p. 146. 

21 Ibidem, p. 151.  
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N Jos, pe drumurile Crâstii,/ Pe la cotitura Vrâștii/ Și 
pe culmi, la Hitioanu,/ Unde o ajuns dușmanu./ Și o 
fost bătaie mare/ Focuri vâlvătau în zare/ Tulnicele 

toate, multe,/ Răsunau chemări în munte/ Sus, din 
Peleș și Poiană,/ De la Stur de la Voroană,/ De pe 
plai, la Curătură,/ Moţii-n pâlcuri cură, cură…22 

 Popularitatea lui Iancu nu se încheie odată cu încetarea 

răscoalei sau cu moartea lui, ea continuându-se și perpetuându-se și 

după moartea lui, asemenea memoriei eroului, după cum lasă să se 

înţeleagă autorul Colindei Iancului23, și alţi autori, care vorbesc 

despre legea lui Iancu24 și despre  rugăciunile pe care le face 

poporul pentru reușita acţiunii revoluţionarului: 

                                                             

22 Romulus Felea,  op. cit., p. 252. 

23 Ibidem,  p. 243.  

24 Legea mea domnește-n plai străvechi. De unde sunt și unde m-am 
născut,/ De mii de ani parcurși în spaţiu mitic,/ Istoria îmi stă, răvaș și 
scut./ N-am năvălit, ci vieţuiesc aici/ La poale de-Apuseni și de Carpaţi./ Nu 
mi-am mutat geneza-n venetici,/ Nu iam vândut conștiinţa la magnaţi… 
Alexandru Băeţan, op. cit., p. 49. 
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Sus pe vârful dealului/ În cetatea Iancului/ De trei 
zile. de trei nopţi/ Cântă o sută de preoţi/ Și se roagă și se-
nchină/ Pentru tabăra română.25 

Moartea lui Iancu reprezintă un moment de doliu pentru 

întreaga Transilvanie, și un prilej de reiterare a celui care a fost el. 

Poezia Trag clopote în Ardeal ilustrează, între alte opere, acest 

aspect: 

Trag clopote în Ardeal./C-a murit un om 
viteaz:/ Avram Iancu de la moţi…/ Îl plâng românii 
cu toţi./ Și l-a lui înmormântare/ Veniră cu mic cu 

mare/ De la Brad. de la Abrud,/ De la Câmpeni și 
Aiud,/ De la Vidra și Ponor/ Îmbrăcaţi în tricolor/ Să-l 
petreacă pe-ultim drum/ Pe Iancu, pui de român./Pui 
de român și de moţ,/ C-a fost iubit de noi toţi./ 
Clopotele trag a jale,/ El merge pe-a morţii cale…/ 

Pe calea cea de vecie/ Se duce să nu mai vie./ 
Treizeci și șase de preoţi. Toţi români de pe la moţi/ 
Au venit din depărtare/ De Iancu pe toţi îi doare./ 
Plânge lumea și suspină/Că el le-a dorit lumină./ A 
vrut să facă dreptate/ Moţilor de pe la sate/ Și să-i 
scape de robie/ Și de cruda tiranie., Iancule de frica 

ta/ Tremurau domnii-n Vidra/ Și-mpăratu tremura/ 
De moţul de la Vidra./ Ai fost tare și-n putere/ Nu ţi-

                                                             

25 Ioan Lupaș, op. cit., p. 15. Cf. Romulus Felea, op. cit., p. 230. 
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a trebuit avere./ Avere ţi-a fost cinstea,/ Așa te-a 
iubit lumea….26 

 Acest poem oferă și el informaţii cu privire la portretul 

moral al lui Iancu, arătând că el a fost un om ce poseda o serie de 

calităţi morale precum dârzenia și curajul și că el a pus totul în slujba 

idealului său, preferând sărcia în locul bogăţiei, și slujind cu 

devotament cauza românească. 

 Într-u poem cult ce abundă însă în elemente specifice liricii 

populare, Aurel Câmpeanu încearcă și el să surprindă în poezia 

dedicată lui Iancu, câteva informaţii privitoare la portretul ei și la 

autoritatea de care se bucura în rândul moţilor: 

Străinu-i om de omenie,/ Cu inimă, pe cât se pare;/ 
La drumul său, cu roibul frate/ El urcă dealul pe picioare./ 
Se-oprește-n faţa lor și zice: / - Noroc și fericire-n ţară!/ 
Acum îl recunosc. E Iancu!.../ Și toţi cu drag îl înconjoară./ 
Iancule, Măria Ta,/ Dă un semn și te-om uma/ Și de nemeși 
vom scăpa!/ Tu ești steaua munţilor,/ Împăratul moţilor/ Și 

spaima contrarilor!/ Măria ta, Iancule,/ Cutreieri hotarele,/ 
Strălucind ca soarele!27 

                                                             

26 Ion Mărgineanu, coord., op. cit., p. 188. 

27 Aurel D. Câmpeanu, op. cit., pp. 14-15. 
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 Existenţa acestor opere literare în care se vorbește despre 

Iancu și care oferă informaţii cu privire la portretul său, reliefând cu 

precădere trăsăturile sale morale, reprezintă o dovadă a faptului că 

popularitatea lui Iancu în rândul ţărănimii ardelene era un fapt 

concret. Evocarea făcută de cunoscuţi, importantă și ea, nu 

dovedește receptarea ideilor lui în rândul întregii populaţii 

românești din Transilvania așa cum o fac aceste evocări. De 

asemenea, valoarea lor nu este doar una etnografică, ci transcende 

graniţele acestui domeniu, amprentându-se adesea și asupra 

discursului istoric, pe care îl completează sau îl susţine. 

 Informaţiile privitoare la imaginea lui Avram Iancu care 

provin din aceste surse, multe dintre ele contemporane cu primele 

evocări cu valoare istorică sau anterioare acestora (cele provenind 

chiar din timpul revoluţiei, de exemplu), sunt așadar importante, ele 

reliefând felul în care s-a păstrat memoria lui în rândurile ţărănimii 

ardelene. Faptul că aceste evocări au la bază trăsături precum 

curajul, perseverenţa, abnegaţia, ţinuta morală și altele de acest fel, 

care se regăsesc între elementele esenţiale ce compun și scrisul 

istoric nu face decât să dovedească faptul că la baza lor se găsește 

adevărul istoric, că în compunerea lor s-a pornit de la certitudinea 

evenimenţială și că, majoritatea celor care s-au preocupat cu 

imortalizarea lui în acest fel au fost participanţi direcţi la 
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evenimente sau au avut informaţii de la cei care au participat în 

mod direct la ele. 
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Imaginea lui Avram Iancu în istoriografie 
 

 Informaţii cu privire la felul în care a fost perceput Avram 

Iancu de către contemporanii săi avem din mai multe surse28. Între 

acestea, se numără și volumul lui Ioan Ranca, pomenit mai sus29, în 

cadrul căruia el antologizează mărturii ale unor contemporani ai 

revoluţionarului precum Alexandru Papiu Ilarian (pp. 48-58), Lucaks 

Bela (pp 60-64), Ioan Oros alias Rusu (pp. 66-72), Stephan Ludwig 

Roth pp. 74-7630), Alecu Ruso (pp. 78-80) și a multor altora, fie ei 

români, maghiari sau germani. Volumul lui este important atât prin 

informaţia inedită pe care o aduce, cât și prin faptul că oferă o 

perspectivă complexă asupra felului în care a fost perceput 

personajul nostru.  

                                                             

28 Cf. de exemplu: Constanţa Hodoș, ,,Amintiri despre Avram Iancu”, în rev. 
Transilvania, anul LIII, nr. 9, Septemvre, Sibiiu,1922, pp. 572-575. Virgil 
Șotropa, ,,Amintiri și impresii”, în rev. Transilvania, anul LIII, nr. 9, 
Septemvre, Sibiiu,1922, pp. 595-599. 

29 Ioan Ranca, op. cit.,  

30 Cf. Carol Golner,  ed., Stephan Ludwig Roth -viaţa și opera, Editura 
Știinţifică, București, 1966, pp. 113-114.   
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 Ce-i drept, uneori (ca de exemplu în cazul lui Papiu Ilarian, el 

prezintă informaţii cu privire la urmările răscoalei sau descrieri ale 

unor bătălii, care oferă însă insuficiente informaţii cu privire la Iancu 

și la portretul său. În altele însă (cum este cel al lui Lucaks Bela), el 

prezintă biografii destul de ample ale acestuia. De altel, mărturia 

fostului ministru al comerţului, care l-acunoscut personal pe Iancu și 

care-i face o caracterizare amplă este una cât interesantă și inedită 

în raport cu celelalte mărturii ale conaţionalilor săi. Ea oferă atât 

informaţii cu privire la portretul lui moral și la cel fizic, cât și 

informaţii privitoare la situaţia lui și la felul în care a reușit să se 

impună sau informaţii despre zona în care s-a născut și a crescut. 

Spicuim mai jos câteva dintre informaţiile din cadrul descrierii 

oferite de el:  

  Adunările tinerilor fuseseră frecventate 

stăruitor de un tânăr modest și simplu pe care, tocmai 
de aceea l-au suportat cu plăcere domnișorii nobili în 
cercul lor. Era de naţionalitate română și colegii lui l-
au numit Abi. S-a născut lângă Câmpeni în centrul 
regiunii miniere din Transilvania, în satul Vidra. 
Părinţii lui posedau o mică gospodărie și făceau 

negustorie, îndeosebi cu scânduri… Era înzestrat cu o 
judecată atentă și pătrunzătoare… 

  Pe lângă acestea tânărul era manierat, 
atrăgător. Fire deschisă, nu știa să se aplece și să se 
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lingușească. Statura lui înaltă, faţa mândră și 
bărbătească, exprimau acel caracter al demnităţii pe 
care numai conștiinţa meritului poate să-l 

imprime.Probabil domnii cu influenţă dar capricioși, se 
stânjeneau de barba, mustaţa și de părul lui roșcovan. 
Apoi, în Transilvania exista obiceiul ca numai fiii de 
nobili să poată avea pretenţii pentru scaunul 
gubernial, la judeţ, și în general, pentru vreo carieră 
mai în greutate. Pe atunco, familia și protecţia dădeau 

suflu înviorătorilor nobili ardeleni (foarte puţini nobili 
prin spirit). 

  Abi nu poseda nici unul dintre aceste 
favoruri. Doar atât putea să demonstreze că are 
aptitudini și talent pentru ocuparea unui serviciu….31 

Așadar, din punct de vedere al protretului fizic, autorul ne 

arată că Iancu purta barbă, mustaţă, părul ciufulit, că acestea erau 

de culoare roșcată, în vreme ce, în privinţa portretului moral, el 

oferă o serie de informaţii cu privire la trăsăturile sale esenţiale, 

respectiv dârzenia, curajul și demnitatea. Importante sunt, în 

descrierea lui, și informaţiile cu privire la statutul său social și la felul 

în care a reușit să se impună în peisajul cultural al vremii.      

                                                             

31 Ioan Ranca, op. cit., pp. 60-61. Cf . Ioan Ranca, Valeriu Niţu, op. cit., pp. 
111-112. 
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Un alt maghiar care oferă o descriere a lui Avram Iancu și a 

rolului său într-o manieră destul de plăcută este și Kovacs Ferencz. 

Într-o descriere scurtă, ce aduce mai degrabă cu o pagină de jurnal, 

el spune următoarele cu privire la el: 

Avram Iancu a fost un adevărat revoluţionar. 
Chipul lui frumos și elocvenţa remarcabilă nfăţișau în 
faţa poporului un al doilea Kosuth (…). Știa răzvrăti 
poporul (…) Avea conţtiinţa mândră că conaţionalii săi îl 
adorau (…). În noiembrie 1848 el a petrecut alaiul 

împărătesc însoţit de un popor numeros până la Cluj, de 
unde s-a întors triumfător într-o caleașcă de 4 cai, 
însoţit de 12 tribuni călare. În contradicţie cu această 
pompă apărea silueta din caleașcă. A coborât purtând 
pe cap o cușmă albă miţoasă, îmbrăcat în ţundră de 

munte, în iţari albi cu cizme ţărănești din piele de viţel, 
aând însă alături o sabie arinie, fiind primit astfel prin 
omagiul ofiţerilor grănicerești încartiruiţi în cetatea Alba 
Iulia. 

Dar nu lipsea din el inima românească. Astfel 
când în urma atacului și a eșecului asumat de Hatvani 
Abrudul a fost distrus nu a fost prezent a distrugere. A 

apărut doar în ziua următoare iar deasupra trupului 
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împărţit în patru al domnișoarei Varadi a vărsat lacrimi 
sensibile32. 

Ineditul aceste mărturii constă în informaţiile pe care le 

oferă cu privire la sensibilitatea ui Iancu și la felul în care l-a marcat 

moartea domnișoarei Varadi în asediul Abruudului, dar și în 

descrierea călătoriei în care l-a însoţit pe împărat. În rest, trăsăturile 

lui se aseamănă foarte tare cu cele din portretul citat anterior 

acestuia. 

Contemporanul Iosif Sterca Șuluţiu devenit mai apoi 

președinte al ,,Astrei” a lăsat și el o descriere a lui Iancu. În cadrul ei, 

el prezintă momentul întîlnirii acestuia cu maghiarul Vasvari, 

devenit apoi secretatul lui Kossuth33, în urma căreia Iancu refuză 

realizarea unui pact cu maghiarii, evocarea lui oferind de asemenea 

informaţii cu privire la portretul moral al eroului. 

                                                             

32 Ioan Ranca, op. cit, pp. 199-200. 

33 Ioan Ranca oplasează în numărul I al revistei Transilvania din anul 1897, 
între paginile 40-43, însă acest număr al revistei are doar 38 de pagini, 
între care însă articolul nu poate fi regăsit. Ce-i drept, în cadrul lui apare un 
material semat de către Iosif Streca Șuluţiu, intitulat Ultima scrisoare a lui 
Avram Iancu.  A se vedea: Iosif Sterca Șuluţiu, ,,Ultima scrisoare a lui Avram 
Iancu, în rev. Transilvania, anul XXVIII, nr. 1, Ianuarie-Februarie, Sibiiu, 
1897, pp. 17-19. 
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Lucrarea lui Ioan Ranca mai cuprinde de asemenea, și alte 

descrieri aparţinând unor autori maghari, cu privire la Avram Iancu. 

Întrucât însă toate au o structură aproape identică, reliefând 

anumite trăsături pozitive ale sale, nu le vom prezenta însă aici. 

Credem însă că prezentarea unor viziuni mai puţin pozitive sau chiar 

negative la adresa lui ar fi constituit un mare plus al lucrării. 

Informaţii privitoare la felul în care se reflectă imaginea lui 

Avram Iancu în evocările contemporanilor ne oferă și istoricul 

Pompiliu Teodor34 (o parte dintre ele se regăsesc însă și în volumul 

lui Ian Ranca, fapt pentru care nu vom reveni asupra lor). Între 

acestea, el adună mărturii ale unor presonalităţi culturale ale vremii 

precum George Bariţiu, Sinion Balint sau Axente Sever. Mărturia 

celui dintâi cuprinde și pasaje din care reiese felul în care îl vedea el 

pe Iancu: 

Avram Iancu era unul din acei bărbaţi emineni ai poporului 

daco-românesc care fusese călăuzit și pătruns în adâncul sufletului 

său de sacrul foc al libertăţii35. 

                                                             

34 Pompiliu Teodor, Avram Iancu în memorialistică, Editura Dacia, Cluj, 
1972. 

35 Ibidem, p. 107. 
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Tot aici se regăsesc și informaţii privitoare la fenomenul pe 

care îl reprezenta Avram Iancu și la reflectarea imaginii lui în tradiţia 

populară36, idee susţinută și de Ștefan Moldovan, care arată că el 

era un om foarte poplar și iubea foarte mult poporul37. 

 Unul dintre autorii care se opresc în prima parte a secolului 

trecut asupra imaginii lui Avram Iancu, dedicându-i o monografie de 

mici dimensiuni (61 pagini format mic), apărută în cadrul colecţiei 

,,Biblioteca Românească”, este și Teodor Murășanu. Într-un ton 

specific discursului istoriografic al vremii, el vorbește despre Avram 

Iancu, caracterizându-l prin epitete precum Craiul Munţilor38, și 

conferindu-i un portret de-a dreptul legendar. În partea finală a 

lucrării, el antologizează și o serie de cântece populare privitoare la 

el, fapt ce conferă lucrării și o valoare etnologică39.  

 În aceeași notă se înscrie și discursul rostit în acealași an de 

către Ioan Lupaș la Academia Română. Spre deosebire de lucrarea 

                                                             

36 Ibidem, p. 107. 

37 Ibidem, p. 151. 

38 Teodor Murășanu, op. cit., p. 4. 

39 Ibidem, pp. 49-61. 
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celui dintâi însă, comunicarea lui este însoţită de un aparat critic 

riguros întocmit ce reunește atât surse și istoriografice românești, 

cât și maghiare. Lucrarea lui se distinge și printr-o serie de anexe 

documentare40, ce aduc informaţii cu privire la anumite aspecte mai 

puţin cunoscute ale biografiei personajului.  

 Un alt istoric care analizează imaginea lui Avram Iancu este 

și Florian Dudaș. Lucrarea sa, intitulată Avram Iancu, eroul 

românilor, este împărţită pe cinci capitole. În cea dindâi, el prezintă 

elemente privitoare la biografia eroului, în cel de-al doilea, chestiuni 

legate de moștenirea palpabilă rămasă de la el (vestigii, suveniruri 

cărţi etc.), în cel de-al treilea, prezintă principalele reprezentări 

artistice ale lui Iancu, datorate pictorului Constande, fotografiile, 

realizate de către C. Rusz și Carol Pop-Szatmari, și ultimele portrete 

aparţinând revoluţionarului41, în cel de-al patrulea el analizează felul 

în care s-a produs receptarea lui în folclor, iar în cel ultim vorbește 

despre principalele monumente închinate lui.  

                                                             

40 Ioan Lupaș, op. cit., pp. 31-62.  

41 Florian Dudaș, op. cit., pp. 44-63. 
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În concepţia lui, cele mai importante trăsăuri ale lui sunt 

credinţa în idealurile revoluţionare, respectul pentru tradiţii și 

strămoși, și devotamentul.  

 Lucrarea lui Constantin Avram intitulată Avram Iancu- 

Măreţia demnităţii, împărţită pe nouă capitole și având în parte, 

același discurs ca și cele ale lui Teodor Murășanu și Ioan Lupaș, 

prezintă și ea câteva aspecte biografice cu privire la Iancu, și este 

însoţită de câteva cântece românești inspirate de revoluţia de la 

184842. Și aici, ca și acolo, portretul lui Iancu este de-a dreptul 

hiperbolizat, respectul vădit pe care autorul îl poartă personajul 

transparând din paginile lucrării și știrbind, într-un fel, valoarea ei 

știinţifică. 

 La rândul lui, și istoricul Silviu Dragomir oferă, în perioada 

comunistă, o monografie dedicată lui Avram Iancu. Lucrarea lui, 

având la bază o bibliografie bogată surprinde toate aspectele vieţii 

eroului. Ea se caracterizează de asemenea și printr-un ton mai puţin 

encomiastic al relatării.  

                                                             

42 Constantin Avram, op. cit., pp. 191-222. 
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 În finalul acesteia, el afirmă cu privire la viaţa și activitatea 

lui următoarele: 

 Analizând viaţa lui Avram Iancu în lumina unei 
informaţii mai cuprinzătoare, istoria critică nu poate 
decât să confirme voinţa sa neînfrântă de a izbândi 
drepturile naţiunii și dragostea neţărmurit faţă de 

poporul din munţii cei mai săraci ai Transilvaniei. A 
fost reprezentantul cel mai de seamă al revoluţiei 
române transilvănene și un veritabil erou al poporului, 
ale cătui virtuţi le-a făcut să strălucească peste 
veacuri ca o plidă vie urmașilor iubitori de patrie și ca 
un izvor luminos de mândrie naţională43.  

  În opinia lui Silviu Dragomir, o caracteristică esenţială a lui 

Avram Iancu o reprezintă dragostea faţă de românii din Apuseni 

(care poate fi extinsă la dragostea pentru românii de pe întinsul 

întregii Transilvanii) și voinţa neînfrântă. Felul în care el vede voinţa 

în calitate de virtute a lui este similar cu cel în care Florian Dudaș va 

vedea mai târziu credinţa ca element definitoriu pentru imaginea 

lui. 

 Între monografiile dedicate lui Avram Iancu se numără și cea 

semnată de către istoricul Ștefan Pascu, structurată într-o manieră 

                                                             

43 Silviu Dragomir, op. cit., p. 343.  
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asemănătoare celei semnate de către Silviu Dragomir. În cadrul 

acesteia, el insistă asupra biografiei eroului, referindu-se însă și la 

portretul fizic și la cel moral al său, care poate fi conturat în opinia 

lui din mărturiile numeroase ale oamenilor vremii44. 

În partea finală a lucrării, el exprimă o idee ce spune multe 

cu privire la contextul cultural și istoric în care a fost scrisă ea, și la 

scopul scrierii:  

Analiza știinţifică, marxistă a tuturor resorturilor 
societăţii transilvane, a raporturilor sociale și a situaţiei 
naţionale, lămurește pe deplin faptul că nu poate fi 
vorba de  o luptă pusă în slujba Curţii din Viena, pentru 
salvarea monarhiei habsurgice, ci de o luptă pentru 
interesele proprii ale poporului român, pentru 

scuturarea nesuferitei șerbii, pentru înstăpnirea asupra 
pământului și a pădurilor, răpite ţărănimii de clasele 
dominante…45.  

 Imaginea lui Avram Iancu are în opinia lui, ca trăsături 

principale dârzenia, curajul, dreptatea și perseverenţa, discursul 

                                                             

44 Ștefan Pascu, op. cit., p. 244. 

45 Ibidem, p. 246. 
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fiind datorită acestora și a diferitelor accente, similar celor 

semnalate anterior.  

 Domnul profesor Nicolae Bocșan și istoricul Valeriu Leu, în 

lucrarea intitulată Memorialistica revoluţiei de la 1848 în 

Transilvania46,  antologizează de asemenea o serie de mărturii 

inedite cu privire la eveniment și cu privire la imaginea unuia 

dintre principalii săi actanţi, Avram Iancu. 

 O abordare inedită și diferită de cele prezentate până acum 

în cadrul lucrării este cea aparţinând lui Partenie Gruescu, care 

arată cum se raportau maghiarii la imaginea lui Iancu. Ura lor se 

datora, conform celor prezentate de el, popularităţii de care se 

bucura Iancu în rândul românilor.  

La Iosaș, ajungând ungurii Gal și Bocszko  
deloc trimiseră după preoţii locului, Ioan și Iosif, 

amândoi Dan, pârâţi de oficianţii satului că 
pomenesc pe mpăratul în Biserică… Ducându-i în 
lagăt la Iosășel, spre pierdere (unde spânzurau 
preoţii și dregătorii săsești), apoi legându-i cu faţa 

                                                             

46 Nicolae Bocșan, Valeriu Leu, ed., Memorialistica revoluţiei de la 1848 în 
Transilvania,  Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988. 
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spre soare, le zise: ,,Acum scoate-vă pre voi Iancu 
care e Dumnezeul și împăratul vostru”47. 

 Despre respectul de care se bucura Iancu în rândul moţilor 

vorbește și Ioan Ciurileanu48, care prezintă, în cadrul evocării lui și 

refuzul lui Iancu de a negocia cu Dragoș, delegatul lui Kossuth, la 

începutul lunii mai a anului 1849, reliefând totodată și calităţile 

sale de bun strateg: 

La începutul lunii mai 1849, Kossuth a trimis în munţi 
un deputat de la cameră, anume Dragoș, român de 
naţionalitate, dar renegat. El veni la Iancu pe faţă cu 
sarcinade a împăca pe români cu ungurii, dar în adevăr ca să 

înșșele pe români, după cum es va vedea în urmă… Iancu 
numaidecât a dat ordin tribunului Nicolae Crocheș din 
Câmpeni, căpitanului Todea din Albac, lui Vasile Fodoreanu, 
din Cărpiniș și căpitanului Nicolae Mestecanu din Roșia să 

                                                             

47 Ibidem,  p. 103. De altfel, ipoteza privitoare la popularitatea lui și la 
respectul pe care i-l purtau ţăranii  era una cât se poate de corectă, iar 
cazul nu era nici pe departe unul singular, după cum se vede din alte 
relatări. Iată, de exemplu, ce s-a întâmplat la Aciua: Din Aciua, pe Todor 
Rădac și Cărciun Petrișor, pentru că au zis către unguri: ,,ce gândiţi voi? 
Ajută Domnul Dumnezeu împăratului și lui Iancu!” i-au dus robi la Sântana, 
apoi la Arad, de unde Kossuth, cu trecerea, i-au slobozit.  Ibidem, p. 117. 

48 În luna octombrie 1848 Avram Iancu a adunat un însemnat număr de 
moţi, i-a condus spre Alba-Iulia și i-a așezat la Teiuș. Ibidem, p. 216. 
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strângă oameni și să plece spre Abrud împreună cu ei. Au 
mers și au înconjurat orașul. O parte din honvezi se luptau 
contra moţilor noștri și o parte împușcau prin case și prin 

ferestre. Românii au aprins atunci orașul…Despre 
amănuntele acestei bătălii a scris Avram Iancu în raportul 
către împăratul Franz Iosef49. 

Acestea sunt așadar, câteva dintre principalele evocări 

dedicate lui Iancu, și câteva dintre operele cu conţinut istoric de mai 

târziu, care vorbesc despre el. După cum s-a putut vedea, atunci 

când se vorbește despre Avram Iancu, la baza imaginii sale stau 

câteva caracteristici comune, legate cu precădere de portretul său 

moral. Fiecare autor aduce însă, în descrierea lui Iancu, o contribuţie 

proprie fie prin accentuarea uneia dintre caracteristici a eroului și 

detalierea felului în care se manifesta ea, fie prin specificul abordării 

discursului. 

 

 

 

 

                                                             

49 Ibidem, p. 230.  



31 

 

Concluzii 
 

În urma celor prezentate până acum în cadrul cercetării 

noastre cu privire la felul în care s-a reflectat imaginea lui Avram 

Iancu în creaţia literară de sorginte populară, în evocările dedicate 

lui și în scrisul istoric, observăm complexitatea personajului și 

popularitatea lui.  

În ceea ce privește imaginea lui, trebuie specificat faptul că 

ea s-a dezvoltat, pornind de la un sâmbure comun, acela al 

evenimentului istoric, în mai multe direcţii (despre care am vorbit), 

fapt ce explică existenţa unor trăsături comune în descrierile care îl 

au în centru pe el. Ce-i drept, fiecare domeniu s-a folosit în 

portretizare de mijloacele specifice. Astfel, dacă cei care îl evocă se 

folosesc de amintirile avute, poeţii se vor folosi de figuri de stil și 

mijloace artistice, iar istoricii vor încerca să valorifice materialul 

documentar edit și inedit existent cu privire la el.  

La rândul lui, portretul lui Iancu are la bază atât caracteristici 

ce ţin de descrierea fizică a lui, care nu se schimbă, ci sunt identice 

la fiecare autor (barba și părul roșiatice, aspectul uneori neîngrijit 

etc.), cât și elemente ce definesc mai degrabă statutul și statura sa 

morală. Cele din urmă sunt mai bogate și mai bine articulate, autorii 
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folosind adesea în prezentarea lor exemple concrete din viaţa și 

activitatea personajului. La baza fiecărei descrieri se găsesc câteva 

elemente comune aparţinând acestei categorii, respectiv curajul, 

dârzenia, jertfelnicia sau discernământul, calităţi ce sunt valorificate 

de către fiecare cercetător ce analizează imaginea lui. Unora dintre 

acestea li se conferă, în funcţie de afinităţile autorilor, o valoare mai 

mult sau mai puţin importantă, în vreme ce altele sunt exagerate, 

autorii folosindu-se în multe dintre cazuri de diferite figuri de stil. 

Acestea sunt așadar, principalele caracteristici care arată 

felul în care se reflectă imaginea lui Avram Iancu în istoriografie și în 

creaţia populară de-a lungul timpului. Importanţa lor este, după 

cum am arătat, una multiplă, ele având atât statutul de izvor istoric, 

cât și valoare etnografică și constituindu-se în adevărate mărturii cu 

privire la felul în care a supravieţuit imaginea lui de-a lungul 

timpului și cu privire la felul în care a fost ea receptată de-a lungul 

mai multor decenii. 
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