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Pretaţă. 

Articolele din volumul present nu sînt 

n6uă; ele aă fost deja de mult publicate în di- 
ferite foi românesci. Astfel articolele Lzba şi 
educatiunea, Elementul național în educaliune, 

Școlele din Pia, Gheorghe Șincai şi șcdlele po- 

Zorale române, Glosaz de cuvinte dialectale, Dr. 

Joan Xaţil și Joan Papi mai întâiă au văzut 

lumina în Zoza Școlastică din Blaş redactată de 
amicul mei loan F. Negruţii, profesor la institutul 
preparandial din loc; Czpariă și apogeul hferar 
al Blașuluă mai întâiă sa publicat în f6ia 
Unirea din Blaș, redactată atunci de colegul 
mei dl Dr. Vasile Suciii, profesor la Seminarul 
teologic din loc; Dimitrie Bolintineanu pentru 
prima Gră sa tipărit în Ziarul Gazera Zransil- 
vaniei, jar Basil Razi în Calendarul Unirei 

pe anul 1903. 

În urmă la îndemnul prietinilor buni m'am 
determinat să le adun şi să le scot la lumină 
şi în volum; şi propusul lam şi s&vîrșit prin 

volumul de faţă. 

Nam avut înse în faptul mei nici o pre- 
tenţie de cât singur îndemnul prietinilor şi con-



yingerea, că studiile și biografiile, ce le presint, 
multora pot să fie instructive și folositâre. 

"Una însă vreaui să observ, și anume, că 
tâte articolele volumului de față au fost scrise 
la rîndul lor numai în fuga condeiului, împre- 
jurare, care sub un raport ori altul a reclamat 
şi unele mici modificări, ce nici n'am lipsit a le 
face întru cât mi-a fost cu putință. 

La cari numai atâta doresc să mai adaug, 
că din causa cheltuelilor de tipar nam putut 
să cuprind în volumul acesta şi alte articole 
câte a-şi mai fi dorit. 

Premiţând acestea, recomând cartea mea 
bunăvoinței obştesci. - 

“ 

Blaş, 20 Martie 1904. 

Autorul. 

De —



l. 

Limba şi educaţiunea. 

E lucru constatat, că val6rea omului atîrnă 

de la educațiunea ce i-sa dat, începend de copil 
mic, când era purtat în brațele mamei sale, și 

până la timpul, când însu-și ajunge om mare, 

om matur, care şi el face parte din membri 
activi ai societății, ai neamului stă. Şi în acela-și 
timp e constatat şi recunoscut, că educaţiunea 
mai vîrtos prin limbă străbate în sufletul tine- 

rului, pe care vrea să-l tormeze, al cărui caracter 

vrea să-l determine. | 

În adevăr, aşa este, căci nimic nu contribue 

mai vîrtos la momentele naționale, ori la :mo- 
mentele universale ale sufletelor tinere, de cât 

limba; nimic nu contribue mai mult la desvol- 

tarea caracterului, de cât limba. 

»A sci o limbă — zice Felmeri — însemnă 
a sci să medităm asupra ei, căci limba este cea 

mai naturală logică, şi cu cât ne vorbim limba 

mai special, cu atât mai liber ne putem cugeta. 

Gramatica așa dară, fiind-că revarsă asupra fap- 
telor limbei lumina refiexiunei, deprinde mintea 

cu ordinea, cu claritatea și cu libertatea.« !).. 

1) Zud. Pelmeri, A nevelestudomâny kezikănyve 
Cluş 1890, pag. 475. 
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Ca atare limba este cel mai eficace mijloc 
de educațiune. Lucrurile abstracte numai prin 
ajutorul limbei le putem cunsce și ni-le putem 
însuși. Limba își are spiritul s&ă. Prin limbă 
se dedă tinerul la cugetare adâncă și: bine de- 
prinsă.  Analisarea limbei inconsciti dedă pe 
tintr să analiseze gândirea sa, fără ca el să scie 
ceva despre acesta. Prin limbă se dedă a folosi 
formele cele mai grele, fără ca el să le sîmtă 
greutatea. Mai mult! Prin limbă el își ușureză 
nu numai formele cele abstracte, dar şi cele 
concrete. 

. 
Limba tot de una sa folosit ca un mijloc 

pregătitor la lucrurile înalte și grele; studiile 
t6te, chiar și filosofia, cea mai abstractă, cea mai 
adencă, dar cea mai sublimă sciință, tot de una 
au fost premerse de studiul limbei, care pregătia 
calea la înțelegerea celor alalte. 

Prin studiarea formelor limbei, sat a gra- 
maticei se întăresce puterea spiritului tinerului. 
Tinerul prin studiarea limbei devine capace a 
deosebi, a distinge bine lucrurile grele şi com- 
plicate. Pe calea acesta tintrul p6te purcede 
înainte și pâte fi sigur, că nu va retăci între 
contrarietățile vieții, cari atâta sînt de multe, 
în cât paş de paș dă de ele, şi-l aduc în ispită 
în tot momentul, în dată ce a pășit pe arena 
cea mare, sgomot6să, dubie, schimbăcidsă, plină 
de speranţe și plină de desamăgiri, plină de fe- 
ricire și de tristeță, ce se chiamă viață, 

Ce e drept, și alte studii, cum sînt mate- 
matica și sciințele naturale etc., încă pot întări 
sufletul tinerului, pot disciplina intelectul şi
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voinţa lui; dar trebue să mărturisim, că efectul 

produs în sufletul tinerului prin sciințele acestea 

nică când nu este așa de temeinic, mai bine zis, 

așa de solid, şi așa de potrivit, ca efectul causat 
prin studiul limbei. Şi acesta se explică așa, 

că până când limba din alte sciinţe este o limbă 

mărginită, până atunci limba din literatură este 

o limbă cunoscută, o limbă ușră, plină cu tot 

felul de întorsături, cari în cea mai mare parte 

sînt cunoscute din conversarea zilnică a tină- 

rului, cară, fiind concrescute cu sufletul s&ă, le 

aplică cu mult mai ușor și în sens mai universal, 

de cât celea coherente cu alte sciinţe, de ex. 

celea coherente cu sciințele naturale. 

Urmeză așa dară, că pentru disciplinarea 

intelectului tinerului, cel mai potrivit mijloc este 

limba, și încă limba usitată în contactul zilnic, 

sau în literatură. 

Limba luată în sensul acesta pâte lămuri 

mai multe motive sufletesci, pote deslega şi 

aranja firele complicate ale existinței omului, 
pâte lumina cestiunile religi6se, morale, pâte 

tălmăci sentimentele, pâte da expresiune fericirei 

saii suferinţei şi durerii. 

Legătura dintre trecut și presinte, dintre 
acolo şi aci, este limba, care pe tineri, 6menii 

presintelui și ai viitorului, îi transpune în trecutul 

antecesorilor lor, saii mai bine zis, ca prin un 

farmec, le pune înaintea ochilor lumea trecutului, 
cu tâte colorile sale, cu gândirile, cu principiile, 
cu tendințele, cu sentimentele sale. »Limba 

— zice Grigore Silași — este expresiunea cea 
1%
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mai marcantă și mai bătetâre la ochi a vieții 
naționale.« t) 

Limba este un tesaur neprețuit al națiunei 
întregi. În limbă este depus tot ce a avut na- 
țiunea mai bun: acolo se află sentimentele sati 
bucuria şi durerea sa, puterea și vaza sa. În- 
vățând limba maternă se renoiesce în tin&r 
trecutul, și simte și el, cum ată simțit și părinții 
s&i. Prin ea se strecură în sufletul tinerilor, al 
Singuraticilor, caracterul părinţilor lor, caracterul 
național. | 

Laurie, un mare învățat englez a zis: »Omul 
prin limbă și pe calea limbei ajunge în pose- 
siunea moștenirei rămase din trecut. Aprâpe 
fie care cuvînt își are pentru om înv&țătura sa. 
O parte a cuvintelor îl întroduce pe om în ade- 
verurile morale și religi6se; altele îi determină 
relațiunile sociale, iară altele ascund în sine 
secretele perfecționării, ba sînt! unele cuvinte, 
cari nu numai o gândire, ci un sistem întreg 
de gândiri îi produc în consciință.« 2) 

Ca literatură limba îi arată tinerului calea, 
pe care pote ajunge în posesiunea mijl6celor 
de a se deprinde în tot ce este frumos, bun și 
adevărat. Literatura umple sufletul tin€rului cu 
iubirea de limbă, de patrie şi de națiune, și 
împreună tinerimea cu tradițiunile naționale, de 

1) Gr. Silași, Renascerea limbei românesci. Cluș 
1879, pag. 7. 

?) aurie, Lectures on language and linguistic method in the school. Cămbridge 1890. Art. |. Traq. de Paul FHegediis în Progi. Scol. Real. din Agria de pe an. scol. 1894;5, 
.



cari a se depărta tină&rului nici odată nu-i este 

iertat, 
Operele literare, ca prin electricitate, rede- 

şteptă în sufletul tinerimei lumea cea veche cu 

figurile sale eroice. În operele literare pote 

vede tinerimea tâte ideile, de cari a fost stăpâ- 

nită gândirea din timpul trecut. A ceti câte-va 

opuri literare este o adevărată delectare spiri- 

tuală. Taine, marele filosof francez, zice, că o 

poemă, un roman, ori memoriile unui bărbat 

distins conțin mai multă învețătură, de cât o 
grămadă de istorii; epistolele Stintului Paul, 

sai memoriile lui Cellini valoreză mai mult de 

cât cinci-zeci volume de diplome, sai de cât o 

sută volume de documente diplomatice; îns&m- 

nătatea operelor literare zace în învățătura, în 

frumuseţa ce o ai, în psichologia unui suflet, 

saii a sute de suflete, sai a unei rasse întregi, 

ce se află în ele. 1) 

Prin literatură tinerimea se pâte folosi de 

ideile și marile învățături, cari străbunii le adre- 

seză cătră individul singuratic, şi se pâte delecta 

în operele de artă, cari străbunii le-ai lăsat 

posterităţii drept dovadă despre puterea, despre 

mărirea, despre progresul și despre cultura lor. 

O poesie frumâsă nu numai îl delecteză 
pe tin&r, ci de multe ori îl și edifică, îl întârce 

de pe calea greșită și-l apără de rei în cuget, 

în vorbe și în fapte. »Poesia — zice di Străjan 

— e de mare ajutor pentru educațiunea tine- 

') Cf. Zaine, Istoria literaturei engleze, Trad. pe 

ung. de Grig. Csiky, vol. |. pag. 37.
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rimei, și anume pentru copii basmele, legendele 
și fabulele; iar pentru elevii mai înaintați cele 
alalte genuri de poesie. Ea desvâltă imagina- 
țiunea, care deşteptă sentimente inorale de sim- 
patie și milă, pentru că numai prin imagina- 
țiune ne putem identifica cu semenii nostri, și 
cu alte ființe viețuitâre, și putem simți bucuriile 
și durerile lor, ca pe ale nâstre proprii. Cine 
na suferit şi nici nu-și pâte închipui, cât e de 
reă a simţi miseria, durerea, persecuțiunea şi 
violența celor mai tari, nu sîmte nici compăti- 
mirea pentru semenii săi. Nepăsarea multor 
Gmeni nu vine din r&utatea inimei, ci mai mult 
din necunâscerea suferințelor și din lipsa de 
imaginațiune.« 1) 

Și acum putem întreba, că dre pâte fi ori 
ce limbă străină, mijlocul acest puternic al edu- 
cațiunei? 

A cunâsce și a poșede perfect limbi străine, 
e frumos și folositor. Enniu, vechiul poet 
roman, a zis, că cel ce scie o limbă, are un 
suflet, iar cel ce scie dâuă limbi, are dâuă su- 
flete. ar un proverb latinesc zice: »Quot lin- 
quas scimus, tot homines valemus,« adecă: »Câte 
limbi scim, atâța 6meni valorăm.« Cunoscând 
limbi străine, cunscem și pe popârele, cari 
vorbesc acelea limbi: cu limba lor dimpreună 
cundscem. datinile, obiceiurile, cultura, literatura 
lor; cu un cuvint le cunâscem mai bine pe 
poporele respective, şi cunoscându-le mai bine 

> 

  

)  AZihaii Szrăjan, Cestiuni literare și pedagogice. 
Craioya 1897, pag. 192 | .



le stimăm mai mult. Și sînt, în adevăr, genii, 

cari pot vorbi mai multe limbi, dar aceștia sînt 

fârte puţini. Despre Mithridate și despre Pico 

della Mirandola scim, că aii vorbit multe limbi. 

Dar, că .6re întradevăr tâte le-aii vorbit și scris 

pertect, aceea nu o putem crede. Nu, căci chiar 

și numai în două limbi încă e grei, forte grei, 

să vorbesci și să scrii perfect. Scim, că Gibbon, 

Leibnitz, Humboldt și Schlegel etc. ati 'scris mai 

multe opere valorâse în limba franceză, dar 

operele lor mai avut trecere de opere scrise 

într'o frumâsă franțozescă. 

D6u& limbi tot de una se strica una pe 

alta. Spre exemplu, cel ce a petrecut mult timp 

în țări străine, pe încetul își uită limba sa ma- 

ternă, deși nu de tot, dar cel puțin perde din 

fluiditatea, din uşurătatea şi din fineța ei, căci 

în acela-și timp se dedă cu spiritul limbe: 

străine, de care se folosesce. Voltaire însu-şi 

mărturisesce, că rentorcându-se din Anglia, 

unde a petrecut şi sa ocupat cu limba engleză 

aprpe doi ani, vrând să scrie o tragedie în 

limba franceză, a venit în confusiune, căci şi-a 

uitat idiotismele limbei sale materne și i-a tre- 

buit timp până s'a deprins iară cu spiritul limbei 

franceze. Despre Alfieri se zice, că prin călt- 

toriile sale făcute în Franţa atât de tare sa 

obicinuit cu idiotismele franceze, în cât a trebuit 

să mergă în Toscana pentru a se deprinde a 

vorbi iară o italienescă frumâsă și elegantă. 

Aducem un cas și mai notoric. Generalul ita 

lian Perrone, fiind vre-o 24 ani în serviciul 

Francezilor, atât de tare şi-a uitat limba sa ita-
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liană, în cât în 1848 ca ministru de r&sboiti și 
de externe al Sardiniei, în parlament trebuia să 
vorbescă franțozesce, căci nu era în stare a 
discuta cestiuni politice în limba italiană. 1) 

Din acestea se vede, că omul nu-și pote 
câștiga în dâu& limbi atâta desteritațe, ca să 
potă pricepe, vorbi și scrie egal în amândouă. 
Cu atât mai puţin îşi va pute însuși egal două 
limbi un tin&r de pe băncile șcâlei. Zicem, că 
un tin&r nici când nu-și pote însuși o limbă 
străină în atare mesură, ca prin aceea să potă 
ajunge la acelea-și impresiuni educative, la cari 
ajunge prin limba maternă, »Dacă ar fi cu 
putință — zice Laurie — ca un tin&r să trăiescă 
de odată și egal în dout limbi, cu atât mai r&ii 
ar fi. Desvoltarea sa intelectuală prin acesta 
nu sar duplifica, ci sar înjumătăţi. Între ase- 
menea împrejurări concordarea spiritului și a 
caracterului ar fi împreunată cu multe greutăți. 
Limba și în cel mai bun cas este numai sim- 
bolul lumei consciinței, şi aprope mai tâte cu- 
vintele sînt bogate în referințele neexprimate al 
experințelor vieții, cari îi dati val6rea completă 
vieții spirituale. Nuanţele, fineţa, puritatea sim- țirilor și a cugetelor numai prin cuvinte se lasă a fi simțite. Cele alalte zac în adencul vieții n6stre deplin sai abia conscie şi Sînt izvorul musicei și al coloritului limbei. Cuvintele, prin urmare, ca să fie vii, trebuesc îmbrăcate în viață, și fiind-că numai o viață avem, și limbă numai una putem ave.« 2) 

  

5) Cf, Felmeri, ibidem, pag. 487. 
*) aurie, op. cit.



Deci putem răspunde, că puterea educativă 

a limbei numai în limba maternă se pâte mani- 

festa, dar nu și în limbile străine, cari în privința 
" educaţiunei, — ca să ne exprimăm cu Laurie 

-— »numai servitorele limbei materne pot să fie.« 

Fiind așa dară limba maternă un mijloc 

atât de important în educațiunea tinerimei, trebue 

să punem un pond deosebit pe cultivarea ei, 

îngrijindu-ne ca să fie studiată aşa pe cum im- 
portanța ei pretinde. Cei mai mulţi numai o 

înțeleg, dar nu o vorbesc şi nu o scrii. Cu 
drept cuvint sa zis despre limba maternă, că 

este atât de grea, și atâta studiii pretinde, în 

cât îl muncesce și pe tinăr, și pe orator și pe 

filosot, și de multe ori chiar nici aceștia nu o 
pot duce până la o limbă corectă atât în vor- 

bire, cât și în scriere. În vechime cel mai mare 

orator a fost Cicero. Şi totuși Quintilian află 
și în el erori şi zice, că nu a fost orator perfect.!) 

Azi studiul limbei materne e cu atât mai 
greii pentru tinerimea școlară, căci e prea în- 

greunată cu o mulțime de limbi străine. Din 

tendința acesta în capul“ tinerului se nasce o 

confusiune intregă de cuvinte, de solacismi și de 

gramatică, în cât din causa gramaticei cele multe, 

nu scie corect nici gramatica limbei sale ma- 

terne.  Atâtea limbi străine i-se propun pur în 

-detrimentul limbei materne, și asta e păcat! 

— Dee — 

  

5 OQututilian, Instiţ. oraț. lib. XIL. cap. 1,



II. 

Elementul naţional în educațiune. 

În timpul nostru elementul național jâcă 
un rol forte mare pe tâte terenele, la tâte po- 
porele. Cu atât mai mare pond se pune pe 
acest moment în educațiunea tinerimei, căci 
fără de acest element educațiunea tinerimei, la 
tot casul, ar fi nu numai defectusă ci și pă- 
gubitâre. 

Fie care popor, care ține în vedere viitorul 
s&ă, întărirea și progresarea patriei sale, trebue 
să porte un deosebit interes pentru momentul 
acesta din educaţiunea fiilor săi. 

Tinerimea este garanța viitorului. Prin 
desvoltarea acestui element, tinerimea va fi le- 
gată mai mult de acel loc sfint, unde s'a născut 
şi crescut, unde zac os&mintele străbunilor săi, 
și unde vor zăce odată şi ale sale. 

Sfint trebue făcut înaintea tinerimei locul 
acela, care a fost din partea străbunilor cucerit 
cu arma și cu plugul, cultivat cu sudâre, apărat 
și muiat cu sânge strămoșesc. 

Pentru acest loc sfint tinerimea  nâstră trebue să se scie lupta cu bărbăţie la rîndul săi, 
Şi dacă va trebui, să scie chiar și muri pentru el,
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Tâte trebuesc deci iolosite pentru a întări 

acest element al educațiunei, care se pâte stirni 

și desvolta pe diferite căi. 
În cele următâre voii semnala, pe scurt; 

în fuga condeiului nepretențios, cele mai de 

căpetenie căi, pe cari educațiunea tinerimei, 

pusă sub grija n6stră, pote deveni eminamente 

naţională. 

|. 

Voiti începe cu istoria, care tot de una a 

fost sentinela neadormită a sentimentelor înalte, 

și a causelor bune la ori care popor, întărindu-le 

pe acelea, și aptrându-le pe acestea. Puterea 
ei cea mare asupra sentimentelor naționale nime 

nu 0 pâte trage la îndoidlă. Ea presintă îna- 
intea tinerimei trecutul popsrelor, al străbunilor 

nostri, une ori glorios, alte ori plin de suferințe, 
îndemnându-o să-i admire în vitejie pentru 

eroismul lor, și în sclăvie pentru tăria sufletului, 

cu.care ali suportat răul ștrăin, jugul apăsător, 

și nu sai predat, nu sai ruinat. 

Nu vreaii să arăt însemnătatea istoriei, 

ca atare, că nu cade în cadrul acestor șiruri, ci 

vreai numai să spun, că istoria, și mai ales 

istoria patriei, are influință mare și asupra sen- 

timentului naţional, și este unul dintre cele mai 

importante elemente ale educațiunei naționale. 

Pentru acesta să studieză istoria cu atâta 

atențiune — dar de multe ori cu metod greșit 

— în tâte școlile. 

În adevăr, ce ar fi în stare mai mult, ca 

istoria, ca să producă în noi iubirea de patrie:
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iubirea de neam, stimarea vremilor trecute, şi 
și admirarea eroilor cunoscuţi și necunoscuți, 
cari și-a vărsat sângele pentru patrie, și pentru 
binele urmașilor? 

La nici un cas nu e lucru de puţină în- 
semnătate, ca tinerimea pusă sub grija nâstră, 
din istoria nostră națională să cunâscă tâte 
momentele înălțătâre, să înveţe trecutul nostru 
sbuciumat, să vadă însuflețirea și jertfele aduse, 
pe altarul neamului, de părinții nostri. 

Las' să trăiescă sufletul părinților nostri 
învăpăiat şi în zilele meschine, în care noi ne sbuciumăm! Las' să fie mărirea şi puterea lor 
îndemn pentru tinerimea nostră, pentru genera- 
țiile nâstre la o mărire și putere, și la un viitor 
mai mare! Las' să-i învețe a se lupta cu dra- 
goste pentru a neamului existință și fericire, cum ai făcut părinții nostri! 

Când prin istorie generaţiile, ce le crescem 
noi, se vor transpune în lumea trecutului, atunci de bună samă va pute prevede și viitorul ce îi așteptă. Când vor cundsce ce ai moștenit de la părinții nostri, vor sci să-și păstreze moște- nirea și vor nisui, ca şi urmașii lor să le fie tot atât de recunoscttori, pe cum noi trebue să fim antecesorilor nostri, 

A cun6sce istoria nostră națională însemnă a ne face demni de părinții nostri, însemnă a ne iubi neamul, din care sîntem, și țara, în care ne-am născut, şi atotputernicia și dreptatea cea mare a lui Dumnezeiă, care nu ne-a dat perirei, ci cu brațul s&ă tare ne-a scos în tot de una
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la liman și ne-a scutit în timpurile cele mai 

grele, când eram legaţi de glie, și robiți de 

crassa ignoranță. 

Alipirea cătră credința în Dumnezei, cătră 
datinile românesci şi cătră tradițiunile nostre 

„naţionale, iubirea n6stră tenace cătră limbă şi 

neam, ne-ai fost parafulgerul sigur în vijeliile 

secolilor. 

Și până când istoria n6stră națională nu 

va înceta de a nutri şi răspândi în noi acestea 

sentimente scumpe, nu ne temem, că vom peri! 

Întru cât istoria naţională va deprinde ge- 

neraţiile tinere de sub conducerea nostră a sc 

ocupa cu trecutul, şi a-şi arunca privirile sale 

de parte în viitor, se vor lărgi și graniţele vieții 

n6stre, şi viața n6stră scurtă, ca prin o înşelă- 

ciune optică, se va prelungi în o viață lungă, 

imensă, viața nâstră individuală va deveni o 

viață extinsă, colectivă, o viață românescă na- 

țională. . 

Drept aceea noi, cari ne ocupăm cu edu- 

cațiunea tinerimei, ascultând glasul consciinței, să 

privim ca o datorință sfintă românescă propo- 

văduirea istoriei părinţilor nostri; să interpretăm 

cu foc și cu dragoste adevărată adresa :recutului 

cătră generațiile tinere; să susţinem neobosiți le- 

gătura dintre trecut şi presinte; să facem, să 

reînvie eroii, să-și deschidă inima și să vorbescă 

iară-şi morții, să străformăm trecutul în presinte 

și să grijim, ca să resune cu fidelitate vorbele băr- 

baţilor mari în urechile generaţiilor tinere, ca 

să înveţe din trecut, să siimțescă curat, să lucre



44 — 

corect în presinte, pregătind merei o basă 
sigură la un viitor mai bun și mai fericit! 1) 

II. 

Cel mai eficace, cel mai sigur, şi în urmă- 
rile sale cel mai salutar factor al educaţiunei 
naționale este limba! Da, limba, care pe toți 
ne aduce în cea mai strinsă și mai intimă legă- 
tură cu părinții nostri, cu neamul nostru și cu 
patria nstră. i 

Căci ce alta, dacă nu limba ține pe fie-care 
individ în dragoste strinsă cu acel mare corp 
colectiv, naţional, cu care dintrun sânge, dintr'o 
carne și dintrun suflet este? Ce alta te face 
Român, dacă ești Român, Maghiar, dacă ești Maghiar, Neamţ, dacă ești Neamţ? etc. etc. 

De bună samă nimic alt ceva, de cât limba, acest semn caracteristic și distinctiv pentru mul- 
țimile popârelor. Chiar pentru aceea, vai de acel popor, care nu-și mai cunâsce, vorbesce şi cultiveză limba sa! Vai, de trei ori vai! 

Desfidă-ne unii; dar noi Susținem și o spunem din convingere, că cel mai preţios tesaur al fie-cărui popor și cea mai scumpă ereditate, ce am putut moşteni de la părinții nostri, este limba națională, 
Calitățile unui popor în multe forme se pot manifesta: faptele şi suferințele, religia și PIN 

, ?) Cf. Zstoria în cola poporală, o serie de articolă interesanţi, apăruți în Afagazinul Zedagogic, din Năsăud, 1868, tom. II, mai ales pag. 169—172, 212—215. — Emil Sado, Istoria ca mijloc al educațiunei naţionale, în Făia Șrol. din Blaș, an. VI Nr. 1. 
Ă
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morala, sciința și arta, dreptul şi legea, afec- 

țiunile și patimile sînt tot atâte manifestațiuni 
de ale calităților lui, dar totuși nimica nu le 
reoglindesce atât de fidel, ca istoria și limba sa 

„Din istoria, ce zugrăvesce evenimentele 

trecutului, şi din graiul viă al poporului se pote 

cunâsce mai bine acel popor. În limba sa se 

împrimă mai frumos și mai expresiv timbrul 

unui popor, cu tâte calităţile lui mai caracteristice. 

Prin limba unui popor pot sci forte multe 

lucruri, ce fac esenția lui, chiar și dacă nu cunosc 

nică un individ din corpul aceluia. Dacă p. ex. 
cunosc limba germână şi franceză, tot odată 
am câștigat forte multe cunoscinţe despre modul 
de gândire, despre simţemintele, principiile, tra- 

dițiunile, spiritul și caracterul acestor dou po- 

pore, căci limba, ce ele o vorbesc, este oglinda 

fiinţei lor. 

Din limba sa pot vede, ce are un popor? 
spre ce nisuesce? ce inclinațiune are? ce iubesce? 
în ce se deprinde mai vîrtos? cu un cuvint, pot 

vede propria sa viață și dorință. 

Pe cum limba în diferite timpuri se schimbă, 

ea ne reoglindesce progresul sai stagnarea unui 

popor, viața sa naturală, ori măiestrită, puterea 

de viață sai amorțela sa. 

În scurt, limba este spiritul generaţiilor 

morte, deșteptat prin ajutorul graiului viă, este 

istoria, ce se pâte ceti din literile vii ale ființei 

vieții unui popor întreg. Pentru aceea nu arc, 

Și nu pâte ave un popor O reliquie mai stîntă, 

un tesaur mai temut, de cât limba sa.
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N'am ave dreptate, dacă n'am vede în istorie 
luptele multe, și mari, și sângerâse, ce de atâtea 
ori sai dat și purtat la diferite popore până în 
extremitate, până la desperare pentru causa și 
pentru aperarea limbei naționale. 

Marele filolog germân, Heyse, zice: »Mai 
curend lasă un popor să i-se răpescă ori ce alta, 
de cât limba sa; limba ca organ comun al con- 
sciinței națiunei întregi este pentru asta ele- 
mentul vicții spirituale, condițiunea vieții ei, şi 
ca atare posesiunea ei cea mai sfintă, cu care 
împreună naționalitatea stă saă cade.« 2) 

Am pute aduce din istorie multe, fârte 
multe exemple de telul acesta, dar am face 
numai nisce digresiuni prea mari, cară înse nu sint contemplate în cadrul acestor șiruri. Vrem deci să ne restringem numai la o pagină din 
trecutul limbei nâstre. 

Ne vine aci în minte un loc, pe cât de 
emoţionător, pe atât de sublim, din un scriitor străin, care a scris pote cele mai frumâse cuvinte, cu cari sa zugrăvit când-va dragostea poporului român pentru limba sa. 

Acest scriitor, de mare renume, este hu- manistul Bonfiniu, Italian de origine, dar care a trăit și în Ungaria, pe vremea regelui Matia Corvinul, Și prin urmare a putut ave informaţiuni exacte și despre firea Românilor. El.în a sa cronică a Ungariei întitulată: Rerum Hungaricarum decades guingue, vorbind în decada a Il-a despre 

  

9) Xa Îleyse, System der Sprachwissenscha ft. Berlin 1856, pag. 3.



Românii copleșiți de ginţi barbâre, zice, că ei, 
ca să nu-și perdă limba strămoşescă, se lupta 
ast-fel, în cât se părea, că se luptă 72 afâza pentru 

viață, ci mai mult pentru salvarea limbei: ».... Inter 
barbaros obrutae (coloniile romane), Romanam 
tandem linguam redolere videntur, et ne omnino 

eam deserant, ita reluctantur, ut non tam pro 

vitae, quantum pro linquae incolumitate certasse 

videantur.« 

lată, cum se sciaă lupta bravii nostri stră- 

buni pentru apărarea limbei materne! Așa s'aii 

luptat ei tot de una. și numai prin ast-fel de 

sentimente şi lupte ai putut ei să-și păstreze 

limba părinţilor săi, şi dimpreună cu ea și na- 

ționalitatea lor română. 

Și grele timpuri, şi urgisite curente, și 
furi6se orcane ai trecut peste străbunii nostri 

în decursul secolilor. Lipsiţi de lumina civili- 

sațiunei, lipsiți și de alte arme puternice, cu 

cari un popor pâte să-și apere existința sa, numai 

în limba sa mai afla mângăiere şi imbold însu- 

fleţitor pentru a da pept cu tâte năvalele şi a 

duce lupta înainte. Scim doră cu toții, ce nă- 

pastă fură pentru viața nâstră națională influin- 

țele străine. Scim, unde ne mânară curentul 

slavismului. Scim, unde ai fost aduse Ţtrile 

românesci prin lăcomia urgisițului fanariotism. 

Scim în Ardeal intenţiunile religionare ale prin- 

cipilor calvini. Cunâscem bine din istorie tote 

calamitățile, câte s'aă năpustit 6re când-va asupra 

neamului nostru, acum în haina barbarilor, acum 

în torma asupritorilor, acum sub Epa a pro- 

tectorilor, ţintind cu toții ori pe ogcale, oti.pe 
NL 2 He 2 

e 
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alta, fățiş ori pe deascunsul, să ne nimicescă cu 
des&virşire, dar iubirea de limbă și de neam a 
răzbit cu tâte, și Românul ca stinca a r&mas 
neclintit. 

Avem deci motive puternice, pentru ca 
noi încă în băncile şcolei să stîrnim și să în- 
tărim în tinerele odrasle, ce le conducem, iubirea 
limbei materne, iubirea limbei n6stre românesci. 
Încă de pe acum trebue să facem întroducerea 

„în criteriile iubirei de neam și de limbă, De 
pe acum trebue să se întrupeze in inimile tinere, 
convingerea aceea firmă, care să nu o poâtă scâte 
de acolo nimica, până la morte, că tesaurul te- 
Saurilor strămoșesci este limba pentru noi, »care 
drept aceea cu toții din tot sufletul și din tot 
Cugetul nostru să-l iubim cu frăgedime, și iu- 
bindu-l să-l grijim, păzim și conservăm neclintit 
ca lumina ochilor.« 1) 

Ast-fel sune învățăturile n6stre, în șcâlă și 
în afară de şcolă, în cât limba și țara, cari la 
străbuni erati vorbe sfinte, sfinte să rămână şi 
la elevii nostri în viața lor întregă. Înveţe de la noi și de la nemuritorul nostru poet, Sion, că: 

Mult e dulce şi frumosă 
Limba ce-o vorbim; 

Altă limbă armonidsă 
Ca ea nu găsim! 

De vrem din elevii ce-i avem sub aripile ocrotitâre, bărbaţi vrednici, cetățeni buni, Ro- mâni bravi, cari să-și înțelegă poporul si să-și 

  

5 Gr. “Si/ași, Renascerea limbei românesci în vorbire şi scriere. Cluș 1879, pag 4.
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cunâscă datorinţele față de poporul, din care 

fac parte integrantă, atunci să le nutrim sufietui 

încă în frageda lor virstă cu dragostea limbei 

materne. 

Și dacă vrem, ca să-și stimeze limba mamei 

lor, atunci să-i deprindem, ca să o vorbescă 

pretutindenea, unde numai se pote, căci după 

cum zice istoricul germân, Heeren, reverința faţă 

de limba naţională chiar prin acesta se mani- 

festeză. 

Să vărsăm în sufletul lor ner&sturnatul adevăr 

spus atât de frumos de poetul germân Ferder, 

că cel ce nu jubesce sunetele dulci ale limbei 

mamei sale, unul ca acela nu merită numele de 

om. Deci să scie ei, că prima datorință a unui 

om, ca să se pâtă numi ast-fel, este să-și iubescă 

mai pe sus de tote limba părințescă. 

Pop6rele culte aă adus şi aduc în continuti 

jertfe mari pentru cultivarea limbei materne. 

Academiile şi diferitele societăți literare și cul- 

turale sai înființat nu numai pentru cultivarea 

sciinţelor, ca atare, ci mai vîrtos pentru cultivarea 

acelora în limba maternă. Străinii emuleză, 

în proporțiuni uriașe, în sprijinirea astor-feluri 

de instituțiuni. În adevăr, la unele națiuni în- 

sufleţirea ne storce admirațiunea. 

Mulţămită cerului, şi noi Românii încă 

avem o academie în Bucuresci, și mai multe 

societăți și reuniuni literare şi culturale în dife- 

rite părți ale românimei, cari tote contribuesc, 

emulând, la promovarea causei limbei române 

şi la păstrarea și întărirea consciinței și carac- 

terului nostru național. 
2%
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Firesce, în cultivarea limbei naționale sarcina 
primă — cea mai grea — este a n6stră, a în- 
vețătorilor. Mult-puţin, cât putem, dar noi punein 
basa; noi facem începutul. Și de bre ce de la 
condițiunile începutului atîrnă desvoltarea ulte- 
ri6ră a muncei n6stre, să facem începutul acesta 
cu adevărată dragoste de învățător şi cu însu- 
flețire românescă. Și de alt-cum munca nâstră 
nu-i r&splătită, după cum ar merita; și de alt-cum 
nu sintem băgați în samă, după cum sîntem 
vrednici: deci să avem măcar atâta mângăiere, 
că pe cum în tâte privințele, așa și în privința 
dulcei nstre limbe materne, am muncit muncă 
cinstită, împlinind datorința nâstră cu sfințenia 
recerută ! 

Il. 

Studiul limbei materne se întinde afund 
în caracterul național, căci prin limbă se mani- 
festeză esenția gândirei și simţirei concepute în 
mintea și inima singuraticilor, din care se com- 
pune o națiune. 

Prin studiul limbei materne întreg modul 
de gândire, sentimentele, credințele și tradițiunile 
părinților nostri se străpun la urmași din gene- 
rație în generaţie, renoindu-se ast iel în noi, 
prin limbă, spiritul antecesorilor nostri. 

Bine învățată limba maternă, ea va con- 
stitui pentru tâte timpurile în inimile Și mințile 
n6stre ceea maj inexpugnabilă cetate a con- 
sciinței naţionale, și a caracterului nostru ro- 
mânesc, care în felul acesta, nici când, și nici cum nu se va pute lua prin asaltul nisuinţelor 
dușmănâse.
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Acest studii corect, al limbei materne se 

face prin scriitorii şi poeții națiunei. Deci în 
legătură cu limba, în aceea-și măsură contribue 

şi literatura la desvoltarea simțului național în 

educaţiunea omului. 

Scriitorii şi poeţii sint depositarii tuturor 

simţEmintelor, ideilor și curentelor, de cari au 

fost însuflețiti părinţii nostri și stăpânite epo- 

cele, în care aceia ati trăit. În poesia lor trăim 

o bucată din viaţa părinţilor nostri, din viața 

națională. Fire-am măcar s&raci și lipsiţi, în 

urma poesiei noi ne simțim bogați, înflăcărați, 

şi sufletul nostru iea un sbor spre timpuri fal- 

nice şi fericite. Sentimentele n6stre îmbracă o 

formă mai amplă și ne prefac în ceea-ce ai 
fost părinții nostri, căci poetul nu numai stră- 

bate în sufletul nostru, ci varsă în el tot odată 

și sufletul părinților nostri. 

Așa e, căci poeţii sînt ispiratorii unui popor, 

de multe ori chiar mângăietorii lu, în cari își 

vede suferințele şi dorul, suspinele și luptele 

părinților săi pentru libertate, pentru drepturi 

divine şi umane. Ca să zicem cu Coleridge, î 

limba şi bleratura să îşi Ţine concetrate un popor 

/vofeele de învingere ale trecutului său și tot odată 

armele spre a-și cuceri viitorul. 1) 
Bine a cunoscut influința literaturei un 

scriitor anglez, Wakefild, când a zis: »Daţi-mi 

mie literatura unei țări, ca să o reformez după 

dorințele mele, şi eu în schimb voii da vouă 
[5 legile acelei țări, şi apoi să vedem, care va ave 

:) Cit la Fzlmeri, A nevelestudomâny kezikânyve. 

Cluş 1890, pag. 97,
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mai mare influință asupra sorții țării. Nici cele 
mai energice instituțiuni ale țării nu sînt în stare 
să înfrâne libertatea unui ast-fel de popor, care 
are o literatură slabă; dacă însă acesta (litera- 
tură) este castă, fină religi6să şi morală, atunci 
se dă și constituțiunei statului viață și s&nătate,«1) 

Mare adever zace în cuvintele acestea atât 
- de adânci, pe cât de simple. Pagini întregi s'ar 
pute desvoita din ele, dacă ar permite natura 
acestor şiruri. Aici fie destul a adauge numai 
atâta, că legile unei țări influințeză numai asupra 
masselor, asupra 6menilor mari (adulţi), până 
când influinţa literaturei începe odată cu des- 
voltarea culturală a indivizilor, şi-i însoţesce, cum 
a zis un pedagog renumit, prin tâte fasele vieții, 
făcend să simtă caldura ei binefăc&târe atât 
cercul familiar adunat în jurul caminului, cât și 
nefericiții din celulele penitențiarelor. 2) 

Ca să nu îmbrățișăm tâte ramurile literaturei 
frumâse şi ale posiei, întrebăm cine ar pute 
nega influința ce o ati asupra nâstră de ex. numai 
baladele istorice? Au nu sînt ele tot atâtea scene 
scose din istoria nâstră și înfrumsețate cu sânge 
şi cu carne, și înzestrate cu putere de viaţă? 
Simțim cu toții, când le cetim, ori le auzim, că 
aici nu ne vorbesc numai cronicele seci, nu se desfășură înaintea n6stră numai diplome și alte date rigide, ci ni-se înfățiș6ză înaintea minţii 
nostre, în afară de adeve&rurile istoriei, încă o mulțime de alte adevăruri, cari fac poesia istoriei ȘI varsă în sufletul nostru morala omenimei ş a neamului nostru. 

i 

  

5) Cit. la Felmeri, ibidem, pag. 97, 2)  Felmeri, op. cit. pag. 98.
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O, ce multiplă este inriurința poesiei asupra 

sufletului nostru! >Ea — zice valorosul nostru 

scriitor, dl Străjan. profesor liceal în Craiova 

— ne mângăie în suferințe, însenineză şi în- 

dulcesce viaţa, și presară flori pe spinâsele ei 

cărări. ... Poesia aprinde în inimi focul sfint al 

patriotismului şi iubirei de glorie, deșteptă mila 

şi simpatia și este un puternic îndemn la fapte 

bune şi la sacrificii.« 1) 

Ei bine, ar zice cine-va, dar este ore cu 

putință, ca literatura română să-şi facă întrare 

în tâte păturile poporului român: 

Da, e cu putinţă! 

Poporul român are o fire poetică, sai cum 

a zis nemuritorul Alexandri: »Românul e născut 

poet.« 2) Poesia este nedespărțită de natura și 

viaţa lui. Deja în legăn se deșteptă şi adârme 

între cântările melodiâse ale mamei sale. Apoi 

se cresce și trăiesce tot cu poesia. Ca copil, o 

aude, o spune, o cântă în continuii ca povești 

ca basme, ca jocuri de copii, ca ghicituri, ca 

descântece, ca colinde. Ca flăcăi cu hora se 

veselesce, în doină se jăluesce. 

Munţii şi văile sint pline pretutindenea de 

doinele ţăranului român. Prin colnice și prin 

lanuri ele se înalță în aer și umplu aerul cu 

versul lor duios şi melodios ca un cântec de 

ciocârlie. 

Doina este cântecul sufletului ţăranului 

român: un cântec plin de veselie și de jale, cu 

1) A. Străjan, Cestiuni literare şi pedagogice. 

Craiova 1897, pag. 189—190. 

2) Poesii populare, Bucuresci 1866, pag. XI,
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care te întâlnesci pretutindenea, pe unde se 
abate un suflet simţitor. 

Te&ranul român iubesce doina, cântecul, ca sufletul s&ii. În doină își varsă el intristarea 
sufletului. În ea aflăm o suferință comună a vieţii. Pentru aceea ea ne place atât -de mult, 
»Ţeranul și ț&ranca română au cântat în tâte 
împrejurările vieții și cântecul lor aă trecut din gură în gură, a avut un resultat în inimile tuturor, căci nu era alt ceva, de cât 'suferinţă comună.« 1) 

În accentele doinei Românului este mult adevăr și mult sentiment. Tot ce Românul a simțit, el a pus în acest cântec, tâte palpitările şi sbuciumările inimei sale se oglindesc în doina sa. Pentru aceea Românul o ascultă și o cântă cu drag pretutindenea și tot de una; de la munte pân la mare cu ea își alungă uritul și își în- dulcesce asprimea muncei grele; ca să zicem cu dl Străjan, el o cântă de o potrivă la cârnele plugului, la secerat, la cules, pe stradă, în călă- torie, în casă, când e Singur, sai: cu pretinii săi, când e vesel, saă când e trist; prin doină Ro- 

Doină zic, doină suspin, 
Tot cu doină mă mai ţin. 
Doină cânt, doină şoptesc, . 
Tot cu doina vieţuesc ! 2) îi 

. 
1) Dimitrie Dimiu, Doina. Studiu, în Literatură și Artă Română, Bucuresci, 1898. pag, 638. 
*) Alexandri, Poesii Pop. rom.
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La miliție tot cu poesia se mângăie, în 

poesie îşi spune uritul străinătății, îşi varsă dorul 

de casă, de părinți, fraţi, surori, prietini și prie- 

tine. Şi tot poesie face el într'o formă ori în 

alta până la mârte. Chiar și mârtea lui este 

însoțită de poesie (bocete). 

În general poporul român are o poesie 

bogată şi frumâsă, mai frumâsă de cât a 

ori cărui alt popor.  Plină de sentimente și idei 

profunde, ea exprimă fidel sentimenteie şi 

gândirea lui. Bogăția și neîntrecuta ei frumuseță 

aă şi atras asupră-și atenţia cuvenită atât a 

scriitorilor români, cât și a străinilor: a fost 
adunată, comentată și studiată din tote privinţele, 

şi tradusă în mai multe limbi europene. Și toți 

admiră poesia poporului nostru. 

i Spună acum ori și cine, că poporul român, 

— a cărui crescere şi cultivare, iubiți învățători, 

e în mâna n6stră, — nu se pâte familiarisa cu 

literatura cultă, cu poeții nostri! 

Noi îi vom r&spunde, că se înșelă! 

„Să folosim numai tâte mijlcele, cari le-au 

folosit şi alte popore; să înființăm cât mai multe 

biblioteci poporale; să-i dăm în mână ediții po- 

porale din autorii nostri de frunte; să ţinem 

cât mai des conferințe poporale, şi vom experia, 

că încetul pe încetul se deschide calea pe care 

quintesenţia literaturei nâstre, prosatorii distinși 

și poeţii nostri laureați vor pute să între și să 

vorbescă și masselor poporului românesc. 

Atunci și noi vomave€ un popor cult și 

consciă, cum e poporul și în alte părți, cum
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sînt frații nostri italieni și francezi, sati cum sînt 
Maghiarii, Germânii, Helveţianii și Danezii. 

Atunci și despre poporul nostru se vor 
scrie lucruri frumâse, ca despre aceştia acum 
amintiți, şi la noi va observa călătorul străin, 
ce însu-mi am experiat la poporul din Stiria. 

Când în 1892 studiam la universitatea din 
Graz, aveam datină de a face în timpul liber 
excursiuni prin comunele învecinate. Cu ocasiuni 
de acestea am întrat în căsile mai multor țerani, 
şi spre mai mare mirarea mea în fie care casă 
am v&zut câte un jurnal, sati câte-va volume 
din Goethe, ori din Schiller, ori din Heine, dacă 
nu, — ca să zicem așa — o întregă bibliotecă 
mică, compusă din diferite opuri de ale scrii- 
torilor germâni. Unii aii și recitat câte-va poesii 
din autorii mai sus pomeniţi. Firesce în Stiria, 
pe cum şi la popârele mai sus amintite, dom- 
nesc alt fel de stări culturale, și sînt alt fel de 
raporturi în ce privesce numărul analfabeţilor. 

M'am întrebat atunci, și m& întreb încă și 
acuma, cu un fel de durere, că re dece să nu 
se ptă acestea și la noi la Români? Şi sufletul 
mei optimist îmi șoptia atunci, şi parcă îmi 
zice și acum, că da, și la noi încă se pot ajunge 
cu timpul tâte acestea. 

Nu le-am putut ajunge până acum, că altă 
a fost sârtea nâstră în trecut: în loc de liber- 
tate, şi de zile. senine, — atât de indispensabile 
condițiuni pentru așa ceva — trecutul nostru, 
secoli de-a rîndul, sa compus numai din su- ferinţe, din Suspinuri, durerose, şi din întunerecul 
ignoranței provenite din sclăvia seculară. Între
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alte condițiuni ne-am început noi desvoltarea 

nostră spirituală, literară și socială. . 

Dar schimbate odată raporturile n6stre 

vechi, de -bună samă și noi vom ajunge pe 

urmele acelor popâre mai avântate și mai 

norocâse. . , 

Să grijim numai de școlele nostre; să ni- 

suim numai întracolo, ca să scărim numărul 

analfabeţilor, şi atunci — după luptă multă: însă 

şi după timp îndelungat — și poporul român, 

va fi nu numai mai cult, nu numai.pus între 

condițiuni mai favorabile de a-și elupta cele 

necesare pentru existința sa, ci tot odată va ave 

şi o consciință românescă temeinică şi energică, 

un caracter naţional firm şi întreg, pe lângă 

care, nici demonii nu-l vor pute ispiti, şi nică 

porțile iadului nu-i vor pute învinge și aiunca 

în servitute! 

IV. 

În multe chipuri şi pe multe căi se pote 

încă desvolta elementul național în educaţiunea 

tinerimei. Dar, fără îndoială, . mai fericit se 

completeză prin morală și religiune. 

La unele popâre între naționalitate și 

religiune a esistat cea mai strinsă legătură. Ast 

fel vedem, de ex.că vechia Heladă și străbuna 

Romă, ca state, numai până atunci ai înflorit 

şi ai rămas puternice, până când fiii lor ai 

respectat preceptele religiei și s'au temut de 

zeii lor. Atât la Greci cât și la Romani puterea 

şi mărirea naţională între altele a izvorit din 

însă-și religia lor,
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De altă dată vedem, că chiar religia dă 

caracterul unui popor, ca atare. Pe Ovrei deex. 
numai religia i-a ținut secoli de a rîndul, la 
olaltă, și îi mai ține încă şi astăzi. Și dacă azi 
se mai pote vorbi de caracter național la Ovrei, 
în genere, nu putem să-l căutăm airea de cât 
în alipirea lor într'adevăr exemplară cătră religia 
strămosescă. Aici se pronunţă naționalitatea lor; 
altă basă elementul lor naţional nu are. fubirea 
lor de limbă de mult începu a deveni pentru ei 
un lucru neînsemnat. ar iubirea de patrie, este 
un concept, care, am pute zice, nici de cum nu 
se unesce cu natura lor. 

Un popor nu pâte fi tare, dacă nu i-se 
înfrână patimile prin învețăturile divine ale 
moralei. Dacă își perde credința în Dumnezeiă, 
care îl conduce, întru tâte destinele, degenereză 
şi dă pe povârnișul decadinţei, pe cum ni-o do- 
vedesce acesta o serie de casuri din istoria 
omenimei. 

Fie care popor, saă stat își are menirea 
sa dată de bunul Dumnezei. Unele popsre şi 
state își împlinesc menirea acesta conscie, și 
își sancționeză existința prin împlinirea misiunei 
lor religiose. Altele trăese numai pentru aceea, 
ca să servescă de basă la transacțiuni.. sociale 
mai mari. Vedem în istorie maj mulți cuceritori 
puternici . şi înfricoșători, cari, ca fulgerul se 
reped asupra unor popore corupte, însă ce se 
întîmplă? fiind şi ei corupți, și 
asupra ruinelor. 
cutul omenimei, 
regi şi domnitori 

ei se istovesc 
Destul de clar ne învață tre- 

că tâte acele popsre, toți acei 
» Cari nai servit lui Dumnezeti
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fie fost ori și cât de puternici, propriaminte ai 

muncit şi ai zelai numai pentru vremuri viitâre 

mai bune și popâre mai religi6se. Tote ni- 

suințele lor ai fost numai pentru ca să adune 

materie la edificiul grandios ridicat în ondrea 

aceluia, pe care îl servesc tâte puterile. 

Acele popâre, cari sai temut de Dum- 

nezei, şi au păzit legile lui, ai înflorit şi ati de- 
venit puternice. Din contră acele popore, cari 

nu aă vrut să scie de Dumnezeii, ai decăzut, 

ori ai perit, căci și Dumnezeii încă le-a părăsit 

pe ele. 

Credinţa tace eroii unui popor tari și ne- 
învinși, ca tot atâța Herculi, căci zis este, cu 

tot dreptul, că credința în Dumnezeă cuceresce 
pe omul tare și-l face încă și mai tare. Credința 

dă putere sentimentului aceluia, care formeză. 

basa iubirei de patrie și de neam. Ea nasce 

idealul sublim, care unesce la oialtă pe toți 

membrii unui popor, întocmai pe cum cohe- 

siunea ţine în nedespărțită unitate atomurile 

unui corp fizic, 

Să nu mergem departe, să nu căutăm ar- 

guminte la popsre străine, ci să ne reamintim 

numai trecutul nostru. 

Ore numai iubirea de limbă, de neam și 

de patrie a conservat pe poporul nostru între 

atâtea triste încercări ale sorții? 

De bună samă.și acestea; dar mai cu samă 

credința în Dumnezei, legea sa sfinta, de care 

nici înaintea paloșului nu s'a lăpădat Românul.
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Tătărei păgânilor, 
Duşmani ai creştinilor 

Trei cuconi de mi-ți tăia, 

Nu mă las de legea mea, 

Faceţi cu mine ce-ţi vrea! 

Astfel r&spunde, în poesia poporală, 

Constantin  Brancoveanul, Sultanului turcesc, 

când acesta îl provocă, să-și părăsescă legea 
creștinescă, să se dea în cea turcescă. Și câți 

alții nu vor fi zis tot așa, câți alții nu vor fi 
avut tot acestă sârte! 

Credința acesta l-a făcut pe Român tare, 
oțelindu-l în luptele îndelungate, ca să-și potă 
apăra, limba, neamul și țara. 

În firea Românului este altuită dragostea 

de neam şi de țară, pe cum și alipirea cătră 

credința sa, care este legea sa, »/zgea românescă. 
Acesta este suprema sa lege. 

Când l-ai scospe Român din »legea luie, 
mai mult nu e Român. »Pentru el — zice un 
talentat tin€r scriitor — a se desbrăca de legea 
lui însemnă a se desbrăca și de naționalitate, şi 
viceversa.« 1) 

O jumâtate a sufletului săi se compune 
din sentimentul național, iar ceealaltă jumătate 
din sentimentul religios. Aceste d6uă sen- 
timente sint — așa zicând —- — nedespărțite de 
caracterul Românului. 

Puţini Români vei afla de aceia, cari să 
nu-și iubescă limba, țara, neamul, obiceiul Și 
tradițiunile strămoșesci. Dar aşa cred, că și mai 

  

) Dr. Valer Moldovan, keligiune, naţionalitate, 
în Zribuna din 1901 Nr. 64.
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puţini de aceia, cari să nu începă, stăpâniți de 

sentimentul lor religios, ori ce lucru mai în- 

s&mnat, cu vorbele: »Dâmne ajută!« saă: >Dum- 

nezei să ajute! 

Apoi cel ce începe ast fel, tot ast fel și 

sfirșesce, religios și pi, iară cu semnul sfintei 

cruce şi cu cuvintele: »Mulțămescu-ți, Domne, 

că m'ai ajutat.« 

Și pe cum religios e Românul în realitate 

tot așa de religios este și în poesia sa. În ade- 

vEr, aci se ofere un teren forte vast și grat, până 

acum nestudiat, pentru cel ce se intereseză de 

poesia poporului nostru; sar pute face studii 

frumâse despre religiositatea  Românului în 

poesia sa. 

În colecţiunile existente află omul multă 

materie în direcțiunea acesta. Restoiescă ori şi 

cine puţin prin colecțiunile lui Alexandri şi 

Marienescu, ori prin colecțiuni mai recente, şi 

îndată se va convinge despre adevărul vorbelor 

mele. În poesia lui îl vedem 'tot de una asem- 

nea șie-și. 

Românul iubesce virtutea; uresce p&catul; 

pentru el ori ce faptă are »plată şi răsplatăe. 

îi place curățăEnia sufietescă, şi nu-și pote 

închipui pe nime în adevăr frumos ori frumâsă, 

dacă nu are »suflețel fără prihanăc. 

În s&rbători nu lucră, căei »păcătuesce cel 

ce plugăresce în zi de sărbătere, în cias de 

închinare.« | 

Se cugetă la sortea sufletului s&ii, înainte 

de morte se împacă cu Dumnezei, ca să nu
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aibă »mârte de păgân, ci morte de Române, pe 
cum zice balada. 

Pentru legea sa mâre bucuros, căci cel 

ce more pentru lege, acela, crede, că va ajunge 

în cer. »Taci şi mori în legea ta, că tu ceru-i 

căpătac,  — zice Constantin  Brancoveanul 

fiului săi 

Românul nu se teme de mârte; fantasia 

sa chiar și mârtea o poetiseză, numindu-o 
»mândră cră€să, a lumii miresă<, cu care toți 

Omenii din lume se logodesc! 

Regret, că nu pot stărui mai mult asupra 

acestui punct interesant. Ce nu cadreză însă . 

ci, pote se va potrivi de altă dată, de va ajuta 
bunul Dumnezeu! Acum am vrut numai să 
constat, că sentimentul religios formeză o parte 
integrantă din ființa Românului, chiar aşa pe 
cum și sentimentul național. Deci ca să fie 

educațiunea națională, românescă a fiilor nostri 
completă, trebue să luăm între elementele ei Şi 
religiunea, a cărei infiuință binefăcătâre asupra 
vieții şi sufletului nostru cu toţii bine o scim Și 
simţim. . 

E lucru în de obşte cunoscut, că con- 
sciința vieţii n6stre naţionale a început sub 
scutul sfintei n6stre biserice, şi tot ce avem azi 
mai scump, cu drept cuvînt putem zice, am 
câștigat numai pe calea bisericei, și prin mij- 
locirea archiereilor nostri! 

ME dore inima, şi mi-se rupe sufletul, când 
meE cuget la stările deplorabile în care ne aflam: 
înainte de-a ajunge prin sfînta nâstră biserică 
în legătură cu apusul cult și cu Roma străbună.
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Poporul nostru înainte de sfinta Unire cu 

biserica catolică se afla într'o decadență com- 

pletă. Lipsit de drepturi politice, despoiat de 
libertate, încărcat de biruri grele și insurportabile, 
subjugat și desprețuit, batjocorit și eschis de la 
învEțătură, se afla pe trepta cea mai inferidră de 

cultură. Străin în ţara sa, era tolerat numai 

până când plăcea principelui și domnilor de 

pămînt (usqe beneplacitum principum et regni- 

colarum). Religia era  nesocotită între con- 

fesiunile recunoscute de legi. 
Dar nici clerul nu avea o sârte mai 

tavorabilă. Preoţii români încă se aflai într'o 

stare f6rte înapoiată. Cei mai mulţi abia sciai 
scrie şi ceti cu litere cirile și a cânta cum i-a 

fost învățat pe la mănăstiri, căci școle românesci 

în Ardeal peste tot nu erai. lreoții români 

erati declaraţi de »hoți și tâlhari publicic. Proto- 
popii ajunseră să portepe umerii lor pe super- 

intendentul calvinesc, care se numea pe sine 

»Vlădică al Valachilore, în vreme ce episcopii 

români erai degradați aprâpe la rolul de protopop. 

Însă mulțămită Celui de sus, în secolul 
al XVIII-lea şi pentru noi Românii din Ardeal 
şi Ungaria începu a resări s6rele dreptăţii. Se 
făcu unirea cu Roma, biserica nâstră pe încetul 

câștigă tot mai multe şi mai multe drepturi pe 

sama sa și a poporului săi, şi din ce în ce își 

întinde scutul săi protector peste fiii săi cre- 

dincioși, alinându-le suferințele, îndreptându-le 

căile, luminându-i, dându-le sfaturi și direcții, și 

apărându-i cu brațul s€ă tare contra tuturor 

ispitelor și năvalelor. 
3
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Sfinta unire ne aduce în legătură cu apusul 

civilisat și înaintat pe tote terenele. Tinerii 
nostri mai talenţați sînt trimiși în institutele din 

Viena și Roma, unde prin zel și talent se dis- 
ting înaintea străinilor, la cari erai în mare 
preţ. Aici necontenit scruteză și studieză, şi se 

rentorc cu o comâră preţisă la vetrile lor 

străbune, unde la rindul lor devin cei mai ne- 

întimidaţi apostoli ai neamului românesc ar&tând 

lumei mari prin nume&râse scrieri nobila n6stră 

origine, trecutul nostru şi discutând cu adversarii 

drepturilor n6stre. 

Episcopii sfintei n6stre biserice unite toți 

desvâltă cea mai aprigă luptă pnntru drepturile 

bisericei și ale neamului nostru, suferind insulte, 

desprețuiri şi persecuţiuni. Dar nime nu-i pâte 

înfrica şi abate de la idealul lor drept şi sfint. 

Între străini cu energie ridică glasul lor 
bărbătesc şi protesteză contra uneltirilor duş- 

mănose ; în dieta țării discută cu rară prudinţă, 

cu multă sciință şi şi mai mare însufieţire; acasă 

duc o viață cucernică, plăcută lui Dumnezei, se 
lipsesc pe sine înși-și, adunând obolii lor pentru 

scopuri publice, culturale și filantropice, și inte- 

meieză şcolele din Blaș, cele mai vechi și mai 
renumite șcâle românesci, ce le avem noi Ro- 
mânii atât din coâce, cât și din colo de Carpaţi. 

lată cum servesc capii bisericei n6stre şi 
pe Dumnezeii și pe neamul lor de o potrivă, 
unind în sufletul lor iubirea de Dumnnzeă și 
dragostea de neam, sentimentul religios şi cel 
naționai.
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În șcâlele din Blaș, întemeiate de ar- 
chiereii români sai dat primele învățături 
1omânesci. De aici a răsărit lumina civilisaţiunei 
asupra românismului ; aici ati predicat sciință şi 

însufiețire prima 6ră învățații români; aici se 

formă, îndată după înființarea lor, izvorul nesecat 

al tuturor ideilor, ce de la martirul Klein în câce 

deveniră politica întreg neamului românesc. Aici 

sa renăscut poporul român din Ardeal și 

Ungaria în cele sufletesci, pe cum și în cele 

politice, culturale, literare şi sciinţifice. De aici 

aii eşit pleiada bărbaților mari, cari at luat 

asupra lor sarcina de a regenera pe poporul 

român, de aici bărbaţii, cari au stors chiar și 

admiraţiunea străinilor. Numele celor trei mari 
scriitori de la finea secolului al XVIII-lea și în- 
ceputul secolului al XIX-lea, de cari este îm- 
preunat propriul început al literaturei nâstre 

istorice și linguistice, rămân pentru tot de una 
nedespărţite de Blaş. Tot în școlele din Blaș a 
studiat şi a lucrat cel mai mare filolog român 
de până acum. Şi tot aici în Blaş trăesce azi 
cel mai mare istoriograf român, din Transilvania, 

care lam avut de la Klein, Șincai și Maior în 

câce, și ale cărui opere aii fost lăudate de 
bărbaţii competenți cu cuvintele cele mai elo- 

gi6se. În zilele acestea un ziar de frunte din 
capitala Ungariei vorbind despre Blaș, a fost 

silit să recunscă, că Blașul azi are bărbaţi de 

cultură europenă. 

Dar pare-mi-se, mam abătut prea tare de 

la obiect. Am făcut-o înse acesta, ca să fie 

mai evidentă influința bisericei asupra vieții na- 
3%
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ționale românesci. Azi crescerea națională se 
face la noi, la Români din Ardeal și Ungaria, 
tot numai prin biserică, prin șc6lele susținute 

de ea. La noi școla așa dară este fica bisericei, 

deci și învețăturile ei trebue să fie în consonanța 
cea mai armonică cu învățăturile mamei sale. 

Fie mare iubirea n6stră pentru limbă, neam 

şi patrie, dar mai mare fie ea pentru religie, și 

pentru Dumnezeu. Să dovedim lumii, că ade- 

vărata  educaţiune națională românescă este 
aceea, care tot odată este și religiosă. 

Ca dascăl român, un singur dor am, anume 

ca să fie virtutea, credința și iubirea lui Dum- 

nezeă corâna educaţțiunei nostre naţionale ro- 
mânesci. »A Jove principium, ei opus desinate. 

AC —



ŢII. 

Scolele din Blaş bă 
; > 

Pe cât e de dulce a reaminti suvenirila 

plăcute ale unui trecut frumos şi glorios, pe 

atât de trist este a enara un decurs de ani și 

secoli plini de suferințe, pentru că până când 

faptele din trecut îl pot pe om însufleți şi îi 

pot umple inima cu bucurie, până atunci sufe- 

rințele trecutului fatal, îl fac pe om, să i-se 

umple ochii cu lacrimi de durere. 

Consultând istoria, ea ne va spune, cât de 

trist a fost trecutul poporului român, peste care 

trecuse sumedenie de n&cazuri și suferințe. 

S&rman popor, multe suferințe i-ai fost 

scrise în cartea sorții crude! 

Dar cea mai mare nefericire pentru acest 

popor a fost, că nu-i era iertat să umble la școlă, 

să învețe și el carte. 
Românii, ca iobagi, ca servitori legați de 

pămînt, nu puteaii umbla la șcâlă, și numai cu 

mare n&caz se puteaii răscumpăra unii, spre a 

se face preoți, a căror grad de cultură înse peste 

tot era forte inferior, de re ce — după cum 

zice dl Străjan — >nu le era iertat a sci mai 

mult, de cât a ceti şi scrie.« 1) 

1) Mikhail Străjan, Începutul renascerii naţionale 

prin şcâle etc. Craiova 1891, pag. 7.
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Ne putem închipui, cât de triste erai acele 

zile fatale, şi cât de amare suferințele sermanului 
popor român, care în cursul atâtor secoli de 
umilire era tractat numai cu asprime din partea 
sorții. ... 

Voi Carpaţi! voi munți și dealuri! voi codrii 
și păduri! spuneți, cât de mare e numărul ace- 
lora, pe cari l-ați auzit blăstemându-și srtea 
crudă și zilele nefericite! Spuneţi, cât de mare 
e numerul acelora, cari nu numai că lucra de 
dimincță până sara, flăminzi și arşi de sâre şi 
de sete, dar mai erai încă lipsiți și de lumina 
învețăturii! Cât de tristă a trebuit să fie acestă 
viață, cât de mare nefericirea acestor zile! Și 
cât de binefăcătâre a fost între ast-fel de îm- 
prejurări sfinta unire cu Roma! Într'adevăr, 
unirea bisericei române cu Roma a fost bine- 
făcătâre pentru neamul nostru românesc, căci 
prin acesta sfintă legătură răsar zile mai fericite, 
când o întregă pleiadă de bărbați mari, luminaţi, 
energică și resoluți se pun în fruntea clerului și 
a poporului spre a-l conduce cătră un noii ideal, 
cătră mântuirea și înălțarea neamului. 

Dar, de câte ori n'a vrut împrejurările 
fatale a le zădărnici tâte planurile, ori a-i cu- 
funda chiar în mijlocul carierei lor glori6se!.. .. 
Un Inocențiii Klein, un Grigore Maior, un Le- 
menyi sînt triste adevăruri! 

Cu tâte acestea prin secolul al XVIII-lea 
se ridicaseră în sinul poporului român unii băr- 
baţi, plini de zel și de dragoste cătră poporul 
lor, care v&zend sârtea tristă și întunecată a 
acestuia; cari văzend, că poporul român, nefiindu-i
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Yertată cercetarea șcâlei, cât este el de rămas și 

lipsit de lumina învățăturei: ati început a se 
cugeta ziua și n6ptea, cum ar pute ei scăpa pe 

bietul popor român de atâta răi, şi cum i-ar 
pute pregăti calea spre un viitor mai fericit și 

mai frumos. 

Acești bărbați luminaţi și înflăcărați de 
marile lor idei erati capii bisericei române unite 

cu Roma, cari bine scial, că este neîncunjurat 

de lipsă înființarea unor șcâle românescă, în cari 

junimea română să învețe pe de o parte a-și 

ubi credința și biserica, iar pe de altă parte 

a-și tubi limba strămoşescă și neamul săi stră- 

vechii, și ast-fel să conlucre în viitor pentru 

ușurarea sorții, ce fără: îndurare îi apăsa în 

cursul secolilor negri. 

Il. 

Șirul episcopilor români, cari aă zelat pentru 

ridicarea șcâlelor din Blaș, cele dintâiui șcâle 
sistematice românesci, începe cu marele și ne- 
muritorul archierei loan Inocenţiă Micu-Klein, 

a cărui istoric plină de fapte mărețe şi vecinic 

neperitâre, le-a scris, cu măiestru condeiti și cu 

vre dnicie recerută, eruditul canonic dl Dr. Au- 

gustin Bunea. !) 

Klein era figura cea mai măreță în şirul 
episcopilor sfintei n6stre biserici. Timp de 23 

ani s'a luptat el »martirisat și batjocorit de ceia 

ce se îmbuibaă în drepturi și privilegii și cu 

1) Vezi Dr. Aug. Bunea, Episcopul Inocenţiă Micu- 

Klein (1728—1751), Blaş 1900,
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dispreț căutaii ia clerul și poporul române, 
pentru drepturile bisericei unite și pentru binele 
și fericirea poporului săi românesc. 

Înse pentru ca să-și p6tă realisa scopul 
săi propus, în prima linie avea lipsă de șcâle, 
și încă de șcâle românesci, căci șc6lele promise 
la unire ati remas numai un »pium desideriume. 
De fapt poporului român, care a suferit atâtea 
calamnități seculare, nici acum nu-i era iertat 
să-și deie copii la şcolă, cu tâte că diploma 
Leopoldiană îi oferise acest drept. La Papit 
Ilarian cetim >cum nu-i lăsat (pe Români) a 
merge la școlă, și dacă scăpa re care-va la 
şcâlă, îl aducea îndărăpt cu mânile legate 
în spate, cum l-ai adus pe feciorul popei 
din Grind de la şc6la din Cluș și l-aă pus la 
bibolii domnesci, şi după ce a fugit iară-și din 
curte ca să mergă la șcelă, curtenii baronului 
Kemeny l-ai persecutat până la Arieş, acolo 
apoi s&rmanul tinăr a sărit în apă de frică.« 1) 

Vedem dar, cât de mare era lipsa unei 
școle românesci, în care junimea română să-și 
pstă stimpăra setea sa de sciință. Dar de unde 
era să procure Klein mijlcele recerute la în- 
ființarea unei şcâle românesci? Venitele dome- 
niilor episcopesci din Gherla și Sâmbăta-inferidră 
abia erai de ajuns spre coperirea speselor epi- 
scopului, necum să pâtă înființa și şcâle. Cu 
tote acestea Klein nu despereză, din contră 
„aceste împrejurări deplorabile — zice Antonelli 

  

1) Papiă Alariau, Istoria Românilor din Dacia superi6ră. Viena 1851, vol. 1, pag. 212,
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— îl stimulase, însuflețise și-l îmbărbătase spre 

a-și urmări scopul cu tenacitate, bine sciind, că 

scopurile sublime se ajung cu ostenele.« 1). 

Deci în conţelegere cu Petru Dobra, fiscalul 

regesc din Alba-lulia, înainteză o petițiune cătră 

Domnitor spre a i-se da Blaşul în schimb pentru 

domeniile episcopesci de la Gherla și Sâmbăta- 

inferidră. A cerut tot odată ca din venitele 

domeniilor cesținoate o jumătate să se întrebuin- 

țeze pentru Il călugări Basilitani, pentru 20 

alumni seminariali şi pentru 3 alumni în Colegiul 

st. Atanasiă în Roma. ?) 

Domnitorul învoindu-se la acest schimb, 

acceptă rugarea episcopului Klein, şi în 30 

August 1736 se făcu un contract formal între 

fiscalul regesc și Inocenţiă Klein, î) iară ratifi- 

carea contractului se făcu prin diploma regescă 

de dto 21 August 1738. ?) Clerul prevăzend 

bunele urmări ale acestui schimb, în 1738 se 

adună la Blaş în sinod mare, în care își exprimă 

bucuria față cu marinimositatea donatorului, și 

tot odată decise, ca întreg clerul să contribue 

cu suma de 25,000 fi. la ridicarea şcâlelor şi 

mănăstirei din Blaş, înse sub anumite condițiuni, 

dintre cari mai însemnate sint, că călugării să 

fie Basilitani de ritul grecesc, să fie dintre ei 

  

%)  Joau Antoneili, Breviar istoric al șcâlelor din 

Blaş. Blaș 1877, pag. 4. 

2) Vezi Antonelli, loc. cit. 

3) Contractul acesta se află publicat în foza dise- 

ricescă din Blaş, vol. Î, pag. 34-37 în versiune română, 

şi pag. 52 - 56 în original. 

*) În versiune română se află la Șipca?, Cronica 

Românilor, vol, INI, pag 283.
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baremi 3 ori 4 destinați pentru capitul, și să 
îngrijescă de mijlâcele literare ale clerului și 
poporului român, ca să devină preoți buni, în- 
vEțați și devotați. !) 

După tâte acestea începu edificarea șcâlelor 
și a mănăstirei, cari s'au și terminat la 1738. 
Episcopul Klein înse nu putu, să-și vadă do- 
rinţele duse la îndeplinire: căzend jertfă prigo- 
nirilor, trebui să-şi părăsescă ţara, biserica și 
poporul, pentru a căror bine el nici o dată n'a 
încetat a se obosi, și ast-fel bărbatul, care ziua- 
noptea sa frămintat cu cugetul, cum să-și pâtă 
lumina și ușura poporul s&i de sârtea grea, ce-l apăsa, fu necesitat să-și petrecă ultimii ani în exil în Roma, departe de aceia, pentru cari s'a jertfit. 

Ast-fel întreprinderea mărcță a lui Klein rămase ' pe umerii succesorului s&ă Petru Paul Aron, a cărui cucernică viaţă, neobosită muncă și nespuse jertfe, azi, mai ales de la publicarea monografiei dlui Bunea în c6ce, sînt în de obște cunoscute. 2) Acesta le și puse tâte în mişcare și nu se odichni până nu-i succese a deschide în 11 Octobre 1754 șcâlele din Blaș, cu trei Publicaţiună, cari cuprindeaă obiectele de învă- țămînt, împărțirea acelora şi denumirea profeso- rilor pentru singuraticele obiecte. 3) După cum spune Cipariă într'o notă din Ace şi Fragmente,:) PI 
, 1) Vezi Zoia Bentru minte, inimă și literatură, din 1855, pas. 2. 

:) Vezi Dr. Aug. Bunea, Episcopii Petru Paul Aron şi Dionisiu Novacovici, saă istoria Românilor Tran- silvăneni de la 175| până la 1764. Blaș 1902. 3) Se află tipărite la Czpariii în Acte şi Fragmente, pag. 217- 224, 

*) Acte Și fragmente, pag. 224. Not,
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cu ocasiunea deschiderii şcâlelor, Episcopul Aron 
a maj dat încă dou€ /psacizuui, una pentru 
examenul clericilor, și cea alaltă pentru cuprin- 

derea gramaticilor, amendâut din 18 Octobre 
1754, şi publicate în cartea dlui Bunea despre 

Episcopul Aron. 1) 

Acestea ai tost primele școle românesci 

organisate după sistemul de învățămînt de pe 

acele vremi, în cari, după cuvintele lui Aron din 

Instrucţiunea pentru cuprinderea  grămăticilor , 
»fiind-că mai toți sînt însătozați și flămînzi de 
hrana cea sufletescă, pentru aceea tuturor fiilor 

nostri, ori cari vor cere, trebue după putință să 

li-se frângă sfinta pâne și a-i cuprinde la înve- 

ţătură.« ?) 

Dar spiritul s&ă nobil nu se îndestuli numai 

cu atâta, ci merse încă și mai departe pe calea 

începută. »El părintele săracilor — zice Anto- 

nelli — concepuse idei sublime, idea edificării 

unui seminar de prunci, și fiind-că facultatea sa 

combinătâre pătrunse importanța emolumentelor, 

ce era să resulte din crescerea succesivă a prun- 

cilor întrun seminar sub inspecțiune şi sub con- 

ducere înțeleptă, îmbrățişeză acestă ideie cu firma 

resoluţiune de a lucra necontenit la realisarea 

ei, o descopere clerului, se consulteză cu el şi 

nu lasă nimic neîntreprins; de o parte începe 

visitațiuni canonice ostenici6se, ca să-și potă 

popularisa acestă ideie şi să înduplece clerul şi 

pe credincioși la contribuiri, iară de altă parte 

:) Vezi Bunea, ibidem, pag. 456. 

2) Vezi, Apendicele, sub C., pag. 456—8,
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sciind că în lucruri de natura acestuia exemplul 
este mijlocul cel mai eficace, contribue cu miile 
din averea sa câștigată prin 0 viață austeră și 
simplicitatea îmbrăcămintelor.« 1) 

Pe calea acesta îi succede a înființa semi- 
narul numit după diînsul semznarur lui Aron, 
spre deosebire de seminarul diecesan, carele sa 
fundat de o dată cu biserica catedrală și s'a 
deschis de o dată cu gimnasul, de 6re ce fondul 
basilitan, în urma diplomei de dotațiune, era dător 
a susține 20 de clerici în Blaș. 

Întru aceste d6u& seminare sai crescut 
tinerii, cari se pregăteai pentru călugărie și 
preoție până la 1781, când printr'un decret aulic 
din 12 Decembre se dispune, ca ambele semi- 
nare să se împreune, ceea ce sa și făcut încă 
în acest an. 2) | 

La ridicarea acestor șcâle ai contribuit 
toți episcopii din Blaș, fie care după puterea și 
împrejurările sale. Dar maj mult a făcut pentru 
ele acela, sub care sai deschis si saă pus în serviciul bisericei şi peste tot în serviciul crescerii 
poporului român. Partea cea mai grea din 
opera mărcță i-se cuvine Episcopului Petru Paul Aron. 

Luând în considerare multele și grelele visitațiuni canonice întreprinse pentru popu- 

  

1). Op cit. pag. 6. 
| 2) Seminarul tuj Aron a fost închinat Bunei-Vestiri ŞI se afla în edificiul de a stânga de la întrarea în curtea mitropolitană, adecă în edificiul, unde este astăzi can- celăria archidiecesană, iară seminarul diecesan era în- chinat Sfintei- Treimi şi se afla în edificiul unde azi este seminarul clerical, (Cf. Bunea, Petru Paul Aron, pag. 296 şi urm.)
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larisarea planilor sale, pentru înduplicarea clerului 

la contribuiri marinimâse; luând în considerare 

multele sacrificii, ce zilnic le făcea pentru aceste 

şcâle, căci »iîn seminarul săi pe cheltuiala sa 

ținea 12 prunci, cari mai în urmă până la 24 se 

sporirăc, şi dintr'al să plătea şi pe dascălul ro- 

mânesc, şi pe alți studenţi îi ținea cu pâne, si 

la prasnice şi cu fertură, iar pe alții cu vestminte 

şi cu cărți;!) luând în considerare tirgul?) avan- 

tagios făcut cu domeniul de la Cut al contelui 

Gabriel Bethlen, iar mai înainte bun al lui 

Apafy, care domeniă prin testamentul săi din 

5 Novembre 1758 îl doneză șcâlelor din Blaș; 

luând în considerare traiul săi simplu, ce nu-l 

costa pe zi mai mult de cât 3 cruceri,5) căci »a 

tost om postelnic, îndurat, bisericos şi în- 

frînat«,*) numai ca să pâtă pune prin cruţările 

sale basă asigurărei șcâlelor din Blaș; luându-!= 

tâte aceste în cnosiderare, afla-vom 6re cuvinte 

potrivite pentru lauda faptelor sale mărețe, căci 

ce elogii ar fi în stare să-l preamărescă mai 

mult de cât şcâlele din Blaș? »Monumentui 

neperitor al lui Petru Paul Aron — zice dl Străjan 

— sînt şcâlele întemeiate de el.« 5) 

Prin acestea şcâle Episcopul Aron a con- 

tribuit în secolul al XVill-lea mai mult de cât 

  

2) Klein la Cipariă în Acte şi Fragm pag. 105—106. 

2) Vezi „Species facti, publ. în Fdia bisericescă an. 

i. pag. 156—158 şi 177 _s, Transumptul publ. în limba 

rom. şi lat. tot acolo, pag. 93—5 şi 104—5. | ! 

3) Veză Jos. Șuluțiă, O lacrimă ferbinte, part. I. 

pag. 24. 
| 

+ Klein la Cipariă în Acte şi Fragm. pag. 112. 

5) Vezi Sfrâjan, 0Pp- cit. pag. 43.
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ori cine altul la luminarea clerului şi poporului 
sei. Până la Aron se făcea preoți 6menii, cari 
de abia sciaii ceti și scrie, cât puteau: învăţa pe 
la unele mănăstiri și casele părințesci.!) Acestei 
ignoranțe crase i-se taie rădăcinile prin școlele 
înființate de Episcopul Aron, cari parte prin 
activitatea lor nemijlocită, parte prin clerul 
crescut în ele, ai rupt vălul ignoranței. jar 
dacă privim influința școlelor din Blaş în scrii- 
torii, cari s'a distins în literatura română prin 
operele lor: vom zice, că prin acestea șcâle 
faptele Episcopului Aron ai fost motorii cei 
mai puternici în desvoltarea literaturei românesci. 

Opera o dată începută at continuat-o şi desvoltat-o mai departe următorii sei, . 
Așa Atanasiu Rednic încă sa îngrijit de şcole și de învățători, pe cum cetim la Klein,?) iar după mortea sa, întîmplată la 2 Maiu 1772, totă averea sa a trecut la seminarul archi- 

diecesan. ) 

După el a urmat în scaunul episcopesc Grigore Maior, și după acesta loan Bob, ambii mari părtinitori ai tinerimei studise. Sub ei se face o fundaţiune de pâne pentru 200 studenți, înlesnind prin acesta, ca să pâtă frecuenta cât mai mulți tineri școlele din Blaș. Afară de acesta Episcopul Bob mat facu încă și alte fundaţiuni. 4) 

  

1) Szrăjau, op. cit. pag. 18. 
2) Klein la Cipariiă în Acte şi Fragm. pag. 125. 5) Vezi Alexandru Grama, Istoria bisericej române unite cu Roma. Blaş 1884, pag. 144. | ) Vezi Grama, op. cit. pag. 137.
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Următorul lor, loan Lemenyi, a organisat 

seminarul clerical, ridicând; cursurile de la trei 

la patru; asemenea și: cursul filosofic încă tot 
pe vremea lui s'a întrodus la gimnasul din Blaș. 

De instrucţiune se interesa ca un adevărat părinte 

al tinerimei, și pe cum zice Alexandru Grama, 
el pentru şcâlele din Blaș a crescut »atâța și 
atari bărbați, pe cum nu aii fost în Blaș mai 

înainte nici când.« 1) 

Pe Mitropolitul Alexandru Şterca Șuluţ și 

pe urmaşul săi Dr. loan Vancea, afară de 
seminar și gimnas, pentru cari institute ambii 

cu multe şi mari jertfe aduseră îmbunătățiri 
esenţiale, îi laudă și le binecuvîntă pia memorie 

institutul preparandial şi șcâla de fete, amîndâuă 

fundate de cel dintâii, și augmentate de cel 

din urmă. | 

Se scie, că de o dată cu gimnasul sai 

deschis în Blaș și școlzle de obșie, cari prin 

Rato Educationis, mai târziă sati pretăcut în 

şcăle normale. Întru cât ai avut influință asupra 

lor acest sistem de înv&țămiînt, din lipsă de 

date nu se pâte sci, dar putem concede, că 

Ratio Educationis şi asupra șcâlelor din Blaș 

încă aii exercitat aceea-și influință, care aii.avut-o 

şi asupra celor alalte școle din țară. Școlele 

aceste normale pentru aceea sint însemnate 

pentru noi, că până în a dâua jumătate a seco- 

lului al XIX-lea, în lipsă de preparandii, aici se 

pregăteaă învățătorii pentru școlele poporale 

gr.catolice. 

1) Op. cit. pag. 155:
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Dar pregătirea în est mod a învăţătorilor 
pe la anii 60 ai veacului trecut mai mult nu 
corespundea cerințelor timpului. Pentru aceea 
Mitropolitul Șuluţ la 1865 înființeză. insfitutul 
prebarandial, iar cu un an mai înainte, la 1864 
întemei€ză școla de fete. 1) 

De sine se înțelege; că atât preparandia, 
cât și școla de fete pretindea cu timpul o or- 
ganisare mai corăspunzătore, şi Mitropolitul Dr. 
loan Vancea a. și grăbit să perfecționeze opera 
demnului stă antecesor: la 1881 ridică insti- 
tutul preparandial de la dâu& ja trei cursuri, 
iar la 1893 scâla de fete o ridică la rangul de 
șcălă superidră, cu 8 clase. Dar cea mai măreţă 
operă cu care Mitropolitul Vancea a promovat 
instrucțiunea şi educaţiunea tinerimei de ambele 
sexe, sint cele dâuă zufernate, de băieți și de 
fetițe, ridicate pe spesele sale proprii. 2) 

În fine la tâte aceste figuri mărețe se ală- 
tură, plin de demnitate și încunjurat de iubirea 
n6stră n tuturora nefățărită și nestrămutată, Exce-. 
lentisimul Domn și Preagrațiosul nostru Părinte 
Dr. Victor Mihâlyi de Apşa, din a cărui înaltă 
şi părințescă îngrijire şi părtinire la 1900 s'a4 
mărit salarele profesorilor de la gimnas, ca ast- 
fel profesorii scutiți de griji materiale să se pâtă 
dedica cu puteri îndoite sciințelor și misiunei 
lor înalte. 

  

1) Vezi Mie Brânzei, SŞcdlele din Blaş.  Sibiă 1898, pag. 135 și 139. 
5) Vezi Dr. Aug. Bunea, Mitropolitul Dr. Ioan Vancea de Buteasa. Blaş 1890. — Progr. gimn. din Blaş pe an. 1886/7.
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Aceste spirite mari, cari atât de mult ai 
contribuit, prin șcâlele înființate și susținute de 

ei, la luminarea n6stră a tuturor Românilor; cari 

prin aceste institute atât de mult bine ati făcut 

bisericei și poporului român; cari prin hărvicia, 

cruțarea și liberalitatea lor atât de mare sprijână 

ai dat mlădiţelor din școlele Blașului, şi prin 

acele mlădițe întreg neamului românesc; cari 

prin viața lor simplă și lăpădarea de bunuri 

lumesci atâta folos ati adus culturii române și 
atâța bărbaţi harnici'at crescut literaturei româ- 

nesci: — aceste spirite tot de una vor fi lăudate 

în istoria nostră culturală, și admirate de tâtă 
suflarea românescă; generaţiunile viitâre tot de 

una se vor închina lor cu cel mai profund re- 

spect şi vor recun6sce cu mândrie și însuflețire 

superioritatea lor netăgăduită. 

II. 

Însătoşarea Românilor după învețătură, pe 

timpul înființării școlelor din Biaș, era nespus 

de mare. Din tâte părțile alerga tinerimea ro- 

mână la Blaș la învățătură. Klein ne spune, că 

după deschiderea acestor șcâle erai în Blaș 
peste 300 de studenți.!) Acest singur dat al lui 

Klein ne arată mai pe sus de ori ce îndodlă, cât 

de mult se simția lipsa înființării acestor institute 
românesci, și de 6re ce alte șcâle românesci, până 

atunci nam avut, în dată după înființarea lor 

aă devenit renumite, și acest renume și lau 

păstrat până în zilele nostre. 

3) La Cizariă în Acte şi Fragmente, pag. 106. 
4



Înainte de ele Românii nai avut alte șcâle 
sistematice nici din câce, nici din colo de 

Carpaţi.?) Despre starea șcâlelor române în cele 
d6u€ principate cetim în o conferință a dlui Străjan 
următârele: 

»Se zice, că sub Alexandru cel Bun, orga- 

nisatorul vechiului stat al Moldovei, era în 

Sucâva o școlă superidră. Însă dacă în acestă 
şcolă se vor fi propus ceva cunoscințe mai des- 

voltate, e fârte probabil, că s'aă propus în limba 

slavonă, în care însu-şi Țamblac, episcopul 

Sucevei și predicatorul curții domnesci a lui 
Alexandru cel Bun și-a scris predicile sale. 

»Şc6la lui Despot Eraclit, înființată pe la 
jumătatea vecului al XVI-le în Cotnar, unde se 
afla o colonie săsescă, avea tendințe religi6se 
contra catolicismului și era mai mult slavonă, 
iar mai târzii grecescă. Limba română se pro- 
punea și aici numai ca ajutor pentru învățarea 
celei slavone și grecesci şi pentru serviciul re- 
ligios, care de pe atunci începu a se face și 
românesce. 

»Și mai restrinsă era instrucția în limba 
română pe la școlele din alte câte-va orașe, 
unde se pomenesce numai de dascăli slovenesci. 
lar șcâlele de pe la unele mănăstiri și de pe la 
suburbiile orașelor mai mari, eraă tâte numai 
şcole bisericesci pentru cetire și cântări.« 2) 

DI Străjan mai amintesce încă despre 
câte-va şcole din Braşov, Orăștie și Lugoș, zice 

1) Vezi Gabrielescu, Istoricul şcâlelor române. 
Convorbiri didactice 1898, pag. 537-—8. 

?) M. Străjau, op. cit., pag. 12—413.
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înse, că »ele erai destinate numai pentru pre- 

gătirea de preoți și cântăreți pe la biserici, și 

încă nici aceste elemente nu era permis, să le 

învețe ori cine.« 1) 

Așa stând lucrurile, cum să nu fi primit cu 

bucurie ori ce Român iubitor de progresare 

înființarea școlelor din Blaş? Cum să nu fi 
alergat junimea română din tâte părțile spre a 

trecuenta aceste şcâle? Acestă împrejurare așa 
dară a fost un motiv, am pute zice, cel mai 

puternic, ca şcâlele Blașuiui să devină atât de 

populate în dată după înființarea lor. 

Dar aceste șcâle ai fost în numer mare 
cercetate şi din alte motive externe, și anume: 

Blașul a fost opid forte ieftin, iar ieftină- 

tatea lui a contribuit mult: la  concurința 

studenţilor. 
Însă-și posiţia geografică a Blașului a favorit 

mult acestor șcâle, şi acesta trebue înțeles așa, 
că din Blaş era comunicaţie în tâte părţile și 

comunele productive incurgeai ca la un centru, 
cu atât mai vîrtos, că dobîndind drept de tirg de 

s&ptemână, înlesni mult, ca părinții să-și potă 

susțin€ ușor copiii la şcâlă. 

Îndată după înființarea lor, Petru Paul Aron 

începu a provede pe mai mulți tineri cu pâne, 

și în sărbători și zile mari și cu fertură, iar pe 
unii şi pe alții mai s&raci cu vestminte și cu cărți.?) 
Acesta încă a contribuit mai mult, ca să se 

mulțescă în meEsură mare elevii acestor șcâle. 

9) M. Străzan, op. cit., pag. 14. 
2) Klein la Cipariă în Acte şi Fragm., pag. 106. 

qpk
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Grigore Maior mai vîrtos a contribuit la 
frecuentarea num&râsă a acestor şcâle, dispunend 
ca să contribue la susținerea studenţilor urmă- 

t6rele trei fonduri: fondul basilitan, mitropolitan 

și seminarial, ca să capete 200 de studenți pâne,!) 
ceea ce sa şi dat studenților de atunci și până 

azi, cu puțină întrerumpere sub Mitropolitul Șuluţ, 

sub care sa subtras de tot, dar sub Mitropolitul 

Vancea iară s'a reactivat. — Acesta încă a fost 
un motiv ponderos, care indemnă studenții la Blaș. 

Din concurința acesta urmeză, că ai venit 

tineri din tâte părțile în șcâlele din Blaş, cari 
apoi, sfirșindu-și studiile, aă dus învățătura, lu- 
mina și ideile de aici în tâte părţile locuite de 
Români. 

Primul scop al șcâlelor din Blaș a fost: a 
lupta pentru biserica unită, a lupta contra cal- 
vinismului, »care pe archierei îi umilia și degrada, 
pe preoți îi despoia de puterea dumnezeescă, 
pe popor de credința adevărată și legea sfintă, 
bisericele de sfintele taine, cărțile sfinte de în- 
vEțăturile sfinților părinți și mănăstirile de călu- 
gări evlavioşi.« ?) Contra acestui calvinism, bi- 
serica n6stră numai prin ajutorul șcâlelor din 
Blaș a putut lupta cu succes. În general, fără 
de aceste șcâle sfinta unire nici o dată n'ar fi 
ajuns la resultatele celea frumâse și solide, cu 
cari se pâte mândri astăzi. 

  

5 Cf. Dr. Aug. Bunea, Episcopul Petru Paul 
Aron, pag. 281—2. 

?) Dr. Aug. Bunea, Discursuri, Autonomia bise- 
ricescă, Diverse. Blaş 1903, pag. 518.
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Dar pe lângă scopul acesta scâlele din Blaș 

ai mai avut încă și altul, tot atât de sublim; 

acesta a fost un scop pur național, adecă cre- 

scerea și cultivarea. poporului român și deștep- 

tarea sentimentului național, care scop nici o dată 

nu l-ati perdut din vedere. Dovadă lumina și 

principiile propagate prin ele. Până azi Românii 

din Transilvania un singur resultat nu ai, care 

să nu fie efluxui direct sai indirect al acestor 

școle. Ideile mari, cari aă străformat intreg po- 

porul românesc, tâte în aceste șcâle sai născut 

mai întâiă şi s'aii străplântat în inimile tuturora. 

Scâlele din Blaş, peste tot și în particular, 
ai exercitat mare influință asupra tuturor Ro- 

mânilor de din câce de Carpaţi. Ele ai crescut 

clerul român; ele ai răspândit sentimentul moral, 

religios şi naţional în poporul român; ele au 

stirnit, nutrit și lățit în Români iubirea de limbă 

şi literatură; ele ai arătat Românilor calea spre 

perfecţionarea intelectuală și morală; cu un cuvint, 

din ele a eșit și sa răspândit între Românii din 
tâte părţile acel foc sacru al sciinței adevărate, 

a cărui lipsă era mult simțită până la înființarea 

acestor șcâle. Ele ne-ai dat clasa inteligenţilor, 
cultura și sciința; ele ne-ai dat luceferii în lite- 
ratură, savanții în sciință, representanţii în viața 

socială, forțele în lupta politică. 
Din aceste şcole ai eșit cei trei mari lu- 

ceferi și nemuritori representanți ai literaturei 

nâstre de la finea secolului al XVIII-lea, Samuil 

Klein, Gheorghe Șincai și Petru Maior, cari cu 

puterea dulcelui graiă românesc și cu apregul 

lor condei ne-ai aretat trecutul glorios şi obârșia
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falnică de la ai lumei biruitori Romani, ne-a 

deșteptat consciinţa latinității, ne-ai . deslegat 
limba din cătușile slavismului afurisit, şi îmbră- 
cându-o în hainele de s&rbătore ale ginţilor la- 
line, i-aă indicat calea pe care să urmeze și i-ai 
stabilit legile firesci, de care să asculte. 

În aceste șc6le s'a crescut Ignaţiii Darabanth, 
episcop de Orade, mare patron al învățaţilor 
români, și mijlocitorul înființării convictului pentru 
studenții români de la gimnasul din Orade. 

Aici a studiat și urmașul s€ti în episcopie, 
Samuil Vulcan, asemenea mare sprijinitor litera- 
turei românesci, şi întemeietorul generos al gim- 
nasului din Beiuș. 

Aici ai învățat a fi ceea ce ai fost în li- 
teratura n6stră loan Budai Deleanul, Vasile Aron 
şi loan Barac, poeții direcțiunei poporane de la 
începutul secolului al XIX-lea. 

Școlele acestea ne-ai dat pe părintele filo- 
logiei nâstre, Timotei Cipariu; pe loan Maio- 
rescu, celebrul dascăl al României; pe Gheorghe 
Bariţii și Iacob Murășan, fericiții întemeietori 
ai ziaristicei române din Ardeal; pe Simeon 
Bărnuţiu, profetul Românilor de la 1848, pe 
bardul național Andreiii Mureșan; pe redeștep- 
tătorul Românilor Bucovinei, Aron Pumul; pe 
înflăcăratul tribun de la 1848 şi nemuritorul isto- 
riograf Alexandru Papiti Ilarian; pe autorul epo- 
peei n6stre naționale, Aron Densuşan, şi pe 
mulți, forte mulți alții, pe cari nu-i încape cadrul 
acestor şiruri, !) 

  

1) Vezi lista bărbaţilor mai însemnați eşiți din 
școlele Blașului la Brâuzei, op. cit, pag. 171 și urm,



— 55 — 

Rolul ședlelor din Blaș tot de una a fost 

fârte important, cu tot dreptul putem. zice, că 

şcâla unui popor, nici când n'a avut o mai mare 

însemnătate de cât aceste şcâle. Meritele lor 

sînt nespus de mari. Bărbaţii conducetori ai 

acestor șcâle ati asudat ziua și noptea pentru 

binele, înaintarea, luminarea şi fericirea poporului 

român. Prin muncă neîntreruptă şi prin scrieri 

merituâse ca nisce luceferi revărsară razele 

sciinței lor în întunerecul adinc, ce-și întindea 

veacuri întregi vălul s&ă fatal peste biet poporul 

român, deșteptând în inimele tuturora focul en- 

tusiasmului național. 

Cine ar pute descrie meritul acestor șcâle, 

din cari atâta lumină s'a revărsat peste poporul 

român de din câce de Carpaţi? 

Timoteiii Cipariii avea tot dreptul, când în 

vorbirea sa, de la aniversarea de o sută de ani 

a gimnasului din Blaș, esclama: »Care șcâlă între 

tote șcâlele românesci pote să arete atâți bărbați 

mari eșiți din sinul lor, cari cu pietate în reli- 

giune .... şi cu multă învățătură să se pestă 

as&măna bărbaţilor eșiți din tinerimea şcolastică 

a acestor șcâle? Unde a putut sămința aruncată 

de economul cel bun să aducă fructe mai în- 

semnate, de cum a adus s&mînța reversată pe 

acest loc, ce se părea cel mai steril și mai ne- 

cultivat? Unde s'a văzut când-va ostenele și 

sudori mai bine r&splătite? Unde seceriș mai 

mulțumitor, de cât pe acest înțelenit câmp, şi 

unde se văzură lucrători așa puțini la început? 

Unde saă putut când-va cu mijloce așa puține
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a se câștiga efecte mai îns&mnate, de cum ne 
arată istoria acestor șcâle?« 1) 

Într'adevăr, așa este, căci șcâleie din Blaș 
de la înființarea. lor și până acum ai produs 
resultate irte importante pe terenul culturei 
naționale, resultate, ce ai inspirat viață nouă în 
poporul copleșit de greutatea apăsătâre atâtor 
secoli de amărăciune și desperare. 

Prin ele a devenit Transilvania legănul li- 
teraturei românesci moderne; din ele ati eșit 
bărbați mari și devotați .causei neamului lor, 
bărbați cu perseveranță deplină, cari şi-a sa- 
crificat zilele vieţii lor spre a servi la altarul 
sacru al culturei naționale, bărbați, cari însufleţiți 
de sfintul lor ideal aă luptat luptă bună și 
mărcță, înarmați cu armele puternice ale reli- 
giunei, sciinței și adevărului. 

Din izvorul nesă&cat al acestor șcâle, ca din 
o fântână dătătâre de viaţă, aă curs adevăratele 
raze de lumină ale culturei naționale, nu numai 
pentru progresarea Românilor de din câce de 
Carpaţi, ci tot o dată pentru renascerea româ- 
nimei întregi, fiind-că valurile rEspândite în sfera 
culturei naționale prin bărbaţii eșiți din aceste 
șcOle-ai străbătut încetul cu încetul și la Românii 
de peste Carpaţi. 

La deschiderea lor deja, acestea  șcâle 
încep munca sub cele mai bune augurii. Între 
primii lor profesori aflăm bărbați cu pregătiri 
înalte eşiți din cele mai renumite șcâle de pe 
atunci, atât în ţara nâstră cât și în străinătate. 

  

1) Vezi 7 Antonelli, Breviar istoric al şcâlelor din Blaș. Blaș 1877, pag. 24. !
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y A 

Ast fel între primii călugări, cu cari și-aii începi 

opera mărță șcâlele din Blaș, aflăm pe Silvestru ” 

Caliani și Grigore Maior (mai târzii episcop), 

cari ai studiat în Roma, pe Atanasie. Rednic 

(mai târzii episcop), care studiase filosofiia și 

teologia în Viena, și pe Geronte Cotorea, care 

absolvase teologia în celebrul institut al lui 

Păzmâny din Tirnavia (Nagy-Szombat). Dar și 

mai târziă se trimeteait tineri pentru mai înaltă 

pregătire în acum amintitele locuri, şi institutele 

străine nespus de mult înfiuințaii asupra, tinerilor 

români, mai ales Roma,-care ca o mamă pe fiii 

sei de mult doriţi, îi primea cu braţele deschise 

pe tinerii români iubitori de cultură, făcând 

impresie adincă și plăcută asupra tuturora, cari 

studiau în institutele ei. »Tinerii români, cari 

din dărnicia Papilor începură a studia în capitala 

lumii, nu puteaă rămâne nesimțitori de -senti- 

mentul național deșteptat într'înşii prin priveliştea 

ruinelor şi remăşiţelor gloriei romane, pe cari le 

întâlnea în tot pasul în cetatea eternă.« 1) 

Făcându-şi apoi studiile, se. rentorceail 

acasă plini de cunoscințe și experințe n6uă, 

însuflețiți de sacra religiune, cu inimă învăpăiată 

de resultatele.:'sciinţei apusului și de monu- 
mentele mărețe ale aceluia, aducând cu sine 

dorul ferbinte de a conlucra din răsputeri, şi 

a-și sacrifica întregă viața pentru binele și folosul 

neamului lor. »Însufleţirea lor o împărtășiaă și 

altora, și ast fel făcendu-se apostoli ai catoli- 

) Poberto Fava, Ricordi Rumeni. Parma 1894, 

pag. 187
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cismului, se făcea tot o dată şi apostoli ai 
ideii naţionale.« ?) 

Unii ca aceştia rentorși la fraţii lor, convinși 
din adincul inimei, că singură cultura e isvorul 
nesă&cat, din care nu numai în zile de fericire, 
ci și în zile de reştriste, în ori ce timp, pâte 
izvori adeverata fericire pentru poporul român, . 

" dedură expresiune vie sentimentelor nobile, de 
cari fu pătruns sufletul lor în sinul apusului 
civilisat. Prin munca și sciința lor, mai ales 
cei de la Roma, ca Şincai și Maior, arătat Ro- 
mânilor originea lor glori6să, arătau calea con- 
ducetâre la adevărata fericire şi nutrind speranța 
întrun mândru viitor, provocai poporul român, 
să începă a se cultiva, ca aşa și el să pâtă 
aduce tiibutul set proprii pe altarul culturii 
omenimei. 

“E mare. numărul bărbaţilor crescuți în 
sinul și sub înfluinţa binefăcătore a șc6lelor din 
Blaș în secolul al XVIII şi XIX-lea; e mare nu- 
m&rul acelora, cari aiă lucrat, fără strepet şi fără 
pretenții, pentru cultivarea Și  prosperarea 
neamului; e mare numărul și lăudate sint numele 
conducătorilor de la șcâlele Blașului, a căror 
vOce puternică străbătuse tâte unghiurile locuite 
de Români. 

Ore este Român sciutor de carte, pentru 
care să fie necunoscute numele lui Klein, Şincai, 
şi Maior? Ore este Român, carele resfoind prin 
istoria literaturei românesci, să nu se plece, cu 
admirațiune, înaintea acestor trei bărbaţi, cari 

  

1)  foberto Fava, op. ciț loc. ciţ.
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fură »plini de erudiţiune, de iubirea limbei și 

națiunei și de zel pentru ele?e« Afla-se-va un 

singur om de sciinţă, care să nu rostescă. cu 

pietate numele acestor trei bărbați celebrii ro- 
mâni, cară »în mijlocul întunerecului, ce domnia 

în cultura filologică și chiar istorică a Românilor 

până în al XVIII-lea secol, aă deschis oeră n6uă?« 
Fi-va re literat, care ajungând la aceste trei 

nume, să nu le însemne în lucrarea sa, ca să 

rămână spre amintire tuturor timpurilor? Pe 

la finea secolului trecut ale lor nume strălucesc 

pe cerul literaturei românesci, ca trei sori în- 

călzitori, de ale căror raze se încălziaii şi se vor 

încălzi și în viitor inimile tuturor Românilor. 

O, de ar fi existat aceste școle măcar cu 
un secol mai înainte, câţi bărbați am ave ca 

Klein, Șincai și Maior, de cari tot cu atâta 

mândrie ne am putea aduce aminte! 

Șcâlele aceste ai pregătit în secolul al 

XVIII-lea calea spre mântuirea națională, pe care 

succesorii mai fericiți din secolul nostru, purce- 

dând mai de parte, să pâtă ajunge la ținta dorită, 

numai posteritatea să nu uite cuvintele de aur 

ale măiestrilor, și să nu lase, ca focul sacru ațițat 

în inimile ei prin farmecul învă&țăturei lor salva- 

târe să se stîngă vre-o dată. 

E mare meritu! acestor șcâle, e important 

și frumos rolul lor în istoria culturală a Româ- 

“nilor, și tot așa de mare este și influința, ce ele 
ai avut asupra deșteptării, crescerii şi ridi- 

cării n6stre naționale. , 

Lumina din popor până târzii ai r&spân- 

dit-o numai școlele din Blaș, prin preoții "și în-
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VEțătorii crescuți în ele. Câţi băieți din popor 
nu graviteză spre Blaș, unde chiar și pentru cei 
mai săraci încă e posibil traiul! Căci Blașul dă 
pâne la sute și sute de studenţi orfani săraci și 
silitori. Ambitele seminarului din Blaş sînt zilnic 
pline la amiazi și sara de zeci şi zeci de studenți 
săraci, cari cu pânea, lingura și ulcica în mână 
așteptă după partea lor de mâncare gratuită. 
Ast-tel se ajutoră şi se concentreză la șcâlele 
din Blaș băieții săraci din tote părţile! Ast-fel 
se lățesce spiritul lor nu. numai în clasele inteli- 
gente, ci chiar și în clasa poporului"! În tâte 
părțile sînt cunoscute aceste șcâle; poporul pre- 
tutindenea scie, că în Blaș sînt -șcâle mari ro- 
mânesci, la cari se cugetă cu plăcere și le amin- 
tesce tot de una cu un fel de mândrie și respect. 

»Cultura, ce sa revărsat de aici, își are de 
element constitutiv între altele și tradiţiunea, 
care fie privat, fie în public, își trage înv&țătura 
din timpurile trecute.« !) Aceste cuvinte conțin 
forte mult adevăr și ne dai o trăsătură caracte- 
ristică asupra șcâlelor din Blaș. Punctul de 
căpetenie a principiilor de la institutele de aici 
este tradițiunea națională, pe care sa și pus 
forte mare pond, chiar pentru aceea șclele din 
Blaș. sînt fârte preţuite de ori ce Român. 

Blașul este lăudat cu drept cuvînt în insti- 
tutele sale, ca un izvor de lumină abundantă 
pentru românimea de din câce de Carpaţi. Așa 
a fost acesta de la începutul lor și până azi. 

D) Dr. Victor AMihkălyi, Discurs de deschidere ținut la 17 Nov. 1896 în Sinodul archidiecesan din Blaş. »>Ga- zeta Transilvaniei< 1896, Nr. 246,



Începând din secolul al XVIII-lea şi până azi 
șcâlele din Blaș sint unice în felul lor. Istoria 

n6stră naţională e. strins legată de ele, re- 

nascerea nâstră este drept influința lor. Dintr'un 

mic, simplu şi modest, dar f6rte modest început, 

în scurtă vreme, ai devenit cele mai puternice 

şi mai atrăg&târe șcâle pentru toți Românii. 

Ele at produs mai mult, de cât alte șcâle. 

În timpuri de reștriste ele aii fost adevărate 

şcâle naționale românescă, din cari naă eșit 

numai bărbaţi de sciință, ci tot o dată şi națio- 
naliști mari, înfocaţi și devotați, până la morte, 

causei neamului lor. Bărbaţii adăpaţi în șcâlele 

acestea din izvorul religiunei și al sciinței au 
fost tot atâța: corifei naționali ai poporului 

român, cari sai luptat din convingere adincă 

pentru binele comun al neamului, cari au 

deşteptat în toți românii speranța întrun viitor 

fericit, splendid și glorios.: O dovedesce acesta 

trecutul mai pe sus de 6re ce îndoială și o măr- 

turisesce istoria neamului românesc din tote 

unghiurile! 

Azi înse şcâlele din Blaș, pare că sai dat 

uitării. Dar să nu uităm, că fără aceste șcâle 

nici când n'am fi ajuns la resultatele — fie 

acelea de ori şi ce categorie — de cari azi ne 

bucurăm și cu tot dreptul ne mândrim. Să nu 

uităm, că tot ce avem, în privință culturală, 

politică, literară și scienţifică, tot de la aceste 

şcole avem, și că tot este meritul acestor scumpe 
xx 

institute de învăţămînt. 3 
* 

Apoi şi azi şcâlele din Blaş lucră cu zelul, 
3 

dragostea, abnegaţiunea și izbânda din trecut
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numai cât vremile s'a schimbat, sfera de acti- 
vitate s'a îngustat și împrejurările sgomotâse Sai 
restrins între margini mai modeste, spiritul cel 
vechii înse tot mai viază. Ele și azi sînt la 
înălțimea chemării lor, şi cu mândrie privesc la 
apropiatul viitor, care cu demnitate va serba 
aniversarea de 150 de ani de la fericita și de 
Dumnezeii binecuvintata lor înfiinţare. 

Și  nădăjduim, că bunul nosru genii şi 
pe viitor ne va apăra de slabiciunile omenesci, şi 
ne va ajuta, ca învățăturile ce vor resuna de 
pe buzele nâstre în aceste sfinte și falnice 
locașuri, se fie tot de una spre cinstea patriei 
spre binele neamului, și mai pe sus de tâte, 
spre mărirea Domnului popsrelor și al tuturor 
Puterilor, ca la timpul săi, când se va cere 
samă despre plinirea datorințelor nostre de în- 
VEțători, să putem răspunde cu suflet liniştit : 

O Dâmne 'n lume cât am stat 
Pe Tine Te-am representat, 

——— Di —



IV. 

Gheorghe Șincai și școlele poporale 

române. 

Viaţa lui Şincai, mai jumătate, se compune 

din dușmăniri, din persecuţiuni şi suferințe, și 

totuşi ea este o continuă muncă, o febrilă 

activitate. 1) 
Din acestă viață bogată în rodnică acti- 

vitate, mănată de scopuri ideale. condusă de 

planuri gigantice și epocale, însuflețită de ideile 

humanismului, împintenată de dorul ferbinte al 

înaintării intelectuale și al fericirii poporului 

român, până acum este studiat și apreţiat isto- 

ricul şi filologul, — noi vrem, să studiem pe 

părintele şc6lelor poporale române, și anume: 

întâi vrem să-l studiăm ca director al acelor 

şcole, și după aceea ca scriitor de cărți didactice, 

de 6re ce el în ambe privințele sa distins și a 

servit cu succes și cu folos şcâlelor nâstre. 

LB 

Rolul s&ă de director începe la 1782, 

Atunci Școla de obște din Blaș, ridicată de odată 

cu gimnasul la 1754, în urma Norme 7egie se 

') Vezi Alexandru Papi Ilarian, Viaţa, operile 

şi ideile lui Gheorghe Şincai din Șinca. Discurs de re- 

cepțiune. Bucuresci 1869.
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transformeză în Școli Normală, tot atunci în 
urma Rafzunei educațiunii, în Marele Principat 
al Transilvaniei de o dată se ridică mai multe 
șcâle române sătesci. Atât aceea, cât și acestea 
se încredințeză de guvernul regesc eruditului 
Gheorghe Șincai, 1) care, pe lângă un salar de 
300 floreni renenzi,?) și pe lângă diurnele de 
visitațiune, *) de la 1782 şi până la 1794 figureză 
neintrerupt ca director al șcâlei normale din 
Blaș, și a celoralalte șcâle naţionale gr.-cat. din 
întreg Marele Principat al Transilvaniei. 

Înainte de înființarea șcâlei normale din 
Blaș, nu erai înv&ţători poporali români. Nu 
erai, căci nu era şcâlă, care să-i pregătescă. 
Cu înființarea normelor de la Blaş începe sis- 
tematic și pregătirea de învățători. - 

Ei în timp de șese, patru ori și două luni 
ascultai propunerile învăţătorilor din norme. 
Se deprindeaii în obiectele prescrise pentru 
norme, adecă în religie și morală, în limba 
maternă, în cetirea latinescă, în caligrafie, în 
gramatică și ortografie, în numărare, în elementele 
limbei latine, şi în fine în cele mai de lipsă regule 
şcolare. Vedeai şi învăţaţi procedura învă&ță- 
torului, ba câte o dătă îl și suplineaii, apoi de- 
puneaii exanienul și după aceca se aplicaă de 
învățători. Așa era acesta și la Germâni și la 
Maghiari, căci așa era instituțiunea normală. 4) 

') Vezi Precuvintarea dela Carechismul lui Sincai şi Scrisdrea sa din 8 Febr. 1783 cătră Colegiul de pro- paganda fide, publ. în Zoia disericescă ș2 scolastică din Blaș, 1888, Nr. 8. i 
*) Un floren renenz=— 60 cruceri, 
5) Flegia lui Șincai, not. 24. 

__%) Vezi Dr. Kiss Aron, A neveles €s oktatâs târtenete. Budapesta 1892, pag. 113—114. -
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Pregătirea primilor învățători români așa 
dară stă în legătură cu normele din Blaş și este 
meritul lui Şincai, care cel dintâi i-a luminat cu 

lumina sufletului s&i nobil şi i-a învăpăiat pentru 

binele public, le-a arătat calea adevărată, pe 

carea încetul cu încetul să pâtă ajunge la îna- 
intarea și fericirea națiunei. 

Bine scia Şincai, că de la învățători depinde 
în prima linie, lățirea culturii intelectuale și 

morale, de aceea »pe fiitorii învățători — ca să 

m& folosesc de cuvintele Sinodului din Blaș — 
i-a instruit cu totă sîrguința.e 1) 

Asupra lumei tnvățate, Șincai influințeză 
prin Elementele  hkmbei daco-române ?) şi prin 
Cronica Românilor, ?) iar asupra poporului prin 
învEțătorime și prin șcâlele sătesci. Pus în 
fruntea acestora, el le mișcă tâte, și în timp de 
12 ani se ridică sub directoratul săi peste 300 
șcâle poporale române. 4) 

Moment de mare însămnătate acesta în 
istoria culturală a Românilor! Un progres ne 

mai pomenit la Românii apăsați, lipiţi de glie 

şi maltrataţi secoli de-a rîndul de vitregia sorții, 

progres, cu atât mai mare, cu cât e mai steril 

trecutul nostru în privința șcâlelor. Mai mult 

s'a produs în aceşti 12 ani în privinţa șcâlelor 
de cât s'a produs în trei secoli până atunci, în 

care timp abia aflăm ici şi colo câte o urmă de 
școlă românescă atât din c6ce, cât și din colo, 

de Carpați. 

1) Elegia lui Șincai, not. 24. 
3) S'a tipărit în Viena la 1780. 
3) S'a tipărit în Iaşi la 1853, 
+) Elegia dul Șincai, not. 24
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Acolo cea mai veche șcâlă românescă, pe 

cât se pâte sci, este de pe la începutul veacului 

al XV-lea, înființată de Alesandru Vodă cel Bun.!) 
Prin secolul al XVI-lea deja aflăm mai multe 
urme despre școlele românesci, pe cum șcâla 
de la Cotnar,?) de la Bucuresci,?) de la mă- 
năstirea Bistriţă +) si de la Rădășeni. 5) În secolul 
al XVil-lea Vasile Lupul întemeiâză în lași 
„şcola de la Trei-lerarchi. î) Tot din acest secol 
este şi școla din Bucuresci înființată de Șerban 
Cantacuzino. 7) 

În tâte aceste școli înse limba de propu- 
nere era mai mult cea slavonescă ori grecescă, 
de cât cea românescă; limba maternă servia 
numai ca ajutor pentru a pricepe studiarea în 
limbile străine. 8) 

În Transilvania încă aă fost puţine, de tot 
puţine, șcâlele românesci. Aici cele mai vechi 
școle românesci ati fost celea de la Brașov, 
Orăștie şi Lugoș.%) Dar acestea erai nisce 
școle forte simple, ce abia le puteai numi 
șc6le. Apoi nici nu avea ori cine voie să le 
cerceteze, de cât numai fiii nobililor, iar igno- 
bilii, între cari şi feciorii de preoți, erai opriți 

1) Convorbiri didactice, din 1898, pag. 537. 
*) Aron Densuşanu, Istoria limbei şi literature 

române. lași 1085, pag. 83. 
2) Vasile Pop, Disertaţie despre tipografiile ro- 

mâne. Sibiii 1838, pag. 9. 
*) Revista română, din 1862, pag 118 şi 120. 
3» Vezi Aron Densușan, toc cit, 
5) Archiva îst a Rom. vol. L. part. 2. pag. 67. 
1) Convorbiri didactice, pag. 538. 

„5 AM. Străjan, Începutul ienascerii naţionale prin 
şcole, pag. 12. Convorbiri didactice, loc cit. 

*) Străjan, loc. cit. pag. 14.



— 69 = 

de la carte. Pe timpul persecuţiunilor calvinesci 

era și mai r&ă. »Atunci puținele șcâle bisericesci, 

ce se mai aflati pe la câte-o mănăstire, fură 

arse ori dărimate împreună cu mănăstirile. Po- 

porul, împreună cu preoții săi, și une ori fără 

ei, căci în multe comune n'avea nici preoți, nici 

biserici, gemea sub îndoitul jug, al ignoranței şi 

al sclăviei.e 1) 

Numai după unirea cu Roma, târziii, fârte 

târziu, primesce învățămîntul român un avint 

mai îmbucurător prin ridicarea mai multor şcâle 

românesci, puse pe temelii corespunzătâre spi- 

ritului vremii. 

La 1754 se deschide la Blaş șcâla de obște 
și gimnasul, jar mai târziă seminarul teologic. 
Între anii 1760—1780 se ridică așa numitele şcole 
grănițeresci și anume — după cum cetim la 

dl Borgovan — pentru regimentul I, care se afla 
în partea sudică a Transilvaniei, de la Porta-de- 
fer până la Brașov, se ridică o şcolă capitală 

(Hauptschule) la Orlat și d6uă-spre-zece şcâle 
triviale prin diferite puncte de pe teritorul 

acestui regiment, așa d. ex. în Haţeg și Vaida- 

rece; iar pentru regimentul al Il-ilea, ce se 

estindea în părțile năs&udene, se înființeză o 

școlă capitală la Năsăud, şi câte una trivială la 
Năsăud, Zagra, Telcii, Sângeorgii şi Monor, în 

cari șcâle studiile se propuneau parte în limba 

germână parte în cea română. ?) 

1) Szrâjau, loc cit. pag. 14. 

:) V. Gr. Borgovan, Spicuire din istoria peda- 

gogiei la noi, la Români. Gherla 1886, pag. 14—15. 

px
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lată tabloul general al șcâlelor române de 
ori ce categorie, atât din colo, cât și din câce 
de Carpaţi, începând din secolul al XV-lea până 
cătră finea secolului al XVIII-lea. E trist tabloi, 
în adever! Dar rolul poporului român, ce-l are 
în acest tabloă, este încă și mai trist! Șc6la nu 
e pentru popor... pentru el este numai apă- 
sarea, f6mea, setea, răbdarea și ignoranța. Sail 
dacă vrem să vorbim şi de aceste șcâle popo- 
rale române, să spunem atunci cu dl Gabrielescu, 
că ele >funcţionai pe prispele caselor preoților 
și dascălilor bisericei din sat, din mănăstiri, din 
tîrgușore, saă în jurul bisericelor și în pridvorul 
lor. î) Așa atunci! Dar acum poporului român 
în timp de 12 ani i-se dai peste 300 șcâle sis- 
tematice; acum nu mai pote rămânea încătușat, 
nu mai pâte fi orbit de întunerecul ignoranței. 
Mișcarea pornită pentru luminarea, cultivarea, 
înaintarea poporului pare că se mută de la frații 
nostri Francezi, şi de la Germâni, la Românii 
din Transilvania. Apărătorul originei n6stre 
romane se face apostolul culturii poporului 
român ! 

| Cari ai fost aceste școle întemeiate de Șincai, și ce învățători aă avut, nu putem  sci; în archivele de la Blaș până acum nu am aflat 
nici o urmă despre ele. Despre două inse avem 
documente, una e şcâla din Căpușul-de-câmpie, alta e șcâla din Feneșul-săsesc, ambele ridicate de Șincai, ambele cu învețători pregătiţi şi de- ..v 

, , 
numiţi de el. 

  

p) Gedrielescu, Istoricul şcâlelor române: î Ş vordiri didactice Qin 1898, pag. 538, ” române; în Con
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În Căpușul-de-câmpie cu decretul din 7 
Martie 1787 constitue de învăţători pe loan Suciii: 

»Când prin cele presinte adeveresc fidel, 

cum-că loan Suciii este constituit de învățător 
la șcâla română națională ridicată în comuna 

Căpușul-de-câmpie aflătâre în inclitul comitat al 
Turdii, și cum-că în cursul presinte a învățat 

acurat partea aceea a metodului normal, carea 

mai tare era de lipsă, și încă așa, ca în sensul 

prea îinaltelor ordinațiuni regesci guverniale să 

fie dator în iarna viitore a veni la Blaş spre a 

învăța și partea restantă: am crezut de bine a 

recerca pe toți şi pe singuraticii titulați domni 

ai acelei comune, ca pe sus amintitul învățător, 

în sensul grațiosului decret regesc din 6 Decembre. 

1774, îndată ce a început a învăța pe copii, 

să binevoiescă a-l considera și a îngriji, ca și 

de subordonații lor să fie considerat imun în 

tot chipul. !) 
lar în Feneșul-săsesc cu decretul din 25 

Decembre 1787 constitue pe Bartolomeiii Putean, 

și constituindu-l, îl scâte de sub ori ce dare și 

greutăți publice: 
»Cela care am subscris cele de față, fac 

cunoscut tuturor, cărora se cuvine, peste tot şi 

în particular, că după ce, satisfăcend graţioselor 
ordinaţiuni cesaro-regesci, în comuna Feneșul- 

săsesc, aflătâre în inclitul comitat al Clușului, 

ridicasem șc6la română națională, pe sama greco- 

catolicilor, și în acesta șcâlă constituisem de 

1) Originalul latinesc până la 1865 a fost păstrat 

de cătră Daniil Suci, paroch în Oroiul-săcuesc, atunci 

ajunse la Blaș, unde se păstreză şi până azi în Museul 

archeologic al gimnasului.



învețător pe Bartolomeiă Putean, acest învățător 

constituit, fiind chemat la Blaș pentru înv&țarea 
prea înalt prescrisului metod normal, s'a presentat 

și a învețat metodul normal amintit în așa mă- 
sură, în cât trecând examenul, a fost aflat demn, 

ca el în mai sus amintita școlă, să potă învăța 
cu fruct și cu tolos spre binele public. 

»Drept aceea, în puterea acestor litere, 
l-am crezut nu numai demn de a fi confirmat, 

în oficiul săti de învățător, ci şi demn dea fi 
recomândat din oficii tuturor şi singuraticilor 
titulați domni ai acelei comune și altor oficiali 
de ori ce categorie, ca de la datul acestor litere 
să-l considere de atare atât în sensul diferitelor 
prea înalte ordinațiuni cesaro-regesci, cât şi în 
sensul grațiosului decret din 6 Decembre 1774; 
asemenea în sensul grați6sei ordinațiuni regesci 
guverniale emanate cu datul 25 Octobre 1786, 
ca pe unul, ce e constituit în serviciul binelui 
public, să binevoiescă a-l considera și a dispune, 
ca să fie considerat libăr și imun de ori ce taxă 
contribuțională și de tâte poverile publice.« 1) 

Ce daună, că nu avem mai multe urme 
conducetore, oră de acesta, ori de altă categorie, 
ca cu a lor ajutor să putem cunâsce tâte școlele 
ridicate sub directoratul lui Șincai! 

Pe cum nu scim cu numele șcâlele româ- 
nesci de sub Șincai, chiar așa nu scim am&nunte 
nică despre viața lor interne. Scim atâta, că 
Șincai sub domnia lui Iosif al II-lea le-a cercetat 

  

1) Originalu! latinesc s'a păstrat în Archivul mi- 
tropolitan din Biaş; de aici l-a avut şi publicaț şi Papi 
Jlariau, în op. cit. pag. 90. |
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în trei rînduri succesive, şi cu acele ocasiuni 
făcea raport oficios despre statul, progresul și 

instituțiunea lor. Însu-și ne spune: »in decurs 

de 12 ani, în cari am fost pus director peste 

tote șcâlele sătesci din Transilvania, nici o dată 
nu mi-am pregetat a le cerceta, îndrepta şi întări, 

dar nici nu ati rămas tără resultat îngrijirile 

mele, fiind-că la stăruința mea nume&rul lor sa 

urcat până la 300. Sub împăratul Iosif al [l-lea 
de trei ori am fost necesitat a visita tote şcâlele 
românesci, una câte una și a da ofici6să rela- 
țiune despre starea, progresul și disposițiunile 

acelor șc6le naționale.« 1) 
Dar din acele raporturi, făcute câtă guvern, 

până în presinte nici macar unul nam izbutit 

a cundsce. 2) 
În privinţa studiilor înse, aflăm urme în 

precuvintarea de la Catechismul lui Șincai, unde 

se spune apriat, că Iosif al Il-lea a demândat 

guvernului, din Marele Principat al Transilvaniei, 

ca pe cum la alte popâre, așa și la Români să 
se ridice şcâle poporale, în cari toți copiii să 

înveţe în limba lor maternă a ceti şi a scrie, a 

cunâsce adevărul credinţei creștinesci, ca fie-care 

din dînşii să pâtă fi nu numai fiii credincios al 

') Elegia lu? Șincai, nota 24. 

2) În Biblioteca Episcopiei gr. cat din Oradea- 

mare se păstreză mai multe scrisori de ale lui Şincai, 

din anii 1782 -1793, cătră guvernul transilvan şi inspec- 

torul Mârtonfi în interesul şcolelor:'românesci din Tran- 

silvania dimpreună cu resoluţiunile guvernului. Cf. Ra- 

portul dlui Wc. Dezsușan despre misiunea sa istorică în 

Ungaria și Transilvania, în 47. Ac. Rom. tom. ÎL. secț. 1. 

pag. 208.



patriei sale, ci tot o dată să pâtă fi şi creştin 
bun adevărat. Se vede că șcâlele române na- 
ționale de sub Șincai erai sub influința Raziunei 
Educațiunii, în care mai tot aceste obiecte sînt 
prescrise pentru șcâlele sătesci. 1) 

În timpul directoratului s&ă, Șincai îngriji 
de emendarea, augmentarea, asigurarea și înflo- 
rirea șc6lelor poporale; n'a cruțat nici ostendlă, 
nici sănătate, și, pe cum singur ne spune, zelul 
săi neobosit nici nu a rămas: fără fruct. ?) 

Prudinţa și zelul s&ă de director le putem 
proba cu dâua decrete, de la cele mai compe- 
tente foruri. 

Unul dat la 19 August 1792 de cătrăl. 
Lethenfeld, inspectorul primar de la Sibiti a tu- 
turor şcâlelor naționale romano- și greco-catolice 
din Transilvania, pe românesce sună așa: 

»Recercat adeveresc, că arătătorul acestor 
litere, domnul Gheorghe Șincai, directorul șcâlelor 
naţionale de ritul grecesc unit, începând de la 
timpul, de când există acesta instituțiune școlară 
în tâte ramurile oficiului s&ă a satisfăcut nu cu 
mai puţin zel, de cât cu dexteritate, şi a nisuit 
din tote puterile, ca în tinerimea națiunii sale 
să se propage cultura intelectuală și morală şi 
noțiuni mai sănătâse despre oficiile civile.« 3) 

Cel alalt decret, dat din sinodul clerului gr.- 
cat. din diecesa Făgărașului ținut în Blaș la 18 
Decembre 1792, este nrmătorul: 

  

1) Vezi Dr. is Arou, op. cit. pag. 112. 
:) Elegia lui Șincai, not. 24. 
3) Elegia lui Șincai, not, 24,



>Noi archidiaconii greco-catolici ai almei 

diecese a Făgărașului adunându-ne pentru a ne 
exprima omagiul de fidelitate Sacratisimului 

Împerat şi Principe, înduratului nostru Domn 

Francisc al Îl-lea, generosul Gheorghe Şincai, 
directorul scelelor naționale greco-catolice.. din 

acest Mare Principat al Transilvaniei, ne-a re- 

cercat umilit, ca să-i extradăm un testimoniti 
Gre care despre meritele ce și le-a câștigat în 

ridicarea şi . conducerea  școlelor,. satisfăcend 
acestei cereri, adeverim ca el deja de la în- 

ceputul șclelor naţionale ridicate în acesta 

diecesă a conlucrat cu sîrguință, ca sciinţa și 

cultura intelectuală să se planteze şi propage 

în tinerime din ce în ce mai mult, și ca pentru 

ajungerea ucestui scop, pe lângă aceea, căa 
instruat cu tâtă diligința pe candidaţii de în- 

vEțători, a mai cercetat șcâlele atunci când i-s'a. 
demândat din partea înaltului guvern regesc, 

in așa măsură, că na cruiat nici când nici o 

osten€lă, ba chiar nihi sănătatea proprie. 

»Și ca să-și  dovedescă şi mai mult zelul 

spre binele națiunii, și spre binele public, de 

o parte a tradus din limba germână în limba 
română, de altă. parte din indemn propriii și cu 

ostenclă proprie a publicat. mai multe cărți 

normale pentru folosul tinerimei. Considerend 

după vrednicie. zelul său și activitatea sa des- 
voltată pentru binele public al tinerimei școlare, 
îl aflăm vrednic, ca meritele ostenelelor sale 

prestate pentru obște să se ieie în vrednică con- 

siderare și ca în puterea acestui testimoniti să 

pâtă conta la recomandarea specială a acelora
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de a căror ajutor ar vrea să se folosescă în 
promovarea nororului s&ă.« 1) ” 

Nu trebue, să explicăm și cu alte cuvinte 
rolul s&ti de director al șc6lelor poporale; destul 
de clar putem vedea din aceste dâu& documente 
și zElul, și energia, și prudința cu care el timp 
de 12 ani a condus șc6lele românesci, cari sub 
dînsul au inflorit și prosperat. 

Șincai în timp de 12 ani și-a împlinit cu 
drag și cu izbindă slujba ce avea. Prin talent, 
sciință și muncă, pe vremea marelui împărat re- 
formator și filantropic, Iosif al II-lea, sub care 
»aui resuflețit Românii«, el aveau mare trecere și 
cu mândrie putea zice despre sine, că »putea 
mult <. 

Dar la 1790 losif al Ilea mere, și sub 
următorii sei, Leopold al II-lea şi Francisc l-ul, 
situația politică se schimbă cu destvirşire. 
Politica sinceră a împăratului Iosif va fi înlocuită 
cu o politică intrigantă, și nefastă pentru Români. 
Acum nu mai era vremea ca și ei să-și mani- 
festeze cererile drepte. lar Șincai nu voia să 
înțelegă rostul vremii: la 1791 se aruncă în 
vîrtejul cutropitor al afacerilor politice. În acest 
an adecă Românii din Transilvania cer și ei 
drepturi politice egale cu cei alalți compatrioți 
ai lor și-și cuprind dorințele în memorabilul 
Supblez libellus Valachorum Ti ransilvantae cum 
Hotis historico-criticis,*) redactat de consilierul de. 
curte Iosif Mehes. Supplex libellus fu criticat 

  

1) Ziegia lut Sincai, not. 24 
:) Pe românesce tradus de dl Dr. he Dătanj 

Sibiă 1901, ediţie cn text latin și român,
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fârte aspru de învățatul germân losif Carol Eder 
în  Notae historico-criticae ad supphicem libellum 
Valachorum. Eder, aflându-l obraznic și plin de 

insulte pentru cei privilegiați şi asiguraţi în 

drepturile lor prin tradiţii de mai multe secole, 

voia să arete, că pretensiunile Românilor nu 

sînt întemeiate pe justiție şi prin urmare Curtea 

din Viena nu trebuia să-l ieie în considerare. 

Dar Șincai nu putu să sufere necombătute ar- 

gumintele lui Eder și neînlăturate insultele aduse 

poporului român, ce îndrăzni să-și spună și 

dinsul cuviinciosele sale cereri. Indignat de 

obrăznicia lui Eder, el scrie o anticritică: 

Responsum ad Orisim losephi Carol Eder în 
supplicem — bbellum Valachorum  Trasilvaniae 

uzta Nros ab ipsi positos, !) în care respunde 

„la tâte birfelele lui, și arată că teoria lui despre 

trecerea Românilor peste Dunăre este falsă, și 

argumintele lui nu corespund nici cu mintea 

sănătâsă și nici cu faptele istorice. 

Prin anticritica sa Șincai îşi atrage sus- 
piciunea și ura celor de la putere, şi în acelaș 
timp își clătină temelia sigură a funcțiunei sale. 

Inimicii sei și ai șcâlelor naționale devenise tot 

mai puternici, iar la anul 1794 ridicară chiar 

acuză şi proces contra lui, ce se sfirsesce cu 

scâterea lui din postul de director, înculpându-l 

că ar fi părtaș unor principii germanice peri- 

cul6se pentru liniștea statului: »Hostes Natio- 

) Anticritica lui Şincai nu sa putut tipări din 

causa censurei, dar manuscrisul se află în Biblioteca 

Episcopiei gr.cat. din Oradea-Mare. Cf. Raportul dlui 

A. Densușan, loc. cit. pag. 208.
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nalium Scholarum, per diversos occultos g&yros 
me eo usque insontem suffodicarumt, donec 
etiam ceu perniciosorum quorundam effictorum 
Germanicorum principiorum falso actum reum 
praegesto Directoris munere non exuerunt.« 3) 

În acela- -și an, la propunerea Episcopului 
Bob) guvernul numesce în locul lui pe Gheorghe 
Tatu,?) asemenea bărbat cu înaltă pregătire, care 
iși făcuse studiile teologice în Seminarul Sf. 
Barbara din Viena, iar eruditul Șincai, părăsit de 
sorte (fortuna derelictus), face primul pas pribe- 
gitor pe calea suferințelor, cari de aci înainte îl 
vor întovărăși în tot de una și pretutindeni 
până la morte. 

În anul următor, care este 1795, plâcă la 
Viena să se desvinovățescă, dar fără succes, 
căci de la dreptatea împărătescă până la ceea 
cerescă mai era mult, Totuşi mai nădăjduesce, 
că va să dobîndescă un alt post la șcâlele 
împ&rătesci, dar nu izbutesce și tragedia începută 
se continuă mai departe, și nemuritorul director 
al școlelor naționale din Principatul Transilvaniei 
ajunge să trăiescă aprope din mila pretinilor săi, 
dar sufletesce rămâne până în sfîrșit mare. 
idealist, muncitor și nebiruit. 

) 

IL. 

Șincai s'a distins mult și pe terenul litera- 
turei didactice. Denumit director, la porunca 

  

") Blesia ui Siucai, not. 24. 1) Representaţia Episcopului Bod, cătră guvern din 15 Oct. 1794, la Papii, pag. 103. % Răspunsul Guvernului, cătră Episcopul Bob, din 18 Oct. 1894, la Papii, pag 103,
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nemuritorului împărat Iosif II, primi tot o dată şi 

obligămîntul, ca pentru școlele poporale româ- 

nesci parte să scrie cărți n6u&, parte cele scrise 

de cătră alţii să le traducă în limba română. 1) 

Conform acestui obligămint, parte pentru 

șcâlele sătesci, parte pentru celea »normălescie, 

Șincai în adevăr a şi scos la lumină mai multe 

cărți didactice, şi anume la 1783 tipăresce două 
Abecedare, o Gramatică latină şi un Catechism, 

iar la 1785 publică Îndreptarea cătră Aritmetică. 

1. Din cele două Abecedaze, pe cari Șincai 

le numesce »Alphabeta Normaticac, nici unul 

mam văzut, dar din o notă a FE/egzei sale scim, 

că unul era pentru șcâlele române din Blaș, și 
cel alalt pentru şcâlele sătesci din Transilvania. 

Cel dintâiă a fost edat în patru limbi, în limba 

latină, maghiară, germână şi română, cel de al 

doilea numai în limba românescă, și cu litere 
cirile. Ambele cuprindeaă în sine tabele de 
litere, de silabizare și de lecțiuni, după regule 

exacte. 2) 

2. Gramatică latină (Prima Principia Latinae 

Grammatices) era compusă pentru usul șcâlelor 

române naționale, în limba latină, dar pentru 
mai marea falicitate a copiilor începători, avea 

și text explicător român. î) Pe cum se vede, 

1) Veză Scrisorea lui Șincai, din 8 Febr. 1783 

cătră Colegiul de propaganda fide, publicată în /ua di- 

sericescă şi şcolastică din 1888, Nr. 8. — Cf. şi Scrisorea 

sa cătră loan Lipszky. 

2) Elegia lui Șincai, not. 21. 

5 Elegia luă Șincai, not. 19.
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ea era un manual cinstit şi mult folositor, ce 
presinta o valdre netăgăduită. Ca dovadă in- 
vocăm singur împrejurarea, că și atunci, când 
autorul ei de mult ajunse a fi desagreat la 
Episcopul Bob, ea totuși n'a fost eschisă din 
școlele din Blaș. Cipariii ne spune, că din acestă 
gramatică învețase și el limba latină pe la anii 
1814—15. !) 

Chiar când puneam sub tipar acest studii, 
pretinul și colegul mei, di Gavrilă Precup, mi-a 
oferit un exemplar bine conservat din acum 
amintita Gramatică latină, şi ast-fel mi-a dat 
prilegiă să cunosc mai de aprope acestă lucrare 
a lui Șincai atât de rară în zilele nâstre. 

Am r&sfoit-o şi am afiat în ea o carte de 
șcâlă pricepută, lucrată cu sistem, și tocmai din 
est motiv fârte acomodată scopului, pentru care 
a fost compusă. Așa cum e, și azi s'ar pute 
întrebuința cu succes întru învețarea limbei la- 
tine, ba cunosc multe manuale din ramul ei 
scrise în zilele nâstre, despre cari abia s'ar pute 
zice, că i-ar fi superidre. 

Împrejurările nu-mi dai răgaz să o fac mai 
de aprope cunoscută; deci mă r&string a semnala 
numai pe scurt, cuprinsul ei. Întregă cartea se 
compune din trei capete: În cap. ]. Șincai tace 
o scurtă întroducere, la înțeles, în gramatica 
limbei latinesci, vorbind des 
gramaticei latinesci, despre ortoepie, prosodie și 
ortografie. În cap. II. tracteză, pe larg, despre 
etimologie, luând pe rînd tâte declinaţiunile și 

pre natura și părțile 

  

1) Vezi Cipariii, Archiv pentru filologie şi istorie, 1868, Nr. XV, pag. 292, nota *).
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conjugaţiunile regulate și anomale. . În sfirșit, 
în cap. III. se ocupă cu sintaxa saii »îpvazatură 
de d împreună Cuvinte, si sententiie. 

Textul cu reguiele e latin-român, iar exem- 

plele obvin tâte în patru limbi, şi anume în 

limbile latină, română, germână și maghiară. 

Cât pentru stilul limpede şi ușor, în care 

este scrisă cartea, şi pentru izbânda lui Șincai 

în potrivirea formelor celor mai corespunzetore 

din limbile indicate, lăsăm să urmeze și două 

specimene mai scurte. 

Specimenul întâiă îl sctem din »Îndrep- 

tarea catra grâmmâteica lateinescac : 

ş.1. 
De natura, & partibus 

Zatinae Grammatices. 

Grammatica Latina est 

doctrina bene loquendi, 

legendi, &scribendi Latine. 

Partes Grammaticae La- 

tinae sunt qvinqve: 

1. Ortho&pia est doctrina 

quamlibet litteram vero 

suo fono enunciandi. 

2. Prosodia est doctrina 

cuivis syllabe rectum 

tonum dandi 

3. Ortaographia est doc- 

trina  correcte scri- 

bendi. 
4. Etymologia est doc- 

tina rite inflectendi 

vocabula.   

$ 1. 

Despre firea si partile 

Grammaleicei Lateinesci. 

Grâmmâăteica Lateinesca 

e invatiatura de & vorbi, 

ceti si scrie bine Latinesce. 

Partile Grâmmâteicei La- 

teinesci sînt cinci: 

1. Orthoepis e învatiatura 

de â spune fiescequârea 

littera dupa sunetul sau. 

2. Prosodiă eînvatiatura de 

â dă fiesceqvarei syllâve â- 
celâsi ton, qvâre ise cuvine. 

3, Orthogrâphiă e învatia- 

tura de a scrie fara de 

smintele. 
4. Etymologiă e învatia- 

tura de â plecă bine cu- 

vintele.



5. Syntaxis est doctrina 

tam  vocabula, quam 
5. Syntâxul e învatiatura 

| - de â împreună bine la- 
„sententias recte cons- olâlta preqvum cuvintele, 
truendi. | âsiâ si sententiile. 

Nota. Calligraphia feu ars | — însemna. Câlligrăphit, 
nitide scribendi; & Ta- adeqve, mestesiugul de 4 
chygraphia, idest, ars scrie neted; si Tâchygrâ- 
celeriter scribendi, etsi phiâ âdeqve mestesiugul 
ad internas Gramma- | de â scrie râpede, macâr- 
ticae partes non perti- : che nu se tien de cele din- 
nent, ab Grammaticae | launtru parti ale Grâmmâ- 
studiosis tamen com- | _teicei, tatusi trabue se se 
parari debent. | castice de la Grâmmăteici. 

lar specimenul al doilea, tot așa de intere- 
sant, îl dăm din aceea parte a etimologiei, unde 
Șincai vorbesce despre prima declinațiune a 
numelor substantive, sai pe cum zice el, despre 
»întâiâ plecâre« : 

Prima declinatio noninum Substantzvorurn. 
Latina nomina primae Nume L.ateinesci de ân- 

declinationis sunt, quo- tâiă plecâre sînt, â quaroră 
rum Nominativus termi- ântâiă Cadere ese în a, natur in z, Genetivus in ge. iâra âdoăoă Cadere în ge. 

Numero Siugularii. 
N. Haec Mus-a. /pvatiatură. Die Suje. A Zudomdny. G. Hujus Mus-ae. A învatiaturei. De SRuje. A tu- domănye. ! 
D. Huic Mus-ae, Învatiaturei. Des Mufe. A fado- mdnuyunak. 

A.. Hanc Mus-am  Pe-iuvatiaturd. - Die Vuje. 4 zu domăuyt. 

V. O Mus-a. 0 invatiatură. D du Muje. O fudomăny. A. Ab hac Mus-a. Deld-îuvatiatura. Bon “dee Muje. 4! fudomduytol. ! |
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3.  Catechismul cel mare, cu întrebări și 

r&spunsuri, pentru folosul și procopsela tuturor 
șcâlelor 'normălesci ale neamului românesc, are 
180 pagine în 8 mic. 

Motivele compunerii acestui Catechism, azi 

forte rar,1) le aflăm în una din notele Z/egzei 
sale, unde Șincai ne spune următărele: 

»Repausatul Episcop Petru Paul Aron de 

Bistra, pe la anul 1757, edă în Blaş dâu& Cate- 
chisme, unul în limba latină mai pe larg, și aşa 
mai acomodat pentru clerul tinăr, de cât pentru 

tinerimea școlastică, iar cel alalt în limba româ- 

nescă, forte pe scurt, de aceea neacomodat pentru 

n6uele șcâle românesci. Din care causă mi-se 

demândă a compune un alt Catechism, care să 
fie cu totul conform noului metod de învățătură 
în șcâlele normali.« 2) 

Și în adever, Șincai »l-a şi compus numai 
de câte, ?) şi l-a compus ast-fel, că a cuprins în 

el tot cea fost necesar pentru tinerimea școlelor 
normale, a cuprins în el »tâte dogmele și în- 
chieturile credinței adevărate, tâte diregătoriile 

creștinesci și tote obiceiurile bisericei r&săritului, 
cari i-s'ail veEzut a fi pruncilor mai de lipsă a le 
înveța și a le sci.« 4) Și le-a cuprins așa, în cât 
revizorii Ștefan Sabo şi loan Halmagi »nu numai 

n'a aflat nimic (în acest catechism), ce ar fi în 
potriva dogmelor r&săritului, ci încă /-a afat a 

1) Eă l-am avut din bogata bibliotecă a dlui pre- 

posit Ioan M. Moldovan. 

2) Elegia lui Șincai, not. 22. 
3)  Jbidem, loc, cit. 

*) Precuvintarea Cafechismului lui Șincai. 
6
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fi de lipsă şi de mare folos pruncilor, cari cârcă 

școlele normălesci şi la tat neamul românesc.« 1) 

“Catechismul cuprinde cinci »capete< și 

anume: 1. Credinza. 2. Nădezdea. 3. Dragostea: 
4. Sfintele taine. 5. Îndreptarea creștinescă. După 
acestea cinci »capete< urmeză o »adaugere despre 

cele patru lucruri mai de pe urmă.« 
De la început și până în capăt Cazechismul 

acesta este îmbrăcat întrun vestmînt frumos de 
limbă şi. de stil. » Map sîrguit, cât am putut — 
zice el în Precuvintare, — ca de la cuvintele şi 
vorbeie cele tocmal românescă, nică cum SĂ Nu Mă 
abat şi depărtez, ci să le aleg după cum pe unele 
locuri mai bine vorbesc românesce, de cât pe altele, 
pe cum am și făcul nu pentru alt ceva, fără ca 
să se îndrepte şi să se sporescă și limba ndstră, 
pe cum şi a altor neamuri.« 

Pentru a ne pute convinge despre limba 
cea frumâsă armonidsă și curgetâre, cu care e 

scris acest Catechism, reproducem singur cu 

modificarea ortografiei, partea lui din urmă: 

Despre împărăția. cerurilor. 

În. Ce este împărăția cerului? 
R. Împărăţia cerului e cel mai fericit lăcaș al 

sfinților, unde Dumnezeă faţă la faţă se arată pe sine 

membrilor sei celor credincioşi, cărora le este mare plată. 

În. Cai merg în împărăţia cerului? 
R.  Aceia merg în împărăţia cerului, câri ai 

murit în darul lui Dumnezei și cari s'aă curăţit de p&- 

catele de iei făcute sai în lumea acesta, sai în cealaltă... 

În. Aă mari sînt desfătările ceresci? 

R. Desfătările celea ceresci stati într'aceea, că 

cei aleşi: 

') Aprobaţia Carechismului lui Șincai.
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a) Vor vede pururea pe Dumnezei față la faţă, 

şi pe cum este 'în sine, îl. vor iubi şi îl:vor moşteni. 

b) Vor ave tot binele, mai mult, de cât se pote 

gândi trupesce şi sufletesce. 

c) Se vor mântui de tâte răutăţile încă şi de 

cele mai mici. | 
În. Dau-se trepte în desfătările ceresci? 

R. În desfătările cerescă se dai trepte, căci care 

a făcut mai mult bine pe lume, şi plată va căpăta mai 

mare în cer. 

În. Ce ne învață pe noi luarea în samă a desfă- 

tărilor ceresci? 

R. Luarea în samă a desfătărilor ceresci ne în- 

vață, că tâte greutățile şi patimile lumei acesteia să le 

suferim cu răbdare, pentru că patimile de acum ne sînt 

nimica pe lângă mărirea, carea se va arăta întru noi şi 

desmerdările timpureşti-nu se-pot asămEna desfătărilor 

celor ceresci. 

"Deşi mică acestă reproducere, ea totuși ne 

arată, în de ajuns, limba și “stilul 'în care sa 

compus Catechismul lui Șincai. 

Sub acest raport el se presintă bine chiar 

şi azi, prin urmare cu atât mai vîrtos a putut 

să placă în vremile când a fost scris. 

Şincai era mândru de el. În Fizgia sa îl 

presintă ca »cel mai complet din. tâte câte le aii 

Românii.« lar în Woze scrie: »Care (Catechismul) 

și până în ziua de azi se prelege nu numai în 

tâte şcolele acestea (normale), ci e forte studiat 

şi de acei clerici, cari vrând a se preoți, înainte 

de chirotonie aă de a pune examen rigoros din 

Doctrina Creştinescă. Încă şi parochilor le este 

de mare ajutor, fiind-că din el mai toți învață 

pe persnele, ce vor a se căsători, cele de lipsă 

și le examineză.« 1) 

1) Zlegia lui Șincai, not. 22. , 
6



— 84 — 

La 1841 Cipariă zice despre Catechismul 
lui Șincai, că »și până astăzi se urmeză în tâte 
șcâlele unite din Ardeal«, şi adauge, că ar fi 
tradus din nemțesce, 1) asemenea și mai târzii, 
la 1808, zice că »în adevăr e numai traducțiunea 
așa numitului Catechism Migazzian; tipărită la 
1783, până mai an terţ în us.e 2) 

4. Îndreptarea cătră Aritmetică, de ase- 
menea fGrte rară, ) încă este alcătuită şi întoc- 
mită pentru folosul și procopsela tuturor șcâielor 
normălesci ale neamului românesc. 

Întregă cartea constă din 72 pagini în 8? 
mic. Pe primele pagini dă câte-va noţiuni în- 
troductive, saii cum le zice el, >46/cuâzi înarnte 
mergătore<. După acesta urmeză tractarea mate- 
riei în trei »capetec, tractându-se despre celea 
obicinuite patru lucrări ale aritmeticei cu nu- 
merii cei cunoscuți și numiţi, și despre regula 
de trei. În fine urmeză un adaus cu tabla mul- 
tiplicării şi cu numerii cirilici. 

Ore este acestă Aritmetică a lui Șincai o 
scriere originală, ori numai o prelucrare servilă, 
e grei de hotărit, 

Totuși sintem mai aplicaţi să exchidem 
ipoteza prelucrării, de re ce singur zice: »Arit- 
metică românescă, în cât sciti, înainte de mine 
nime altul n'a edat. Acesta eă am dedus-o în 

  

1) Vezi /ăza fentru minte, înimă și literatură, din 1841, Nr. 42 şi 47. Ă 
2) Vezi Archiva pentru filologie și istorie, din 1868, Nr. XV, pag. 293, nota”, 
%) Şi pe acesta am avut-o din biblioteca dlui preposit Moldovan.
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sistem și am propus- o pentru priceperea copiilor 
după cel mai uşor și mai clar metod.« 1) 

Și in adever, trebue. să spunem, că întregă 

Aritmetica sa e dedusă sistematic, metodic şi 
turnată în stil de tot simplu, ușor și frumos, 
care nu difere mult nici chiar de stilul şi limba 

de azi. Spre întărirea celor zise, stele aici, cu 

modificare de” ortografie, un specimen . scurt 

din Ş-ul |: 

Tilcutri înainte mergeloye. 

1. Lucrurile, cari ai nume, saii cari se pot înţe- 

lege sub un nume de obşte, sint lucruri de un feliă. 

Pentru pildă: doi sai mai mulţi cai sînt de. un feliă, 

pehtru că fiesce care dintre dinșii se numesce cu un 

nume, adecă, cal. Sub acest nume de obște: bani, se 

înţeleg florini, creţari şi bănuţi, drept aceea socotindu-se 

florinţii şi creţarii și bănuţii ca bani sai monete, sînt 

lucruri de un fel. 

2. 'Lucrurile, cari pentru os&birea lor ai mai 

multe nume, sînt lucruri de mai multe feliuri. P. p. flo- 

rinţii, creţarii și bănuţii pentru ostbit preţul lor ai os€- 

bite nume şi se ţin de osăbite feliuri de bani. Tocma 

așa se ţin măjile, funţii şi loţii de osăbite feliuri de greutăţi. 

3. Fiesce care lucru, care se socotesce singur, 

sai se ia sub un nume, ca unul din feliul seu, se 

chiamă uninţă saă unime P.-p. o casă, o cetate un om, 

un regiment, sînt unimi, pentru că fiesce care după 

feliul s&i se socotesce numai ca o unime. Aşişderea 

şese-zeci de unimi de creţari, luate sai socotite sub 

nume de ftorint ca unul, fac numai o unime. 

4. Dâue sai mai multe unimi de lucruri de 

aceea-şi numire, luate împreună, se chiamă număr; pentru 

aceea zicem, că numerul e o mulţime de unimi saă de 

lucruri de acela-şi feliă. 

1) Elegia lui Șincai, not. 23,
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5. Lucrurile, cari trebue să se numere împreună, 
şi să facă un număr, trebue să fie de aceea-și numire; aşa 
dară un cal și o Gie nu fac număr, pentru că nu sînt 
împreunaţi nici doi cai, nici dâuă oi, ci socotindu-se ca 
niscai dobitâce, sînt dâuă lucruri de aceea-și numire și 
drept aceea un număr. 

5. La acestea, în urmă, mai adăogăm şi 
Istoria natmii sai a Fir, însoţită de Vocabu- 
larium pertinens ad tria Regna Naturae.  Amin- 
dâuă aceste lucrări ai r&mas netipărite, iar 
manuscrisele autografe ale lui Șincai se păstreză 
în Biblioteca Episcopiei din Orade, în colecțiunea 
Șincaiană, şi pe cât sciă, di Nic. Densuşan 
atrase prima Gră atentiunea lumei literate asupra 
lor în raportul făcut în Academia Română 
asupra misiunei sale istorice în Uungaria şi 
Transilvania. 1) 

Istoria Naturii sai a Firii este o cărticică 
de șcâlă, de o estensiune nepretenţiosă; pe 93 
pagine în 40 conţine trei capitole cu cele trei 
regne ale naturii, tractând în capitolul 1 >despre 
Plantec, în al Ilea »despre Minerariurie şi 
in al Ill-lea »despre Viezuitori«. ?) 

Vocabularium pertineus ad tria Regna Na- 
urae pe 31 pagine are dâuă părți, prima cu 
un vocabular latino-româno-maghiaro-germân, 
despre numirile plântelor, mineralelor și anima- 
lelor, și a d6ua cu un vocabular româno-latino- 
maghiaro-germân, asemenea despre  numirile 
acum amintite. ?) 

  

1) Ragori, loc. cit. pag. 208. 
2 Cf... Densușan, ibidem, pag. 208. 
% CF, PDensușau, ibidem, pag. 208.
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Aceste sînt cărțile, pe cari Şincai parte 

le-a tradus, parte »proprio marte« le-a compus 

spre folosul șcâlelor românesci din Transilvania, 

întrun timp destul de scurt, de la 1782—1785, 

muncind ziua şi n6ptea în de Dumnezeu bine- 

cuvintata mănăstire a Blașului, fără să aibă de 

la mănăstirea sa alt -ajutor, de cât costul miser 

şi hainele sărăcăciose: »Nec o monasterio, in 

quo degebam, ullum unquam subsidium praeter 

miserum victum et amictum.« 4) 

Considerată acestă din urmă împrejurare; 

considerate certele cele multe, ce se petreceau 

pe aceea vreme între călugării basiliți din mă- 

năstirea  Blașului, 2) și cari, acelea, necontenit 

turburaă liniştea sufletescă trEbuitre Ia: atare 

muncă încordată; şi în urmă considerată slujba 

lui cea grea de catechet, la șcâla normală din 

Bla, și de director al aceleia-și școle de o parte, 

şi a tuturor celor sătesci din întregă Transil- 

vania de altă parte: Şincai întrun interval de 

ani neînsemnat se presintă pe terenul literaturii 

didactice cu un activ vrednic de amintire și 

studii în tâte vremile ce-și vor sci da samă de 

însemnătatea serviciilor sale multe aduse pe 

altarul literaturei naționale românesci. 

Fără îndoială, cărțile didactice ale lui 

Șincai sînt de mare importanță în istoria șco- 

lelor sătesci și normale. Ele ai umplut cu 

demnitate și cu fruct golul începutului, zicem 

gol, căci în adever era gol acest început. 

:) Scrisdrea lui Șincai cătră guvern din 30 Aug. 1784. 

2) Cf. Cartea Îui Jeronini Kâlnoki cătră Episcopul 

Bob, din 19 Iun. 1784, la Papi, pag. 89.
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Înainte de cărțile lui Şincai abia aflăm ici colo 
câte o încercare, ca Bacvaziul Mitropolitului 
lacob de la Iaşi, tipărit la 1775, 1) ori Aritmetica 
românescă și nemţescă, tipărită în »Beciii< la 1777.) 
Măcar că Șincai făcea, cu adevărat, bun serviciă 
neamului s&i prin compunerea cărților sale de şcâlă, 
totuși el trebui să întimpine şi adversari, cari 
pe nedreptul și cu răutate contestat meritele 
sale. Ast fel directorul şcâlelor românesci din Bănat 
îl acusă, că el nu traduce bine cărțile românesci. 
Dar Șincai, care nici când n'a putut să sufere acuse 
nedrepte, grăbesce să-i rEspundă în merit, Şi 
respunsul lui este o frumâsă şi deamnă scri- 
score de apărare îndreptată cătră , direcţiunea 
tipografiei Universităţii din Budapesta, aflătore 
și azi în Biblioteca Episcopiei din Orade. 3) 
Dar chiar şi în afară de acestă apărare, cărțile 
lui Șincai cu drept cuvînt se pot considera ca 
lucrări de valdre la activul săi literar din acel 
timp: însu-și faptul, că cărțile lui Șincai s'au 
întrebuințat multă vreme ca manuale în șcâlele 
românesci din Ardeal, mărturisesce mai pe sus 
de ori ce îndoielă, bunătatea lor. 

X 

Este re cu putință, să nu se plece tot 
Românul, cu recunoscință și cu pietate înaintea 
acestui mare genii creator? 

Pote-se, ca să nu admirăm cu toții pe acest 
ndrăzneț și uriaş întemeiător şi organisator al 
nvețămîntului poporal român? 

—
 

  

1) Vezi Convorbizi didactice, din 189%, pag. 3538. 2)  Pasile Pop, op. cit. pag. 98. 
5 Cf. Mic Densușan, loc. cit. pag. 208
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Fi-va cineva, pe care să nu-l pătrundă 
jalea şi durerea, când în urma procesului avut 
cu loan Bob, la 1794 va fi scos din oficiul stă 
de director?! 

Închipuiţi-vi-l în Viena, cercând dreptate 
zădarnică: şi veţi zice, că aici nu este dreptate! 

Cercaţi pe eruditul și zelosul director al 
școlelor poporale române ca instructor de casă 
și inspector de economie la contele Daniil Vass 
din Ţaga: şi veți ride de ironia sorții!: 

Petreceți-l în pribegirea sa durerâsă dintrun 
loc în altul, de la Ţaga la Orade, de la Orade 
la Buda, de la Buda la Sinea, de la Sinea la 
Blaș, și de aici iar la Sinea, și nu uitaţi: din 
spatele săi desagii cu Cronica Românilor, nu 
uitaţi hainele-i s&răcăci6se și faţa-i brăzdată de 
adîncimea gândurilor și n&casurilor: și veţi plânge 
cu dinsul și veţi blăstăma ura dintre cel tare și 
cel înveţat! “ - 

Apoi mergeţi la mormîntul lui din Sinea 

şi udați iarba aceluia cu lacrimile vostre: și acele 

vor fi monument pentru monument ,... lacrimi 
de pietate pentru atâtea opuri şi -trei sute de 
șcâle! 

iti e —



V. 

Cipariii și apogeul literar al Blaşului. 

Rolul Blaşului în literatura română e ne- 
tăgăduit. Acest rol începe o dată cu fundarea 
şcolelor sale și ține până în zilele nâstre. Din 
veacul trecut şi până la finea veacului nostru 
Blașul în continuă a lucrat la desvoltarea sciin- 
ţelor și a literaturii românesci în muncă liniștită 
și nepretenti6să, dar continuă şi plină de idealuri. 

În munca acesta seri6să Blașul ajunge la 
apogeul săi pe timpul lui Timoteiii Ciparit. 
Timpul, în care a trăit și a lucrat Cipariă, cu 
drept cuvînt se pâte considera de o epocă 
strălucită și glori6să prin talentele celea uriaşe 
ale marelui Cipariii, care ridică Blașul la un 
nivo sciențific, ca şi care Blaşul nici înainte şi 
nici după el n'a mai avut. 

Începuturile celea frumâse în sciința şi 
literatura n6stră românescă pe terenul filologiei, 
în timpul acesta se cristaliseză și se aduc lao 
perfecție pănă atunci încă ne mai pomenită la 
Români. 

Șincai, Klein și Maior, ai fost numai nisce 
luceferi, cari prevesteaii prin lucrările lor erudite 
că în curînd are să sosescă şi pentru Români 
ziua redeșteptării literare, Ciparii — să zicem
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aşa — a tost sârele, care după un. lung în- 

tunerec, ne-a condus în sfera adevăratei n6stre 
redeșteptări litetare. 

Si acest sâre a fost fala Blașului și tot 

o dată fala tuturor Românilor. Câtă vreme a 
strălucit acest s6re, și prin, razele sale petrun- 

zătâre a re&spândit între Români și străini ade- 

verurile filologice și istorice ner&sturnate, a durat 

și apogeul literar al Blașului. 

Cipariii sa născut lângă Blaş,ia crescut 
şi studiat în Blaș și tot aici a trăit și a murit, 
Blașul l-a crescut şi preamărit și chiar și după 
morte Blaşul l-a adăpostit în sinul giliilor 

sale. Ciparii a câștigat Blașului „reputațiunea 
cea strălucită, ce o are Blașul în literatura „ro- 

mână. Șincai, Klein și Maior prin operele lor. 
atrag  atenţiunea străinilor asupra  Blașului. 
Cipariu i-a dat Blașului renumele și l-a prejmuit: 
cu nimbul gloriei sale, care tot de. una va 
străluci și va vesti secoli de a rîndul rolul, ce 
l-a avut Blașul prin Cipariă în sciința română. 

Deci apogeul Blașului stă în strinsă le- 
gătură cu numele lui Tinioteii Cipariii și ast 
fel a vorbi despre acest apogei, însemnă a 

vorbi despre Cipariu, despre operele. și prin- 

cipiile sale. 
Primul pas, care l-a făcut Cipariii pentru 

redeșteptarea nostră literară, a fost Orologerul 

de la 1835, edat cu litere latine, pas, care este 
cu atât mai însemnat, căci prin acesta Blașul 

devine dătător de ton în literatura cărților bi- 
sericesci, Acest merit este nedisputat al Blașului. 

Prin acesta Blașul se ridică la o înălțime până
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atunci necunoscută, de unde apoi avea să pro- 
greseze în. continui, dând cărților nâstre bi- 
sericesci o limbă mai frumâsă şi mai mlădi6să, 
dând tot o dată şi lovitura de mârte slavo- 
nismelor și îndemn curentului latinist, care 
decenii de a rîndul în Blaş avea să se cultiveze 
mai şerios şi mai intensiv; fapt confirmat prin 
împrejurarea, că de la acest "Orologeriiă și până 
azi, cărțile nâstre  bisericesci mai tâte s'aii 
tipărit cu litere latine. 

Mergem mai departe. Prima idee de a în- 
fiinţa și din coâce de Carpaţi un ziar românesc, 
sa născut în Blaș, și prima încercare de a duce 
la îndeplinire acesta idee tot din Blaș a eşit. În 
istoria ziaristicei române de din coce de Carpaţi 
rolul principal, tără îndoială este al Blașului; prin 
urmare meritul pentru arma cea mai puternică 
de care sai folosit în cursul vremilor corifeii 
națiunei române, încă Blașului i-se cuvine. 1) 

Blașul înse nu se îndestulesce numai cu 
atâta ; merge mai departe, cu un pas pe te- 
renul ziaristicei române, şi întroduce și în do- 
meniul ei semnele! latine. Organul luminăriă, 
edat de Cipariă la 4 Ianuarie 1847 și încetat în 
10 Martie 1848, atât din câce, cât și din colo 
de Carpaţi a fost primul ziar românesc tipărit 
cu litere latine. 

* Scopul principal al Organului a fost 
literar-filologic-istoric, pe cum se vede din cu- 
priosul ziarului şi pe cum insu-și Cipariti ni-o 

  

1) Vezi Zosi/ Vulcan, Primele ziare române în 
Transilvania, în Zamiliz din 1876, Nr. 6, 7 şi 9.
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spune în Archiv!) şi în Principii?) unde vorbind 
despre »scopul organuluic, zice între altele: »Noi 
ne încercarăm cu făclia aprinsă a cercetărilor 
filologice și istorico-analitice a revărsa o mai mare 
lumină asupra unor părți ale limbei românesci, 
ce ni se păreaă nu destul de luminate, unele 
de cu totul părăsite. . Și cu tote, că cuprinsul 
lui nu a fost restrîns numai la cercetări filo- 
logice, scopul înse tot i-a fost curat literar. 
Ohiectul dar mai de aprâpe, la care ne concen- 
trarăm tâte puterile, a fost acesta dulce limbă, 
căreia se închinară părinții nostri ca unui idol 
vii şi însuflețitor, tesaur ce ni-a rămas de la ei 
ereditate neînstrăinată și necomună cu alții, și 
care ca un fir roșu sîngur e în stare a ne con- 
duce prin tâte labirintele întunecate ale acestui 
popor antic. «?) 

Are tot dreptul Ciparii, când zice, că dacă 

viața Organului nu Sar fi curmat aşa de timpurii, 

și dacă împrejurările de după evenimentele: de 
la 1848 l-ar fi favorit ca să reîncepă și continue 
mai. departe, atunci o parte din scopul ce și 

l-a propus, adecă. stabilirea ortografiei române 

sar fi realisat cu mult mai curund și cu mai 
multă precisitate. 4) 

Înse acestă 'speranță a sa, atât de mult în- 
dreptățită, n'a r&mas fără efect. Gazeza Tran- 
siloaniei, Telegraful Român, şi alte multe ziare 

1) Archiv pentru istorie şi filologie. -Blaş. 1767, 
pag. 3. 

£ :) Principii de limbă şi scriptură. Blaş 1866,„-pag. 
255—261. 

3) Principii, pag. 256. 
1) Archiv, loc. cit.
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de peste Carpaţi, mai tâte primesc scrierea cu 
litere latine. Efectul e constatat, nime nu-l pste 
nega. Însu-şi Cipariă scrie la 1867: »De la 1850 
în coce Gazeta Transiloanizi pe încet şi-a mutat 
portul din cirile în latine cam cu ortografia 
Organului. După aceea Telegraful tot asemenea. 
lar după ele nu a mai apărut nici un jurnal 
politic aii de altă natură, până astăzi, care să nu fie 
scris cu litere latine și cu ortografia Organului. —- 
Ce e mai mult, încă și frații nostri cei din afară 
şi-ai desbrăcat de tot întregă jurnalistica de 
literele cirile şi o aii înfoiat în celea latine.« !) 

Retorme mari acestea în literatura română, 
eșite tote din istoricul nostru Blaș, tâte sub în- 
fuința lui Cipariti și în direcțiunea arătată de el! 

Intracestea sosesce anul 1860, când se în- 
ființeză, Asociaziunea transilvană pentru literatura 
și cultura poporului român. Acesta este un 
moment de glorie pentru Blaș, căci sufletul 
Asociaţiunei a fost Timoteii Cipariu. La ur- 
gitarea .şi la propunerile sale, Asociaţiunea 
hotăresce, ca să primescă sistemul sei de orto- 
grafie. De la acest timp mai tâte scrierile 
literare. și sciinţifice române se tipăresc cu 
litere latine. Merit, care este a lui Cipariă, dar 
în acela-și timp . el: revarsa lumina gloriei și 
asupra Blașului întreg. 

La înaugurarea Asociaţiunei Cipariă cete:ce 
celebrul sei Cwvinz de înaugurare, care este un 
cap de: operă, un studii aprofundat, plin de 
erudițiune și de vaste cunoscințe, tâte împreunate 
cu cea mai învăpăiată dragoste de limbă şi de 

1) Arckiv, loc cit.



neam, .a căror falnică şi strălucită origine vrea 
Ciparii să o arete în discursul săi. Efectul 
produs de Cipariă fu nespus de mare, cum 

rare ori pâte ave o scriere sciințifică. !) 

Drept recompensă pentru .vasta sa eru- 

dițiune, Asociaţiunea alege pe Cipariă mai 

întâii vice-președinte al s&ă, iar mai târzii 

preşedinte, şi ca atare Cipariii a condus Asocia- 

țiunea până la morte. Asemenea grăbesce, la 

1866 şi Societatea Academică Română din Bu- 

curesci, prefăcută mai târziă în Academia Română 

a-l alege între membrii săi, fiind şi aici până la 

morte cei mai zălos, cel mai învăpăiat, cel mai 

harnic şi cel mai erudit muncitor al operii celei 

mari de redeșteptare literară și sciințifică 

românescă. 

Blașul așa dară din noi are motive să 

s&rbătorescă dimpreună cu Cipariti. Acesta este nu 

numai timpul de glorie al lui Cipariă, ci tot 

o dată şi apogeul măririi Blașului. Pe timpul 

acesta privirile tuturora sînt. îndreptate asupra 

gloriosului orășel de la îmbinarea Tirnavelor, şi 

tot o dată asupra marelui stă filolog. 

Celea mai mari merite ce le-a avut Blașul 

în secolul al XIX sînt meritele lui Cipariii. 

Blașul prin Cipariu se ridică la culmea măririi 

sale în istoria literaturei române; da, prin el 

și-a câștigat Blașul al săă cel mai strălucit re- 

nume în istoria n6stră culturală. 

Biașul. şi înainte de Cipariu încă a fost 

mare; prin el înse devine timp îndelungat centrul 

1) Cuvîntul la înaugurarea Asociaţiunei mai întâiă 

a fost publicat în foi, după aceea la 1862 sa tipărit la 

Blaș și în broșură, în estensiune de 135 pag. în 8,
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Românilor de din câce de Caipaţi în “literatură, 
sciință, ba chiar şi din colo de Carpaţi încă au 
fost mulţi, cari se închinau șcâlei din Blaș. 

Pretutindenca, între Românt, era în de 
obște cunoscut, că în Blaș este cea mai mare 
forță filologică, și că Blașul este focularul sacru 
al sciinții limbei românesci, 

Operele lui Cipariă sînt de o înaltă valâre 
filologică; chiar ȘI azi, când sciința filologică 
atâtea resultate superbe a produs, și a înaintat 
atât de mult în sisteme cristalisate, ele sînt in- 
dispensabile pentru adâncul scrutător al tainelor 
Și al trecutului limbei române. A scris forte 
mult, mai mult de cât ori și care altul înaintea 
lui și după el, până în zilele n6stre. În deosebi 
în materie de limbă a scrutat și a scris mult, 
am pute zice, fără exemplu. Mai monumentale 
sînt următorele: 1. Zementz de: limba română 
după dialecte şi monumente - vechă (Blaș, 1854); 
2. Acte şi fragmente (Blaș, 1855); :3.. Crestomaţie 
sai analecte . literare (Blaș, '1858); 4. Principii de 
Imbă şi scriptură (Blaş, 1866), 5. Gramatica 
anabitică (Bucuresci 1869); Gramatica sintactică 
(Bucuresci, 1872). De însemnătatea acestora sînt 
apoi: Organul luminăril din 1847—8, şi Archiv 
pentru filologie şi istorie din 1867-71. 

: Firele roşii din activitatea sa filologică sînt 
cristalisarea gramaticei, curățirea limbii şi stari- 
lirea ortografiei românesc, 

Despre succesele sale în gramatica linbei 
românesci, fie dovadă premiul si obținu* la 
Academia Română din Bucuresci, cum și împre- 
jurarea, că tâte gramaticele n6stre de la el și 
până azi nu spun nimica noă, numai în formă
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şi în vestminte potrivite vremilor se deosebesc 

de gramaticele lui Cipariu. Adevăr va r&mânea 
tot de una, că gramaticele sale ai fost primele 

gramatice românesci lucrate după sisteme sciin- 

țifice. 

Studiind cărţile celea vechi românesci, de 
prin secolul al XVI şi XVII, a arătat calea ade- 

vă&rată, pe care trebue cultivată limba românescă. 

Tot studiul acesta, pe cum şi al dialectelor ro- 

mânesci, l-a condus și la principiile de purisare 

a limbei românesci, de tot ce este în ea străin, 

în deosebi de slavismele celea multe, de cari 

secoli de-a rîndul gemea limba românescă. »Sla- 
vismele trebuesc înlocuite cu elemente latine< 

— iată în puţine cuvinte devisa purismului 
limbei, pentru care Cipariii sa luptat cu tâtă 
demaitatea şi cu cea mai profundă erudiţiune 

de filolog iscusit. Purismul acesta al limbei avu 
mulți luptători ardenţi, dar nicăiri na devenit 

atât de important, în consecinţele sale, ca în Blaş. 

În privinţa scrierii limbei românesci, Cipariă 
a propus şi propagat orfografia etimologică şi 
întroducerea /zferelor lafine. 

Literile latine i-a succes a le întroduce în 

tâte scrierile românesci, atât în celea profane, 

cât și în celea bisericesci, și dacă azi nu se mai 

scrie la noi cu cirile, este a se mulțămi drept 
talentului genial al marelui Cipariii, și prin el 
Blașului. 

Cu ortografia sa Cipariii a fost înse neno- 
rocos. La început a fost acceptată chiar și de 

cătră cel mai înalt for literar la Români, de cătră 

Academie, cu timpul înse un noi curent orto- 
= 
4
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grafic, curentul fonefic s'a împuternicit atât de 
tare, în cât începu luptă contra etimologismului 
susținut de Ciparii şi de șc6la sa, numită șco/a 
Cipariană sati cola din Blaş. 

Etimologismul trebue să cadă și să facă loc 
fonetismului. Cu cât mai mult se întăresce fo- 
netismul, cu atât mai mari vor fi perderile eti- 
mologismului. Direcţia n6uă, cea fonetică, ajunsă 
o dată la putere, va aduce perirea șcâlei din Blaş, 
care din ce în ce perde tot mai mult teren, 
până când în fine Convorbirile Literare -îi dai 
lovitura de mârte. 

Școla din Blaș, sai șcâla cea veche, pentru 
apărarea limbei, — șcâla cea n6uă cu dorul de 
a garanta drepturi pentru actualitatea limbei 
române încep lupte înverşunate, ambele șcâle 
provezute cu forțe geniale. De o parte savanții 
tr adiționalismului, de alta stegarii presintelui 
limbii, toţi plini de speranţă, că e a lor viitorul 
în domeniul limbei și literaturei. 

»Fortăreța etimologiștilor — zice di Alesiii 
Viciă — se părea tare, dar o apărată puțini. 
Constantin Negruzzi și Alexandri, »cântaă doina« 
pe afară. Dar astă doină are putere magică. 
Resunetul n'a dărimat. fortăreța etimologiștilor; 
dar a lăsat-o g6lă. Puterile tinere ai fost atrase 
de geniul limbei poporale din Doze și Peca- 
tele tinereţelor şi în curend au fost unite în 
societatea, care avea să pună stavilă curentului 
latiniștilor, să pornescă o >n6uă direcțiea.  Sa- 
vanții rideau de societatea »Junimei<, ea înse 
convorbia în limba doinelor și a poveştilor și 
apreția productele literare. Viitorul era al Ju-
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nimei. Savanţii au poreclit-o »tovărăşia nduă 
bucâvnă<; dar bucâvna acesta conţinea drăgă- 

laşele pasteluri în versuri și în prosă. Era n6uă 

bucâvna în felul stii, căci era cu chipuri de pe 

natură. Alexandri le zugrăvia în colânele poesiei 

fermecătore, ca originalul, jar Negruzzi, copia 

natura cu stil plastic, Gane, Creangă şi Slavici 

zugrăvesc graiul poporal în povești, amintiri, 

'novele. T. Maiorescu înalță stindardul n6uei 

direcții, și pe acesta scrie: Nu tot ce e românesc, 

este și bun. Tradiţionalismul în literatură pri- 

mesce lovitura de morte. Dotat cu un talent 
eminent, T. Maiorescu pune la analisă critică 

productele musei române și ne arată poesia 

română cu adevărata-i valdre. Mulţi se dovedesc 

neadăpați din undele pegasice. Mișcarea literară 
pornită în contra direcției de atunci în cultura 

română a fost o mișcare epocală: literatura de- 
vine controlată. Se anunță principii sciințifice 

şi estetice, ca productele literari să întrunescă 

condițiunile materiali și formali recerute de 
drepta critică.«1) 

Șc6la din Blaș înse pe lângă tote sforțările 

străine sa mai susținut până pe la anii 1880, 

când apoi sati făcut concesiuni şcâlei fonetice 
și în Academia Română. Convorbirile Literare aă 
învins prin principiul lor fonetic. Cel mai mare 

Sstegar al acestui principiii este Maiorescu cu 
»principiul logic« în scrierea limbei române. 

Cipariă și șcâla blăşană, care atâța ani ai 
dominat întreg terenul literar la Români, atât 

:)  Umirea. An: |. Nr. 25. 
x
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din câce.cât și din colo de Carpaţi, prevăd mă- 
rimea pericolului. Ciparii, carele a fost mult 
timp,. până la anii 1870 s6rele, pe lângă care 
sa învirtit tâtă sciința filologică, tâtă literatura 

românescă; Cipariu, carele pretutindenea a învins 

în Transilvania și în România; Cipariă, carele 

așa de tare a sciut impune la toți Românii și 
la străini; Cipariii cel mai mare înv&tat pe te- 
renul limbei românesci: — acum trebue să dea 
îndărept. 

Ca și unui al doilea Hanibal restriîns în 
puterea și gloria sa pe un petec de loc, îi mai 

rămâne numai Blașul, aici mai domnesce încă, 

-— dar îndată după mortea sa direcţia n6uă atacă 
principiile sale de limbă chiar în fortăreța sa 

puternică, în Blaș, După mârtea sa, Blașul mai 

mult ru pâte resista acestei n6u€ direcții, ci 

primesce aprâpe în tâte păturile principiile ei. 

Azi şcola blășană aici în Biaș abia mai are 

unu-doi luptători. Nu peste mult. etimologismul 

lui Ciparii va fi scos și de aici, și marile învă- 

țături linguistice începute de Klein, de Șincai, 

de Maior, și susținute de Cipariiă. și de șcâla lui, 
vor apune cu totul, şi literatura română va vorbi 
despre. acesta şcâlă cu venerațiune numai și. cu 

admirare, dar îi va nega val6rea practică, |carea 

şi actualitatea timpului încă i-ai negat-o. Nu - 

“peste mult șc6la blășană va fi înghițită cu totul 

de undelele tonetismului. 

e ——



VI. 

Dimitrie Bolintineanu. 

Recensiune la cartea dlui Carol Nagy întitulată: /o/zz- 

finean Demeter kolteszete. Cluş 1898. 

Pe la începutul anului 1898 a apărut în 

tipografia lui Francisc Gombos din Cluş o lu- 

crare fârte interesantă despre Poesza /ui Dimitrie 

Bolinteanu  (»Bolintinean Demeter kălteszete«), 
scrisă, ca tesă de doctorat, de dl Carol Nagy 
profesor la Academia Comercială din Cluş. 

Îndată după ce mi-a ajuns în mână şi mie 
un exemplar din ea, mam apucat să o cetesc, 

urmărind cu atenţiune, cum scrie dl Nagy despre 

Bolintineanu, cum îl înfățișeză înaintea unui 
public străin, care numai din acestă lucrare pâte 

să-l cunâscă, de re ce necunoscend limba ro- 

mânescă, nu. pâte să-l cunâscă de-a dreptul din 

operele sale, și prin urmare, nu pote să-i judece 

nici talentul, nici valorea de poet. 

Îndată la primul moment mi-a causat mare 

plăcere, vădând, că dl Nagy, străin fiind, arată 

atâta interes şi dragoste față de literatura nâstră 

românescă. Acestă - plăcere. apoi sa potențat, 

când am cetit-o până în capet. 

Peste tot, am r&mas îndestulit cu lucrarea 

dlui Nagy; am aflat în ea un chip destul de clar, 

destul de complet, desţui de fidel despre Bolin-
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tineanu și poesia lui; am aflat în ea tâte trăsurile 
necesare la construirea individualităţii lui Bolin- 
tineanu și la presintarea lui demnă înaintea unui 
public străin. Dar nu și în special! 

Acestea m'aiă îndemnat, ca lucrarea dlui 
Nagy să o fac cunoscută și înaintea cetitorilor 
români, fiind prea convins, că vor fi mulți, cari 
se vor interesa atât de subiectul lucrării, cât și 
de felul şi forma, în care ni-l presintă di Nagy. 

Il. 

Partea primă din lucrarea dlui Nagy este 
Întroducerea (pag. '7—14), în care vorbesce despre 
viața poetului și despre stările sociale, politice 
şi literare din România între anii 1840—1860. 

Noi încă dăm partea acesta în liniamente 
principale: 

Bolintineanu s'a născut la 1819 în comuna 
Bolintin. Părinţii și-i-a perdut de timpuriă; din 
causa acesta băiatul deveni trist și melancolic 
și nu iubia jocul, ca alți băieți, din care causă 
ei l-aii și numit pustnic. Din când în când era 
irităcios. Naturelul melancolic îl erezi de la tatăl 
seu, iar cel sanguinic de la mamă sa. Primiţiile 
în studii le-a făcut în comuna sa natală, gimnasul 
în liceul Sf. Sava din Bucuresci. 

Primul debut, O fază îinzră pe patul mortii, 
Îi câștigase simpatia și protecția fraților Golescu, 
cari l-ai. ajutorat, ca să-și potă continua studiile 
la Paris, unde a studiat din 1845—438, când, 
erumpend revoluția, grăbi acasă şi luă parte 
activă în mișcările revoluționare, dar în curând 
trebui să-şi părăsescă patria. Între anii 1850—
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1857 îl vedem mai întâi în Paris, după aceea 

în Turcia. În timpul cât a fost exilat, a călătorit 

prin Asia-Mică, prin Siria, prin Egipet și insulele 
Archipelagului. Cu ocasiunea întreținerii sale pe 

malurile Bosforului a scris feericele poesii de un 
colorit molatic oriental: Zorile Bosforulă, iar 
călătoria sa prin Macedonia a dat nascere Ma- 
cedonelor. 

După lupta de la Sevastopol se deschid și 

pentru el porțile patriei, unde îl primesc cu 

multă simpatie şi dragoste. În 1859 sub Cuza 
devine ministru. Dar cu cât sa ridicat mai sus, 

cu atât mai amare i-aii fost decepţiile. Politica 

a deprimat în el pe poet. 

Peste un an renunță la postul săi de mi- 
nistru și se dedică cu totul carierei de scriitor, 

scriind prosă și poesie; zilnic apărea de la dinsul 

câte ceva, o satiră, o scriere volantă despre 

cestiuni sociale, istorice sai politice, dar începe 

a da îndărăt şi cu cât scrie mai mult, cu atâta 
îi slăbesce mai tare efectul şi auctoritatea. Su- 

fletul poetului se slăbesce văzând cu ochii, iar 

în 1870 paralisa progresivă îl atacă atât de tare, 
în cât familia Zane, în al căreia cerc și-a petrecut 

ultimii ani, tu silită a-l transporta în spitalul 

Panteleimon. Poetul, o. dată atât de mărit, acum 

era un viă mort, până când peste doi ani mârtea 

l-a scăpat de grâznica sa bâlă la 1 Sept. 1872. 

Un mic număr de stimători l-ai petrecut până 
în cimiterul din Bolintin, unde mult timp i-a 

stat mormîntul fără nici un monument, mai târzii 

înse stimătorii lui i-ai ridicat prin colecte un 

mopument frumos,
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Epoca, în care a trăit poetul, se pâte mândri 
cu mai mulți scriitori mari, cum sînt Fade Ră- 
dulescu, Gheorghe Asachi, Anton Pann, Alexandru 
Donici, Grigore M. Aiezandrescu, Constantin Ne- 
Eruzai, Andrei  Murăşan şi Vasile Alexandri, 
cari toți ai influințat unul asupra altuia, prin 
urmare și asupra lui Bolintineanu. Asemenea 
ai influinţat asupra lui Bolintineanu și împreju- 
rările politice și sociale, a căror caracteristică 
este tendința de a-și elibera ţara de sub influința 
Rușilor şi a Turcilor, de a regenera și înălța 
poporul, de a promova cultura şi literatura română. 

În acestea am spus tot ce este esențial și 
lucru principal în partea primă: nimic ce sar 
pute presinta cu un timbru noi, ori calitativ, 
ori cantitativ, tâte sînt date cunoscute ori de 
prin Gheorghe Sion, ori de prin alte biografii mai 
mici de prin diferite manuale de istoria litera- 
turei române sai de prin diferite foi periodice. 
Și totuși di Nagy are un merit, căci ce am sciut 
noi şi dsa despre viața lui Bolintineanu, a făcut 
să scie și cetitorii maghiari. 

II. 

Partea a dua (pag. 15—29), în care dl 
Nagy vorbesce despre lirica lui Bolintineanu, în 
cepe cu poesia O fată intră pe patul moră, 
atât de cunoscută la toți dintre noi. Dl Nagy 
dă întreg conţinutul poesiei în traducere în 
prosă, din strofă în strofă (pag. 15—-16). În apre- 
țiarea ei, ce e drept, recunâsce tâte frumuseţile: 
subiectul bine ales, tonul elegic și dureros, ideile 
frumose, comparările nimerite, limbagiul poetic
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şi încântător, dar comparându-o cu elegia francesă 

La jeune captive a lui Andreiă Chenier, află în 
ambele acela-și subiect, acela-și ton, acelea-și idei, 

și așa meritul, ce-l lasă lui Bolintineanu, este 

singur succesul imitării (pag. 16). 
Dacă la doi poeți semănă câte un șir saii 

câte-o ideie, acâsta încă nu îndreptățesce pe 

nimeni, ca să pâtă zice, că a imitat unul pe 

altul; pentru a se face acesta ar trebui, ca să se 

imiteze de doi poeţi întreg spiritul saă mersul 

ideilor, pe cum a imitat p. ex. în literatura ma- 

ghiară Baronul Josika în romanele sale pe 
Walter Scott, Madâch în Zragedia Omului pe 
Goâthe, sai Petăfi pe Birger, sai Beranger. 

Acesta este o imitare artistică, pentru care nimeni 

nu li-a destras din meritul lor de poei şi 

scriitor. 

Dar chiar așa să fiă, că meritul lui Bolin- 
tineanu este numai succesul imitării, pe cum 

zice dl Nagy, și atunci încă cu fală trebue să 
mărturisim, că Chenier nici o dată n'a avut imi- 

tator mai fericit, de cum a avut în acest cas pe 

Bolintineanu, căci O fază fnăă pe patul morții 
este în adevăr un cap de operă. 

Bolintineanu, prin acesta poesie și-a pus 

basă renumelui s&ii de poet în literatura nâstră. 

Prin poesia acesta »el înalță elegia — zice Aron 
Densușan — unde n'o putuse sui încă Cârlova 
și unde n'a ajuns încă nimeni la noi. Dacă cele 

dintâiă dâu& strofe din acesta plângere sint de 
o adincă duioșie, care merge crescând, cele trei 

din urmă sînt tot ce pote fi mai sdrobitor pentru 

un suflet tînăr, ce cruda morte îl smulge din
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plaiul fermecător al vieţii. Blândeţa ce se re- 
varsă. ca idee, sentiment şi stil peste tâtă acestă 
poesie, stă în cea mai intimă armonie cu fiinţa, 
care scâte din sînul săi acestă plângere: este o 
fată tînră! Poetul nu ni-o pste înfățișa mai 
bine, pare că,o vedem cu ochii, de cât încun- 
jur&ndu-o de tâtă acestă asmosferă blândă, dui6să, 
palidă, întocmai ca o vale de flori în amurgul 
palid și duios al sârelui apunător.« 1) 

Tot așa de frumos scrie despre acestă 
admirabilă poesie și Virgil Popescu: »EI (Bolin- 
tineanu) ne aduce tristele lamentaţiuni ale unei 
tinere, ce »ca robul ce cântă amar în robie, ca 
cerul ce geme de grea vijelie« îşi cântă ultimul 
cântec. dureros pe patul de morte. Lacrimile 
tinerei, ce se usucă ca un crin când răcela îl 
îngheță, când sârele îl arde, ori grindina îl bate, 
ar pătrunde și cele mai impetrite inimi. Și cum 
nu? O ființă tînără în primăvara zilelor ei, când 
abia a început să guste plăcerile vieții, desmer- 
dările lumesci, incântările amorului, piere, viața 
deja i-se stinge, apune în mormiînt. O com- 
pătimire, o înduioşare îți cuprinde inima și fără 
de voie te face, să gândesci la sârtea dușmană 
ce când îți pare, că te favoriseză mai tare, atunci 
te părăsesce, te aruncă în prăpastie.« ?).. 

După acestă prea frumosă poesie, di Nagy 
vrea să tracteze despre sentimentul morţii, al 
amorului și al naturei, căci — se vede —a 
urmat principiul lui Bruneticre, care zice, că 

  

1) Aron Densușan, Cercetări Literare; vol. II. 
pag. 296- 7. 

3) Virgil Popescu, Bolintinean ca poet; în Woza 
Bibliotecă Română, tom. |. pag. 507,
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originalitatea poeţilor și măsura talentului lor 
mai tare se dovedesce la aceste trei obiecte: 

morte, natură și amor. Cu tote acestea, în 

partea acesta a cărţii dlui Nagy se pot deosebi 

următâre sentimente: sertimentul morţii (pag. 

15—18), sentimentul amorului (pag. 19—23), 
sentimentul naturii (pag. 23—24), sentimentul 
patriotic (pag. 24) şi în urmă sentimentul 
religios (pag. 26). 

Înainte de tâte trebue să spun, că carac- 
terul acestor sentimente, așa pe cum ni-l presintă 
dl Nagy, este palid, superficial și lipsit de un 

studii mai aprotundat, nu se extinde nici pe 

departe la tâte poesiile, din cari ni-ar pute da 

în adevăr nisce trăsături mai plastice despre 

lira lui Bolintineanu, care atât de frumâsă şi 

pătrunzetâre este. 

Bolintineanu a scris mai multe poesii, în 

cari se ocupă cu mortea, saă cu morţii. El nu 

se teme de morte, ba în unele casuri cocheteză 

cu ea, o doresce chiar. Lui îi place moitea, 

căci e justă, şi măsură după dreptate la avuţi şi 
la săraci, la puternici și la slabi. Mortea e cu 
mult mai justă, de cât omul muritor. Ferice de 

acela, care more cu fruntea încoronată de ones- 

titate și virtute (pag. 17). Poetul se plânge 

contra sorții crudele, care a dat omului mai 
multă durere, de cât bucurie. Se plânge. chiar 

contra speranțelor, căci sârtea nu e mai bună 
pentru aceea, că mai înainte de a muri ne 

legănă în visuri surizătâre. Sortea omului e, să 
se nască, numai ca să mâră. Toţi readuc acele 
suferințe. După r&ă vine numaj r&ă, Singură
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mortea e aceea, care pune capăt durerilor în- 
delungate (pag. 18). Tâte acestea d! Nagy le 
probeză cu poesiile: Mozzea, Morţii, Nu mal voiă 
consolațiune, La o umbră, Visiunile şi Deşertul. 

Sentimentul amorului di Nagy îl carac- 
teriseză încă și mai lânced, deși acest sentiment 
a dat nascere unor producțiuni de tot frumâse 
și încântătâre în lirica lui Bolintineanu. Când 
dl Nagy spune, că poetul se însuflețesce acuși 
pentru un braț sai pentru un piept alb, ca 
crinul, acuşi pentru o guriță fragedă şi pentru 
câte-o sărutare; că une ori se ocupă numai cu 
presentul, iar de viitor nici că-i pasă; că to- 
pindu-se dupa iubita-i mortă, doresce, ca să 
moră și el cât mai curînd, ca în cer să se pâtă 
împreuna iarăși cu ea; că poetul în mai multe 
poesii a exprimat ideea fundamentală, că cine 
n'a iubit, nici nu a trăit: —crede, că l-a carac- 
terisat pe Bolintieanu şi i-a expus concepțiunile 
despre “amor. Când se provâcă la dâu& poesii, 
la Scopul omului și O patimă şi pe una a treia, 
Amorul, o  presintă în traducere, și amintesce 
numai în general poesiile scrise cătră Agnesa, 
Tilia şi cătră alte figuri femeiesci: — crede, că 
expunerea sa este completă și proptită. În fine 
când di Nagy pune în faţa lui Bolintineanu con- 
cepțiile lui Eminescu și De Vigny despre amor, 
scurt și confus, şi poesia Cz e amorul de Petifi: 
— crede, că-i îndreptăţit a zice despre Bolin- 
tineanu, că el n'a simțit amorul, că ceea ce el 
Spune, este numai repeţirea celor zise de alții 
cu sentimente, numai un reflex, reflexul alțora 
și nu al inimei sale (pg. 23).
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În adevăr, nu înțeleg superficialitatea, cu 

care a tractat acest sentiment în Bolintineanu, 

căci cum pâte da cine-va despre un sentiment 

un tablou general numai din câte-va poesii, 

chiar și acelea atinse numai ca în trecăt. 

Nu înțeleg, cum dl Nagy vede mai multă 

frumuseţă în amorul lui De Vigny, de cât în al 

lui Bolintineanu. De Vigny zice în Doforzda: 

»Mai tare-ți iubesc amorul, de cât viața, iar 

Bolintineanu în Scopul amorului: »Fiinţa vieții 

este amorule. Ce e amorul lui De Vigny fără 

viață? Nimic! Dar amorul lui Bolintineanu, 

ca ținta vieţii, este amorul cel adevărat! 
Nu înțeleg, cum dl Nagy compară pe 

Bolintineanu cu Eminescu şi Petofi. T6tă lumea, 

care are cunoscințe de literatura română şi 

maghiară, scie, că Eminescu și Petăfi sînt fer 

excellentiam poeţii amorului, cari ambii aă iubit 

— dacă mi-i iertat să zic aşa — pe atâtea, pe 

câte ati văzut, și prin urmare și despre amor 

alte sentimente şi concepte aii avut, aă simțit 

şi scris mai înfocat, căci ci aă- trăit, simțit şi 

scris aprâpe numai pentru amor, dar Bolin- 

tineanu airea e acasă, și nu în preamărirea 

amorului, de care nici odată nu l-a legat așa 

mult viața. 

Nu înțeleg, cum de nu-i place dlui Nagy 

Amorul lui Bolintineanu. De bună samă nu l-a 

cetit mai adencit, căci altcum nu afla în el zei 

încălcite (pag. 21). lată aci Amorul în întregitatea 

sa, căci merită atât ca fond, cât și ca formă: 

Ce-i amorul? o beţie; 
Dar frumâsă "n al ei sbor! 

Dulce-i a lui bucurie!
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Dulce este al lui dor! 
Vai! în viaţa fugătore 
Nu mai sciii ce să doresc! 
Zilele strălucitâre? 
Nopțile ce recoresc? 
BEtrâneţe, te înclină! 
Cărturari, tăceți acum! 
Voi vreţi foc făr' de lumină, 
Trandafiri făr' de profum! 
Inimă fără iubire 
Încă 'n viață nu a stat: 
Inimă n a sa simţire, 
Cu cuvintul s'a certat. 
Dacă legături ce place 
M'a oprit să iubesc că, 
Legătura om o face, 
Dar p'amor chiar Dumnezeă! 
Să 'nceteze 'să iubescă 
Muritorul obosit, 

Ce pe calea omenescă 
Inima i-a veșştezit! 
Ei voiă tămâia amorul, 
Și 'n profumul lui ceresc 
Beat, uitârid ferice dorul, 

Zilele voii să-mi răpesc! 
Chiar robia-i place n6uă; 
Lanţurile-i sint de flori; 

Lacrima-i o dulce râuă, 
Doliul lui sărbători. 
Dar de parte o iubire, 

Şi plăceri, ce obosesc! 
Ce desgrad a lui mărire 
Şi profumul lui ceresc! 

Nu înțeleg, cum a scăpat din vedere dlui 
Nagy poesia La o nălucire îmbită. Este numai 
de 12 șiruri, dar de o admirabilă frumuseță, pe 
cum urmeză: 

Dulce fantasmă, unde eşti 6re? 
Luat-ai sborul lin cătră cer,
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Ca fiuturelul, ce în eter, 

Legănat sbâră pe aripidre? 

O inger dulce al vieții mele! 

Al tinereţii vis fugetor! 

Eşti pe pămîntul acest de dor, 

Sau arzi ferice sus între stele? 
Dacă pămîntul ai părăsit, 

Spune-mi terice şi dulce nume, 

Să las în dată viaţa şi lume, 

Să sbor la tine, ce am iubit! 

Aron Densușan 'o numesce »diamante, și 
laudă în ea ideea simplă cu trăsătura mărcță și 
rotunzimea ei. »Ideea atât de simplă față cu 
pierderea cea mai mare, căci ea era ingerul 

vieţiic, desfăşurată atât de scurt și atât de rotund, 

fac strălucirea acestui diamant. Un alt poet ar 

fi turnat un roiii de strofe, voind să-și arete 
durerea pentru pierderea  »ingerului< său, și 

tocmai acesta ne-ar convinge tot mai mult, că 

nu-l dâre, că nu-i în stare să ne arete.« !) 

În fine nu înțeleg, cum de di Nagy nua 

cuadrat aci, la sentimentul amorului, și cele 

trei poesii frumose: Cântece și sărutări, Copilul, 

şi Cornul, cu care dinsul se ocupă mai pe larg 

la pagina 27—28. Din aceste încă ar fi putut 

scâte n6uă frumuseți, cu cari arfi putut ilustra 

acest sentiment în Bolintineanu, căci deși forma 

lor este: narativă, în fond conţin cele mai lirice 

elemente, vibrate de sentimentul amorului. De 

alteum și dl Nagy recunâsce succesele de exe- 

cutare în aceste trei poesii (pag. 27). În tâte 

trele apare, în modul cel mai plastic, sentimentul 

amorului. 

1) Cercetări Literare, vol. ll. pag. 298.
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În Cântece şi sărutări „o tineră copilă râgă 
pe poet, să-i cânte, că-l va încorona cu flori, 
dar tin&rul nu vrea s'o asculte; atunci îi promite, 
că-l va săruta, și el în dată începe. În poesie: 

»la harpa de aur, poetule june, 
Şi cântă, căci ochi-mi de lacrimi sînt plini; 
lar pentru-acesta pe frunte-ţi voii pune 

Ghirlande de crini. 

— În dar tu vei pune, suflare curată, 
Pe frunte-mi ghirlande: ei tot voii muri. 
Vai! rdua nu pâte p'o fl6re uscată 

A rentineri, 

— la harpa de aur și fă să r&sune 
Palatul acesta d'aure cântări; 
lar pentru răsplată pe frunte-ţi voii pune 

Eu dulci sărutărie. 

Apoi copiliţa cu cât săruta 

Cu atâta poetul mai dulce cânta. 

| ME mir, cum de dl Nagy nu a observat 
aci puterea amorului. Mi-ar fi plăcut mult, dacă 
analisa dlui Nagy ar fi străbătut mai adânc în 
criteriul  frumusețelor iricei lui Bolintineanu; 
atunci de bună samă ar fi ajuns la alte resultate 
în ce privesce acest sentiment al lui. Bolintineanu. 
Mi-ar fi plăcut, dacă dl Nagy ar fi descoperit, 
ca Ar. Densușan, în Cânzece şi sărutări o calitate 
poetică rară, înțeleg calitatea, cum scie Bolinti- 
neanu să arete în mod plastic puterea amorului, 
Junelui poet nu-i trebue corână de flori, corâna 
gloriei, el vrea amorul copilei, și acesta poetul 
atât de simplu și tot odată atât de frumosa 
sciut să o exprime. »Acest mod dea sensibi- 
lisa puterea iubirei — zice Ar. Densușan — este
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gemăn cu acela, cum ne înfățișeză Homer cu o 
singură trăsătură frumuseţa Elenei, pe care el n'o 

descrie anume nicăiri, dar întrun moment ni- 

merit ne lasă să simțim tot farmecul ei.« 1) 
Ușor ar fi putut afla dl Nagy trumuseţe și 

în celelalte poesii. 

Să luăm întâi Copilul. 

În acestă poesie se spune, că un copil se 

juca într'o vale și alerga după fluturi, cu foi de 
portocale. Așa se întilnesce cu Clora, care 
»floră în p6lă culegeac. Ea i-a dat din flori și 
l-a sărutat. De atunci fluturii ai rămas în pace, 
dar el și-a pierdut liniștea. 

De atunci pe floricele 

Fluturii se jocă, sbor, 

Căci mai mult cu rămurele 

„Nu mai turbur pacea lor! 

Inse pacea pentru mine 

De atunci sa turburat; 

Peptu-mi saltă în suspine, 

Lacrimi v&rs neîncetat! 

Ce contrast admirabil între o dată și acum, 
între pacea fiuturilor şi neliniștea copilului. Cu 

atât mai vîrtos așteptam de la dl Nagy se ob- 

serve frumuseţile admirabile din aceste contraste, 

că asemenea momente aflăm și în Sz2/ J/onka 
a lui Vorăsmarty. Ore acesta nu este o deose- 

bită frumseţă în poesia de amor a lui Bolintineanu?! 

Cornul iară este un juvaer de poesie. Un 
tin&r plecă pe mult timp din ţară. ÎI însoțesce 
până în deal și iubita sa. La despărțire se aude 
răsunând un corn îndepărtat. Ea îl r6gă, că 

1) Zbidem, vol. II. pag. 304.
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ori unde ar fi, când va auzi r&sunetul cornului, 

să cugete la ea. Apoi trece timp mult. Tintrul 

rentârce, dar ea e în brațe străine și nu-l mai 

cunbsce, și el totuși erumpe în lacrimi, — când 
aude cornul. 

Unde vrea un sentiment mai delicat, plin 
de cele mai gingașe momente: momentul des- 
părțirii de iubita sa și momentul rentârcerii la 
perfida. sa. »Nu numai îţi înduioșeză inima prin 
simțirea „naturală și adencă —- zice Ar. Densușan 
— dar tot o dată îți desfăteză imaginațiunea 
prin modul atât de noi, de a-ţi exprima durerea 
și prin mişcarea viuă, ce.se' revarsă peste tâtă 
icona.« 1) Şi să nu pâtă fi acestă poesie un 
izvor de adânci frumuseţe poetice, când în 22 
șiruri vedem, că cu atâta succes se împreună în 
ea arta epică, lirică şi dramatică! De atari și de 
alte asemenea frumuseţe trebuia să țină samă 

analisarea dlui Nagy, prin acesta analisa d-sale 

la tot casul câștiga mai mult, de cât asemănarea 

celor d6uă ultime șiruri ale Corpul cu şirul 
ultim din Ze cor a lui De Vigny (pag. 29), între 
cari nu este mai mare asemănare, de cât între 
un măr și o peră. 

Asemenea aci trebuiaă tractate următsrele: 
Fectora, Miresa mormântului, O umbră și Feczdra 
dimineţii. În tote aceste poesii lirice firul roșu 
este amorul consumător, pe care dl Nagy nu 
trebuia .să-l trecă cu vederea la rândul analisei. 

lubirea și admiraţiunea naturei află cuvinte 
mai recunoscătore. În frumuseţile naturei di Nagy 

  

1) Zbidem, vol. IL pag 299.
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mai mult se miră, de cât se îndrăgostesce. El 

și în privința acesta este imitatorul lui Lamartine, 

»Abia are poesie — zice dl Nagy — în care 

natura cu puterea sa fermecătâre să nu scâtă 

de pe buzele poetului accente de glorie< (pag. 23). 

Cu tâte acestea, dl Nagy crede, că este îndestu- 
litâre zugrăvirea naturei la Bolintineanu, dacă 
va spune, în patru şiruri, că Legendele istorice și 

Florile Bosforului sînt pline de frumuseţele naturei, 

și dacă se va opri în şiruri de o jumătate pagină 

la poesia Fericirea şi : Deșertul, arătând din ele 
câte-va idei în prosă. 

Poesia patriotică a lui Bolintineanu d! Nagy 

o caracteriseză ast-fel: Lirica patriotică a lui 

Bolintineanu este plină de vigore şi sinceră, 

iubirea de patrie zace afund în inima poetului, 

mai cu samă în poesiile scrise în timpul exilului 
se manifesteză mult sentimentul profund al iubirei 

de patrie (pag. 245). 

Cu tot dreptul am putut aștepta, ca dl Nagy 
să ne dea despre acest sentiment un tabloii 

complet, zugrăvit cu trăsături minuţidse. Dinsul 

înse dă numai câte-va idei din Fzz/azul și Pro- 

scrisul. O, şi ce admirabil tabloii ar fi putut 
face poesiile: Țeră dulce și frumosă, Plângerile 
poetului român, În fimpuri de cugetare, Uu martir, 

Cântec național, La unire Ş. a. Suferințele și 
aspirațiunile poetului aici tâte le putea afla gru- 

pate în cea mai frumâsă armonie, cu acestea 

putea chiar proba până la evidenţă, că cel mai 
curat şi mai sincer între sentimentele poetului, 

este iubirea sa de patrie. 
8%
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„Nu ne îndestulesce caracterisarea dlui. Nagy 
nici la sentimentul religios al poetului (pag. 26).. 
Poesia La Dumnezei, ce e drept, este cea mai 
frumsă între tâte poesiile sale de categoria 
acesta, dar un sentiment nu se pâte nici când 
remarca din o singură poesie, cum face di Nagy. 

Acestea sînt defecte, ce. nu se pot scusa în 
fața poesiilor /vocazie şi Odă, trumâse ca şi poesia 
La Dumnesei, sau în fața acestora: Îngerii la 
rugăciune şi La Isus pe cruce. 

Peste tot lirica lui Bolintineanu nu o trac- 
teză sistematic și exhauriat, ci rupe și de ici și 
de colo câte ceva, alergă prin o grădină plină 
cu cele mai fermecătâre și mai admirabile flori, 
culege din tote speciile câte una, dar nu le scie 
lega în buchet frumos. Și te dâre, că nuai un 
ast-fel de buchet, când ai întrat o dată într'o 
grădină așa de frumsă, cum e grădina liricei 
lui Bolintineanu. 

Asemenea ne atinge neplăcut, când vedem, 
cum dl Nagy vrea să arete pe poet sub influențe 
străine. Este adevărat, că sînt în Bolintineanu 
unele reflexiuni, ce se află ici şi colo la scriitorii 
vechi clasici, pe cum la Anacreon, 'Tibullus, 
Propertius, Horatius şi Ovidius, dar nu reflexiu- 
nile acestea, puţine și disparente, fac lirica lui 
Bolintineanu, cu atât mai puţin asemănările ce 
le face dl Nagy între Bolintineanu şi între De 
Vigny și Chenier. De aceea greșesce dl Nagy, 
când vrea să presinte pe Bolintineanu ca elev 
al lui Anacreon, Tibullus, Sappho și L.amartine. 

Între poetul nostru și Lamartine este cel 
mult legătura melancoliei și a tonului elegic şi
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dureros, încolo t6tă încercarea dlui Nagy de-a 

arăta influințele străine asupra lui Bolintineanu, 

se baseză mai mult pe hipotese,.pe cum se do- 

vedesce acesta din înse-şi cuvintele sale, unde 
zice, că din biografia poetului nu putem sci, ce 

fel de poeţi străini a cetit și din acestă causă 
a fost silit, ca la analisarea operelor să-și baseze 

afirmațiunile sale numai pe hipotese (pag. 4-și 5). 

TI, 

În partea a treia (pag: 30--62), unde dl 
Nagy tracteză despre poesia narativă a lui Bo- 

lintineanu, este mai norocos, de cât în tractarea 

liricei, caracterisările și grupările dsale de aici 

sint nimerite, deși lasă şi aici multe de dorit. 

| Numărul cel mare al poesiilor narative ale 

lui Bolintineanu îl atribue dl Nagy originei poe- 

tului din popor?) și naturelului săi retras și serios, 

d6u& împrejurări acestea, atât de acomodate, ca 

poetul să iubescă poveştile din popor şi să se 

ocupe cu ele. "Tot acestor împrejurări atribue 

d! Nagy și tonul lor de cele mai multe ori blând, 

molatic şi melancolic, și numai une ori mai 

vicii și mai energic. 

În tractarea acestui gen de poesii dl Nagy 

face trei grupe: grupa Florifor Bosforuluă (pag. 

31-—37), grupa Legendetor istorice (pag. 38—54) 
şi grupa Basme/or (pag. 55—60). 

Dintre F/orzle Bosforului analiseză pe Le, 

Mehrube și Gulfar, tot aici tractâză și despre 
Zidra din Macedone, cu care atât de mult seme&nă 

ra suitane favorite de Victor Hugo, căci şi ici
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și colo se spune, cum sultana vrea să scape pe 
celelalte rivale ale sale, 

E drept, că acestea sînt fârte frumâse, am 
pute zice cele mai frumâse din F/ozi/e Bosforului, 
dar nu se pâte ierta dlui Nagy, că din prea 
frumâsa ghirlandă de flori numai trei, respective 
numai patru poesii a interpretat, sînt încă multe 
între ele, cari tot atât de frumâse sînt şi din 
cari dl Nagy putea să scâtă n6uă și n6u€ frumu- 
sețe la ivelă. Așa sînt Giulfidan, Ciz-Culesi, 
Sărutarea, Odatisca, Fatme și Dirubam. Din 
aceste di Nagy fără îndoiclă putea da un tablou 
cu mult mai complet și mai perfect despre FYorzle 
Bosforului. 

Tabloul dlui Nagy este acesta: F/or//z Bo- 
Sforului sînt nisce istoridre triste din fermecă- 
torul orient; obiectul lor este r&sbunarea amorului 
înșelat (pag. 31); ele sînt pline de descrieri și 
părți lirice, acesta este umbra lor, căci prin 
acesta ele devin mai trăgănate și mai gresie 
(pag. 33); iar în unele îi place poetului să arete 
curagiul cel mare al femeilor inspirate de dra- 
goste (pag. 35). 

Cu totul alt-fel le caracteriseză Aron Den- 
sușan: 

În Fzorile Bosforului, zice el, întîlnim nu 
numai o altă jume, dar și un alt spirit, lumea 
orientală, și oriental este și spiritul din ele. 
Subiectele lor sînt luate din viața haremului 
turcesc, amorul și gelosia; cel dintâi cu înșelă- 
ciunile lui, cea de a dâua cu crudimile ei, sînt 
fondul tuturor acestor poeme.  Scenăria este 
Bosforul cu tote frumusețile şi farmecele lui,
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Acestă natură, în care se petrece acțiunea poe- 

melor, a fost și fericită, dar şi nefericită până 

la un punct pentru poet. Poetul îşi concentreză 

puterea mai mult în descrierea frumusețelor 

Bosforului, trec&nd. iute, incondeind ușor şi chiar 

negligând acțiunea, care este temeiul poemei. 

Pe lângă acesta, poetul desvâltă în poeme atâta 

pompă de limbă, un atât de vii torent de visuri, 

în cât tâte acestea într'atâta vorbesc și răpesc pe 

cetitor, că el nu pâte să-și dea samă de ceea 

ce se petrece, de acțiune, şi ast-fel trece peste 

piesă, fără să pâtă prinde și ține în minte desvol- 

tarea ei, alegându-se de cele mai multe ori numai 

cu sunetul nespus de dulce și melodios și cu 

expresiunile pline de raze și flori, cu un fel de 

miros îmbătător, ce curând se risipesce. Trebue 

să se împetrescă 6re-cum mai dinainte contra 

acestor farmece, ca să potă ceti poemele pentru 

a afia țesătura, acțiunea lor. 

»Acesta este efectul esențial al acestor 

poeme. Strălucirea orbitâre a formei, a scenăriei, 

înecă fondul. Atât subiectele în sine, cât și tot 

chipul de creațiune și înfățișare al acestor poeme, 

„revarsă asupra lor o atmosteră blândă, molatică, 

în adevăr orientală și diametral opusă aerului 

înviforat, bărbătesc din poemele și baladele na- 

ționale. Este rară şi de mare însemnătate acestă 

îndoită natură în acela-și poet. Florile Bosforului 

ai re care asemănare cu poemele lui Byron, 

ca Ghiarul, Miresa de la Abidos, Corsarul şi Pa- 

ristana, mai ales în pompa scenăriei, cu deose- 

birea, că poetul Albionului, prin strălucirea și 

moliciunea naturei sudice și orientale, amestecă
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ceța şi asprimea nordului, şi prin acesta a dat 
totului un farmec mai viguros, pe când poetul 
român, din firea și posiţiunea lui mai oriental, 
sa metamorfosat cu totul în adevărat poet 
oriental. Noi credem, că dacă Bolintineanu ar 
fi scris Florile Bosforului în limba turcescă, ar fi 
rămas un poet turcesc, și atunci traducerile 
acestor adevărate Flori în limbile culte, ar fi 
avut chiar mai mare efect, de cât ati putut ele 
produce în limba română, și anume la noi din 
causă, că sînt străine de viața şi modul nostru 
de cugetare; la străini, fiind-că ori și cum Bo- 
lintineanu, ca Român, nu se pâte considera, ca 
adeverat representant al unui alt popor, al unei 
vieți străine, cu totul deosebite de a poetului. 
Atât din acestă causă, cât și pentru încondeiarea 
ușră, fugătâre, meteorică 6re cum, aceste poeme 
nu pot lăsa o adâncă impresiune în sufletul ce- 
titorului. Drept aceea, ori cât sînt de strălucite 
aceste poeme, din motivele desvoltate mai sus 
ele n'aă putut să-și lupte nici o dată o deplină 
învingere. Toţi câţi le cetesc se îmbetă, le 
admiră momentan, dar vibrațiunile produse în 
sufletul lor repede se așcză, se liniştesc, strălu- 
cirea, ce i-a orbit iute dispare, mirosul ce i-a 
ameţit curend se resuflă, şi revin în starea lor 
normală, r&mânând ceva mai îndelungat în auz 
timbrul dulce, melodia versului, jar în minte 
expresiunile scînteitâre.« 1) 

În grupa Legeudelor istorice, dl Nagy trac- 
teză pe larg ciclul lui Mihaiti Eroul, dând 

  

1) Zoidem, vol. IL. pag. 325—327,
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conținutul şi părți alese, parte în prosă, parte în 

poesie, din următârele balade; Mha:i și căltul, 
Cea de pe urmă mnopre a lui Mihaut cel Mare, 
Mihaiă scăpând stindardul, Intorcerea lui Mihată, 
Mihaiă la pădurarul, Mihaiă revenind ia Dunăre 

și Muma bi Mihaii cel Mare. 

După acest ciclu complet am aștepta, ca 

să urmeze şi ciclul lui Ştefan cel Mare, cum 
aflăm bună ră la Virgil Popescu: Mama ui 
Ștefan cel Mare, Codrul Cosminului, Dumbrava 
7oşiă, Baia, Corvin şi Ștefan, Băriad, Visul lui 

Ștefan cel Mare, Cupa ul Ştefan, Daniil Sihastru, 
Copilul din casă, La mănăstirea Putna, Aprodul 
Puzice, În mania lul Ștefan, Ștefan la morte şi 
Rozxanda. | 

Trebuia, ca di Nagy, fie pentru dragul 
logicei, fie pentru al esteticei, să îmbrăţișeze 

baladele aceste în felul şi forma cum le-a îm- 
brăţișat şi cele despre Mihaii, și atunci lucrarea 
dsale câştiga forte mult și în fond și în formă. 
Așa înse, că din întreg ciclul acesta se opresce 
numai la balada: Mara lui Ștefan cel Mare, ne 

lasă 6re cum nemulțumiți. 

Dintre cele alalte balade tracteză numai 

despre Faza de la Cozia, Măridra, Mircea cel 
Mare şi soli, Radul domnul şi fata din casă, pe 

cea din urmă înse o pune în grupa Baswelor. 

Apoi trece la poemele Ardei și Sorin, la cati 
şi ci vrem să ne oprim. 

În poema dintâiă se spune, că Andreiti 
merțe la r&sboiu contra Turcilor. Fu grea des- 
părțirea între el și amanta sa Maria, carea cu la- 

9 ay 
crimi în ochi îi spune, că pănă se va întârce de la
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resboiă, ea deja va fi mârtă. Dar el se duce la 
luptă, ca luptându-se vitejesce, să-i ptă zice: 
»Te iubesc.« La Nicopol el se destinge. 

În luptă îl zăresce Bulbula, fiica pașei din 
Nicopol, se îndrăgostesce în el și îmbracată în 
haine de bărbat, întră în serviciul lui, După 
luptă Andreiă se rentârce la amanta sa, acesta 
chiar își serba căsătoria cu altul. Durerea lui 
Andreiă e mare, inima lui să rumpe de durere. 
În ziua următore se întelnesc pe stradă con- 
voiul nuntaşilor Mariei și conductul funebral al 
lui Andrei, urmat de un rob negru. Nu mult 
după acesta mai mulți tineri și tinere merg la 
mormîntul lui Andrelii şi acolo aftă pe Bulbula 
mortă pe mormiînt. 

Despe Andrei di Nagy zice, că are o po- 
voste bine țesută cu părți alese, - artistice, vidie 
şi interesante (pg. 53). Și are dreptate. Firul 
narațiunei este o narațiune întregă rotunzită, în 
care se contopesce cu o dulce maestrie ne- 
credința Mariei, constanța lui Andreiti și iubirea 
nețermurită a Bulbulei. Întregă poema se des- 
VOltă viă și rapid, sfirşitul este tragic, sguduitor. 

În poema a dâua se spune, că Sorin, 
iubesce pe Fioriţa, fica lui Mircea Vodă, dar 
acesta »nu simte nimic: vezendu-l, lipsind nu îl 
dorescec. Pe Sorin îl iubesce Smaralda, fata 
de casă a Fioriţei. Vodă “propune, ca cu oca- 
siunea nunții ficei sale cu Filip, să omră doi- 
spre-zece boieri, între cari era și Filip și Sorin. 
Fioriţa prevede, ce are să se întimple, deci prin 
Smaralda trimite inelul săă lui Sorin, ca cu acela 
să-și scape vița, Ghinea, însărcinat cu pier-
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derea boerilor, îi prinde şi închide, răpesce pe 

fica lui Vodă și o duce.la casa sa. Ghinea 
tocmai voia să ajungă cu forța la iubirea 
Fioriţei, când Smaralda întră înăuntru, stră- 

punge pe Ghinea şi scapă pe Fioriţa. Sorin, în 
durerea sa pentru pierderea Fioriţei, na luat 

parte la nuntă. Auzind acum, că mirele Fioriţei 
este în prins6re, cu ajutorul inelului primit întră 

în prinsâre, scapă pe Filip şi more el în locul 

aces uia, iar Smaralda, ne mai având ce iubi, se 

aruncă în apă. 

Firul acțiunei este mai confus și mai puţin 
succes în desvoltarea sa, de cât în Andrei. În 

tot decursul ei aflăm mestecate momente dra- 

matice și epice. Are situațiuni și sentimente 
în adevăr puternice, dar nu sint destul de pro- 

nunțate, executarea este mai inferidră de cât ele. 

Caracterele unele sînt tipice, cum este caracterul 

lui Mircea Vodă și al grecoteiului Ghinea, altele 
neverosimile, cum este caracterul lui Sorin și al 

Smaraldei. Sorin, deşi scie, că Fiorița nu-l 

iubesce, el totuși mâre bucuros pentru fericirea 
ei. Asemenea scie și Smaralda, că nu este 
iubită de cătră Sorin, şi totuşi sare în apă pentru 

el. De sigur și dl Nagy la caracterele aceste 

Sa cugetat, când a zis, că în Sorin este un 

cumul de nevorosimilităii (pag 53). 

În grupa Basmelor dl Nagy tracteză urmă- 
târele: Baba şi Mzkhnea, O nopte da morminte, 

Mureșul şi Aluta şi Fluturelul. Tâte patru sînt 

de o rară frumuseţă, cele dou& dintâiă cu con- 

ținutul lor infiorător, ceste dâu& din urmă cu 

conținutul lor drăgălaș și gingaș.
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În Mureșul şi Aluta se represnită Mureşul, 
ca un june și Aluta ca o fată tineră. Mureșul 
cere de la Aluta o floricică din cosiță, Aluta nu-i 
dă, apoi se lasă pe vale întunerecul nopții și 
Mureșul și Aluta dispar printre munți și printre 
brazi. Aluta se culcă sub un ulm pe pat msle 
de fiori de munte, iar Mureşul sub un plop 
umbros. Mureșul .acum cere de la ea un sărut, 
Aluta îi promite, că-i va da mâne, dacă va dormi 
frumos și se va scula mai târzii de cât ea. În 
reversat de zori Aluta se trezesce, se scâlă şi 
plecă; mai târzii se trezesce și Mureșul, trist 
plecă după ea, dar nu o ajnge. Ursita îi pre- 
face în două riuri, cari vreaă să se ajungă, dar 
nu se mai ajung. 

Flutuvelul are şi mai mult farmec. — Un 
fluture! se râgă de o viorea, să-l primescă la 
sînul ei, dar vioreua nu-l ascultă, totuși flutu- 
relului îi succede, ca să fie primit la sînul 

„viorelei. Acum fiuturelul cere şi un sărut: 

Viorică, lică, 

Lică mititică 

Dă-mi un sărutat, 

Că's de ploi udat 

Şi voiă spune ţie 

Acea istorie 

Ce nime n'o scie. 

Viorcua pentru o istori6ră îl sărută și el ii 
spune istori6ra' resuricei: o dată s'a întilnit <ârele 
cu o fetică de craiăi »pe un verde plaiă«, de 
care i-a plăcut fârte mult, el şi-a petrecut în- 
delungat la ea şi atâta a sărutat-o, până când 
cerul măniându-se pentru întârziarea lui »schimbă 
pe fetică într'o resurică,«
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Cam în felul acesta arată dl Nagy basmele 
Mureşul şi Aluta și Pluturelul. DI Nagy pune 
basmele mai pe sus și le ține mai succese de 

cât legendele istorice (pag. 55). După cum zice 

dânsul, »basmele acestea sînt atâta de frumose, 

atâta farmec este în ele, în cât cu greii ne 

putem despărți de ele< (pag. 60). | 
În aceste expune di Nagy poesia narativă 

a lui Bolintineanu:  Zrazanida este lăsată aiară: 
E drept, că nu e completă acestă mare epopee, 

dar cu tâte acestea trebuia, ca dl: Nagy să se ocupe 

şi cu acesta cel puțin în câte-va șiruri. Căci 

pe lângă tote scăderile, ce le are ori în lipsa 
unei acțiuni şi desvoltări mai încordate, ori în 

nexul prea lax dintre acțiunea principală și prea 

multele epis6de, ce de multe ori n'aii: nici o 

legătură cu firul: epopeei,: ori în caracterisarea 

de tot lâncedă a lui Traian, eroui epopeiei, pe 

lângă care trebue să se învirte tote întimplările, 
— singur pentru subiectul ei sublim, în care se 

tracteză despre originea poporului român, merită. 

tâtă atențiunea seri6să. Trebuia făcută acesta 
şi pentru cadrul mai complet al lucrărei dlui Nagy. 

Acum las să urmeze caracterisarea generală 

a dlui Nagy asupra epicei lui Bolintineanu: 

»Bolintineanu iea fondul poesilor sale na- 

rative de regulă de acolo, unde îl află; îl ea din 

cronice române sai turcesci și din diferite le- 

gende sai basme, ori din viața poporului român 

ori din viața acelor popore, între care a trăit în 

timpul exilului. săi. Subiectul poesiilor sale na- 

rative chiar pentru izvârele multifarie, este variă. 
El iubesce subiectele cu conţinut serios, dar nu
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desprețuesce nici pe cele vesele. Cu deosebită 
predilecție. prelucră subiectele acelea, în cari 
învinge virtutea și curagiul femeiesc. | 

»Poesiile sale narațive în privinţa composi- 
țiunei. sînt .de diferită valâre. Rar se pâte îm- 
potrivi poetul înclinării sale celei prea mari spre 
descrieri  minuţi6se. . În narațiunile sale cu. 
subiecte orientale, cu subiecte, în sensul adevărat 
al cuvintului, de balade, în adever se pierde ac- 
țiunea în părțile lirice şi descriptive. Ca o scă- 
dere a sa trebue să privim și însă-și enararea 
acțiunei în momente mici și in&runte. Fantasiei 
cetitorului rar îi dă de lucru, iar narațiunile, și 
în general între producțiunile de ori ce specie 
ale artelor, pe cum sciut este, numai acele ai 
efect permanent, cari nu spun totul, ci se în- 
destulesc cu câte-va trăsuri, și completarea o 
reservă pentru: noi, pentru lucrarea minții și a 
fantasiei n6stre. 

»Fără îndoielă, în privința acesta Legendele 
7sforice şi Basmele sînt mai succese, de cât 
Florile Bosforului. Chiar şi în privința formei 
și esecutării Basmelor le compete întăietatea. 

sÎn Legendele istorice poetul adese. ori ni- 
meresce tonul demn de obiect, dar destule ori 
nu se pote înălța la acel sbor avîntat, ce cu 
totul drept așteptăm la asemenea subiectee 
(pag. 61—62). 

IV. 

Cu partea a patra (pag. 63-68) se încheiă 
lucrarea dlui Nagy. Ca încheiere, partea acesta 
se ocupă cu limbagiul, stilul și versificațiunea



— 127 — 

poetului, apoi cu valdrea poesiei lui. Întregă 

partea acesta o putem schița în umătârele: 

Limbagiul lui Bolintineanu este .plin de re- 
petiţiuni. Poetul nu dispune de un tesaur mare 

de cuvinte. Pentru aceea-și idee de multe ori 
are numai câte-o expresiune. Afară de acesta 

de. multe ori prelucră în poesiile sale acelea-și 

idei cu acelea-și expresiuni. Înrtebuinţarea prea 

desă a sufixelor diminutive, nu numai la sub- 

stantive, ci şi la adiective, asemenea este o 

scădere a poetului (pag. 63). 
Limbagiul lui Bolintineanu înse are și părți 

meritudse și acestea sînt: întrebuințarea mai 
restrinsă și mai moderată a cuvintelor străine 

și a neologismeler, pe cum și, întrebuințarea 
corectă a formelor gramaticale, în care privinţă 

întrece pe ceialalți contimporani ai sei, chiar și 

pe Alexandri (pag. 64). 
Stilul lui de multe ori este excepționabil. 

Sintaxa lui este obositâre. lubesce mult stilul 
periodic. E mare erbre întrebuințarea prea desă 

a unei anumite figuri și metafore. Are multe 
comparări şi atribute, cari tot mereii le folosesce 
și are şi de acelea, cari sînt prea comune, de 

de tâte zilele. Poetul nu sa ocupat mult cu 

forma, iar tipurile lui sint mai mult ideale și ne- 

hotărite (pag. 65). 
Versificațiunea la Bolintineanu este frumâsă 

şi varie, în privința versurilor și a. rimelor este 

cel dintâi între poeţii români. Întrebuințeză cu 
mare plăcere trocheii și dactilii, Rimele sale 
sînt neexcepționabile (pag. 66). 

Cu privirea la val6rea lui de poet, dl Nagy 
zice, că Bolintineanu nici nu e talent mare poetic
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și nici sentimente ridicate până la pasiune nu 
are. Are multe idei împrumutate de la alți 
poeți. El a tradus mult, și traducerile aceste ai 
influințat și poesia sa originală. »Cel mai mare 
merit al s&i este, că a tradus și scris în timpuri 
de acelea, când nu putea conta la recunoscință 
materială, a nutrit și desvoltat în fiii națiunei 
sale iubirea de patrie, și a scos la lumină eroii 
Românilor, îngropaţi în cronicele prăfose, și 
adunând în versuri basmele române, rămase în 
popor, dar deja pornite spre perire, le-a salvat 
pe sama posterității. Acelora.aparţine el, cari 
luptându-se cu greutăţile începutului, și pentru 
resultatele mai. puține pot conta la recunoscință 
mai marec<. (pag. 67). 

X* 

DI Nagy în aprețiarea activităţii poetice 
a lui Bolintineanu ţine calea mijlocie. D-sa nici 
nu-l laudă prea tare, ca Densușan !) și Popescu, ?) 
dar nici nu-i contesteză ori ce merit poetic, cum o 
face dl Nicolae Iorga 3). DI Nagy este făgărășan, 
acolo a crescut între Români, avu societate ro- 
mânescă, și i-se dete ocasiune, ca să înveţe bine 
românesce și ca mai târzii să se ocupe şi cu 
literatura română. Şi-a procurat o frumâsă Di- 
bliotecă cu opuri românesci și cu multe studii 
străine, cari tracteză despre filologia românescă; 
călători prin România, unde făcu cunoscințe cu 

  

_1) Vezi Cercetări Zilerare, vol. IL. pag. 288—356, Istoria limdei şi fiteraturei române. Ed. |. pag. 244—248. 2) Vezi Viaza și operele lui Bolintineanu. Bu- curesci 1876. . 
3) Vezi Schife de istoria literaturei române, vol. II. pag. 3-60.
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mai mulți bărbaţi literați ai nostri. Tot atâtea 

împrejurări acestea, cari îl inițiară bine în frumu- 

sețile limbei n6stre românesci; îl ajutară să cu- 
nâscă bine stările nâstre românesci și raporturile 

n6stre literare și culturale, cari tâte îl interesaii 
cu ani înainte de acesta, ca profesor la Șcslă 

Civilă din Făgăraș, și-l preocupă chiar şi azi 
ca profesor la Academia Comercială din Cluș. 

Între ast fel de împrejurări, di Nagy şi-a scris 
lucrarea cu multă pricepere — în literatura ro- 

mânescă — și cu mult studiii în cunâscerea lui 
Bolintineanu. Dl Nagy, pe cum ne dovedesce 

lucrarea d-sale, a cunoscut, în mare parte, lite- 

ratura referitâre la Bolintineanu. Din acesta a 
văzut, ce este exagerat atât pentru, cât și contra 

poetului, de aceea dânsul a luat calea de mijloc. 
Tractarea d-sale de la început și până în capet 
este interesantă și atrăgătore. E sincer şi tără 
de nici o idee reservată, și deși are mai multe 
scăderi, pe cari tâte le-am arătat, lucrarea dlui 

Nagy este demnă de tâtă lauda și recunoscința 
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VII. 

Glosar de cuvinte dialectale. 
Recensiune ia studiul dlui Alexiă Viciă, întitulat: G/osarii 
de cuvinte dialectale din graiul vii al Zogorului român. 

Biaş 1899. 

Călătorul Africei saltă de bucurie, când, 
obosit şi îns&tat, în calea sa află câte o oază, 
unde își pote recrea puterile perdute, ca să potă 
continua mai de parte calea -prin năsip și prin 
ârşița s6relui. În tocmai ne bucurăm și noi, 
când după o lungă sterilitate literară sintem fe- 
riciți, să ajungem şi noi la vre-o oază literară ori 
sciințifică. - Și în tocmai avem cuvint, să ne bu- 
curăm şi în casul de faţă, când vrem să recensăm 
Glosarul de cuvinte dialectale al dlui Alexiti Viciii, 
care glosar în mijlocul sterilității literaturei nâstre 
linguistice, este o adevărată oază, zic oază, căci 
— durere — în zilele nâstre linguistica română 
este atât de neglijată, în cât, cu drept cuvint, 
se pote as&măna cu deşertul Zaharei. 

Dl Viciu este elev din șcOla lui Cipariă. 
A dovedit-o acesta prin cunscerea temeinică 
a limbilor surori; a dovedit-o prin diferitele sale 
studii linguistice; a dovedit-o prin iubirea cea 
mare, ce a avut pentru tainele limbei române, 
pentru scrutarea, studiarea și comentarea lor; a 
dovedit-o mai recent prin G/osarul de cuvinte 
dialectale.
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T6te lucrările dsale arată dragostea cea 
mare a eruditului Cipariă pentru studiarea celui 
mai scump tesaur al nostru, pentru studiarea 
adincă a limbei n6stre românesci. Dragostea 
ce a avut cel mai mare filolog român din Tran- 
silvania pentru studiul aprofundat al limbei nostre 
românesci, l-a îndemnat pe dl Viciă, să pășescă 
pe calea dialectologiei, care la noi, la Români, 
este încă aprâpe neumblată și neluată în samă, 
dar carea, este de o mare importanță pentru toți 
aceia, cari se intereseză de trecutul, presintele Și 
viitorul duicei n6stre limbe românesci. Dragostea 
acesta a limbei românesci, ce a erezit-o de la 
Cipariti ori direct, ori indirect, l-a îndemnat pe 
dl Viciă ani de a rindul a observa şi aduna-un 
mare material de limbă, din limba vie a popo- 
rului român, din care înse de astă dată numai 
o mică parte ni-se. întățișeză, prin eminenție, 
graiul român din valea Jiului. 

Studiul dsale nu este mare, dar este im- 

portant și valoros. Întregul se pâte împărţi în 

următorele trei părți: 1. Tractat »despre însem- 

nătatea dialectelore; 2. Studii asupra »varietă- 

ților dialectale în graiul românesc din Valea 
Jiului« și 3. Cuvinte dialectale, 

IL. 

Partea primă servesce drept ca întroducere, 
Cu multă pricepere arată aici însămnătatea stu- 
diilor dialectale. Când am cetit partea acesta, 

în dată ne-am reamintit pe Max Miller cu prin- 
cipiile sale despre dialecte, și am simţit plăcerea, 
care o am simţit și când am cetit tractatul lui 

9x*
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Lundell despre studiarea dialectelor şi despre 
folosul ce ni-l aduce studiarea lor. 

DI Vicii expune lucrurile în mod plăcut 
și atragă&tor. : 

Românii de prin diferite locuri vorbesc în 
diferite moduri. Unii vorbesc într'o formă, alții 
în alta. În unele locuri sînt cuvinte, cari prin 
alte locuri nu sînt cunoscute. Sint lucruri, cari 
prin diferite părți ai diferite numiri. Sînt iară-și 
lucruri, cari prin diferite locuri at aceea-și formă, 
dar aii alt înțeles. 

Apoi sînt lucruri, cari prin diverse părți 
ai aceea-și formă și acela-și înţeles, dar în altă 
și altă formă se pronunţă. 

- În unele locuri sînt cuvinte, cari prin alte 
locuri nu sînt cunoscute. În alte locuri multe 
cuvinte vechi aă perit din usul limbei, sai și 
dacă n'aii perit cu totul, și dacă se mai folosesc 
în graiul poporului, el nu mai sci înțelesul lor 
original, 

Inv&țaţii părăsesc uşor cuvinte vechi curate 
românesci, căci nu le plac, și le înlocuesc cu 
altele moderne, cari li-se par mai frumâse, și 
nu le. pasă, că aceste sînt străine. 

Poporul, ce e drept, se alipesce de cuvin- 
tele cele vechi, el le întrebuințeză așa, pe cum 
le-a erezit de la strămoșii s&i. Dar acum și în 
sinul poporului încă sînt amenințate cu perire 
multe cuvinte de origine romană. Pe încetul 
vor fi. ori prin școlă, ori prin contactul zilnic, 
înlocuite cu altele nout. 

Varietăţile și fenomenele acestea linguistice, 
fără îndoielă, sînt de o mare importanță pentru
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studiul limbei.  Studiarea lor aduce mari folâse: 

a) filologizi, căci »multe cuvinte, frase şi forme 

ati eșit din usul vorbirii așa, că azi sînt archaisme 

și forme obsolete, cari abia le-am pute înțelege, 

de nu le-am afla ici-colo păstrate în usul dia- 

lectal«; b) /z/erazurii, căci »productele Musei po- 

porane: doine, balade, hore, chiuituri, proverbe, 

ghicituri, poveşti ... nu se pot înțelege fără stu- 

diarea jargonelor locale«; şi c) e/nografiei, căci 

»dacă e să cunâscem modul de gândire, inima 

și sufletul unui popor, cu tote manifestațiunile 

vieții lui interne și externe, apoi trebue să ţinem 

samă, că tâte acelea se oglindeză în vorbă-ie” 

Bucuros recunbscem, că aceste sînt numai 

trăsături palide, în Glosar înse trăsăturile 

acestea sint îmbrăcate tâte frumos, sînt colorite 

şi întărite prin o mulțime de exemple. 

IL. 

În partea a doua mai întâiii în o scurtă 

schiță topografică şi etnografică vorbesce despre 

poporul român din Valea Jiului, despre carac- 

terul și portul lui. Apoi trece la particuiaritățile 

morfologice și fonetice și le tracteză cu multă 

observare, ne-ar fi plăcut înse, dacă tot o dată 

S'ar fi extins şi la partea comparativă. 

În general graiul Jienilor are o mulțime 

de particularităţi, dar unele din acestea se află 
și pe alte locuri, mai ales particularitățile fonetice. 

Amintim de ex. numai sunetele muiate, cari și 
aici se întrebuințeză, ca şi în alte multe părți 

ale Transilvaniei,
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Sint înse mai interesante particularitățile 
morfologice, între cari, în adever, aflăm și casuri 
de acelea speciale, cari pe airea obvin fârte rar, 
sai chiar nici nu obvin de loc. 

De la nume amintim, ca cel mai special 
cas, folosirea lui eă (leă) în loc de î. Dela 
verbe aflăm casuri încă și mai. interesante. Așa 
la Jieni nu se întrebuințeză. forma presintelui 
întărit cu ez sati cu est, ei zic: »să te sucă« și 
nu: »sucescăe, »să foree Și nu: »să ferescăe, — 
Perfectul simplu de la verbul face, se întrebuin- 
țeză și în forma cea veche: ce fece? ce feceră ? 
-— Perfectul simplu de la anomalul 4 pa se 
folosesce ca verbele cu supinul în s: fostă, loseși, 
luă. Tot acest verb mai are încă și alte forme 
speciale: 4 (luă), z-o 4 (te-va lua). — Mai 
amintim, ca special cas și forma perifrastică cu 
Vream Şi cu infinitivul, în loc de preaperfectul 
conjunctivului: za se up duce (nu sar fi dus), 
noi vrem mânca (am fi mâncat). 

În urmă fines:e partea acesta cu o probă 
de graiii de pe Valea Jiului, cu „Povestea Dobrii 
hăi desmiratec. 

Ar fi t6rte interesant, când am pute călă- 
tori prin toții munţii, prin tâte văile şi prin 
tote colțurile locuite de Români, ca să vedem 
şi să cunâscem bine în tâte privinţele pe frații 
noștri români.  Multele plăceri și încă şi mai 
multele fol6se, ce le-am ave din asemenea călă- 
torii, ne-ar recompensa însutit pentru ostenelele 
nostre. Căci ce pote fi mai frumos și mai in- 
teresant, de cât a vede pe frații noștri, de prin 
diferitele părți, în lumea lor, în munții și
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câmpiile lor, pe vatra lor, la jocurile lor, în 

portul lor special, a le cunâsce datinele și obi- 
ceiurile și a le auzi graiul frumos cu tâte par- 

ticularitățile sale! . . .. Ei, dar forte puţini o 
putem face acâsta. Drept aceea, dacă nu putem 

fi părtași în est mod la tote plăcerile și folosele 
acestea, trebue să ne îndestulim şi numai cu o. 
parte din ele, cu partea filotogului.. 

Din' acest punct de vedere, cu plăcere 

aprobăm specimenul cel frumos de limbă, ce 

ni-l dă dl Viciă în »Povestea Dobrii hăi des- 

mirate«, copiată din graiul viă al poporului român, 

care specimen pentru multele și prețiosele sale 

particularități dialectale și noi îl reproducem 
întocmai: ! 

Povestea Dobrii hăi desmirate. 

Ice că a fost:un om tare gazdă şi dia ave numa! o 

fată die o chema Dobra. A/asta iera tare 'frumâsă, da 

desmirată diin samă afară. . La lucru nu prindi€, niici 

mâncarea n'o lua cu mâna ei; c'o vorbă nu făce nlimica, 

fără cân îi iera fâme, zică: >Dobrii i-i fme!« Cân îi iera 
sătie, zică; »Dobrii i-i sâtie!< și mamă-sa îi da mâncarea 

şi beutura cu lingura, ca la copiii 4â? mici. Die ședie pe 

făpșan lângă foc şi se mărt focu, die-o ardi€, Dobra striga: 

»ardie Dobra!< şi re care trebue s'o fără în lături; die-i 

iera frig, striga: »i-i frig Dobriile şi Gre care o punit, să 

şadă lângă foc. 

Auzi Lanăş Ardielean, un ficior diin sat mai Hof, die 

vestiea fetiii, că-i mândră şi bogată și z-să da să ajungă la 

avârea 'ci. Îşi puse în gând so pețască şi aşa făcu. 

Părinţii fetiii îi spusără năravu Dobrii,. da lanăş nu s€ 

spăriă. EL zisă: »fac ei gdezdozie diin eal« Şi nunta 

să făcu, | 
Dobra niici la casa socrilor nu lucra niimica, niici 

macar nu vre să mânce cu mâna ei.
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O dată, cân ieraă căseniii la masă, Dobra ședit die-o 
partie întrun zzdie/ și zică: si-i fome Dobrii!e — Vină 
să mânce Dobra, dacă i-i fâme, că la noi așa-i odiceriu' 
zişă anăş, cu-i i-i f6me, să mânce!< Dar Dobra diedată 
die-a casă, să-i ze altu în gură, să trasă lângă căloniă cam 
nEcăjită, dar Ardielean fu cu mintie, că să pusă și făcu 
foc mare sub căloniă, die-o dogor& pe Dobra. Atunci ea 
strigă: »ardie Dobra'< Ardielean zisă: »fcri-tie Dobro, că 
la noi aşa-i obiceriu, că dacă tie ardie, tie feri! Acă 
Dobra f&mea o răbdă, dară trupu nu-l putu lăsa, să ardă, 
ci se feri. Die la o vreme focu se stîns€ şi pe Dobbra o resbi frigu şi strigă: si-i frig Dobrii!< Vină Dobra 'n pat şi să să culce, că nu i-o fi frige, răspunsă bărbatu-săă lanăş Ardielean. Şi n'avi Dobra încătrăă şi mârse die să culcă 'n pat. Diiminicţa o sculă fâmea, că, vedieți Dumnia-vâstă, »l&niea-j mare dâmnăe, da şi fâmea-i re; apoi aici niime nu-i da în pat să mânce. Acu văz Dobra că cu cânlia numa' la Părinți o putut trăi şi st pusă la lucru și ia mâncare, 

A opta zi, cân' viniiră părinţii la ei >ze plăcintie« 
numa' să miirară, cân' vEzură, că Dobra lucră tâtie helea şi die bucurie, că fata lor ze desmiirată s'o făcut găzdânie, îi diferă zestre bună Dobrii. Mai târziă scriseră pe tinieri tâtă moşia şi s€ făcură 6meni die fruntie 'n sat Dobra cu Janăş Ardielean și, die n'or fi murit, şi pănă azi trăesc. 

II. 

După acesta prea frumosă poveste, putem trece și noi la partea a treia a Ghosarului, carea întregă se compune din material lexical, și ca atare formeză partea proprie a G/osarului. 
Materialul din acesta parte este cules de pe un vast câmp, care, — am pute zice în general — se estinde aprope pe teritorul din Ungaria locuit de Români. Acum sîntem în Transilvania, pe valea Murășului, pe valea Tir- navelor, pe valea Someșului, prin Munţii apu-
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seni și pe Câmpie; acum prin Bănat, prin 
SElagii și prin părțile Maramureșului. Aflăm 
dese cuvinte dialectale din centrele mai însem- 

nate: Blaș, Orăştie, Haţeg, Lugoş, Caransebeș, 
Turda, Gurghiii, Bistriţă, Născud, Huedin, Jiboă, 

etc. etc. Corpul înse este Valea-jiului, și mai 

ales din comunele Merișosi, Uricani, Iscroni, 

Petros, Paroșeni, cari mai des ocură în Glosar. 

Partea preponderantă este din valea aceea ro- 

mantică a Jiului, unde d! Viciii petrecu timp în- 
delungat absorbit de studii aprofundate, prin 

cari fenomenele dialectale din graiul Jienilor i-se 
prefăcură în elementul predilect de studiă, cu 

aceea: reservă înse, care nu-l lasă rece nici 

pentru comunicatele de prin diferitele părți ale 

Transilvaniei. 

Mânat de importanța studiilor dialectale, 

dl Viciă nu lasă nimic ne consultat: prinde 

vorbă cu poporul; îi privesce danțurile, ghiciturile 

poveștile şi cântările; îi observă expresiunile; 

întrebă pe tineri şi pe betrâni, culege tâte cu- 

vintele rari, speciale şi caracteristice; în mijlocul 

studiului deschide apoi Gfosarul lui Maxim, 
Dichionarnl lui Bariț şi al lui Săinean și frue- 

zăresce prin Pott, Cihac, și Schuchardt. 

lată terenul; isvârele și modul prin care dl 
Viciă cu totul la olaltă a studiat 744 de cuvinte 
şi le-a arătat originea străbună ori străină, în- 

țelesurile și variațiunile usitate în graiul po- 

porului român de prin diferite locuri. Tâte celea 

744 cuvinte le clasifică în ordine alfabetică, 

având în unele grupe mai multe, iar în altele 

mai puține.
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Mai întâiă .dă cu litere grase cuvintul ces- 
tionat, urmeză în dată înțelesul sau mai bine zis 
înțelesurile cuvintului. Pentru clasificarea în- 
țelesului aflăm o mulțime de expresiuni şi pro- 
posițiuni, ba chiar și strofe întregi din diferite 
cântece poporale, ceea-ce contribue în mare 
mesură la val6rea cuvintelor, căci așa le vedem 
înțelesul mai de a dreptul, cuprins în cadrul 
sei propriă. 

Fie care cuvint este meditat, combinat 
cumpănit și garantat. Resultatele, di Vicii le 
Saranteză mai întâii prin cunâscerea temeinică 
a limbei române și a altor limbi străine, apoi 
prin conscienţiositatea cu care aprâpe la fie 
care cuvint indică fidel şi locul unde l-a auzit 
sau cetit, şi persâna, care i-l-a comunicat. Aci 
zace val6rea sciințifică a materialului lexical din 
Glosarul dlui Viciă. 

Din celea 744 cuvinte, ce se cuprind în 
partea acesta ultimă a G/osarului, dl Viciii la 
celea mai multe se mărginesce numai la puterea 
de explicare, ce o aflăm în însă-și limba ro- 
mână. Sint înse între cuvintele G/osarulă în 
mare numer și de acelea, cari di Viciti le 
explică cu ajutorul limbelor vechi, ori cu al 
limbelor moderne. Între cuvintele explicate prin 
alte limbi aflăm cuvinte de diferite origini: 

1. De origine sanscrită: gfoăr, trate de 
miresă = d&r,f rate de mire; hordidau sati horghi- 
dan, holteiă, june = hardayan; iedpă, o palmă 
peste ureche sai peste față — /a4pas; a vătăşz, 
a uni, a însoți = vars, legătură.
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2, De origine celtică; azgea, casa ridicată 
numai din stilpi și pusă cununa = a7gae, loc 

închis, și argaz, a închide; Jezucă, jocul ce se 

făcea în Sâmbăta mare n6ptea spre Dumineca 

Paștilor în cimiteriă în jurul unui foc lung de 

112 m. tăcut din cruci putrede și stricate. Cu- 
vintul este de origine celtică, unde rădăcinele 
bag, leug, leg îns6mnă petră, dar petrile sînt şi 
monumente, deci /eucă însemnă şi' 7zonument, 

ast fel la /eucă, însemnă: la mormzute. 

3. De origine slavică: dabe/ă, mârțogă, cal 
slab, r&ăă =— devel, gras, trupeș, în limba română 

are înțeles contrar. 

4. De origine latină: arcaș, datină = 
articulus ; avkă, curte, ocol — aula; fosă, şanţ 

— fossa; a meşce, a mesteca = m4sce0, 

5. De origine italiană: a pi/iga, a pişca = 

przezgare. 

6. De origine franceză: huşpilăi, batjoco- 
ritor, răă de gură — /ouspi/ler, a hăţi, a smici, 

a maltrata, a batjocori, a defăima, a critica. 

7. De origine germână: clei, trifoi = 
Klee; erdăpane, crumpene = Erdăpfeln;, ghz/7, 

pâslă = Filz. 

8. De origine maghiară: be/ciug, iertăciunile 

de la morți = bulesu, bucsu; clușchză sai fuşchie, 

o țăpligă de lemn =— 7âsze, usd; a digoai, a 

înghiolda =— dâgăz, dâgâny6z ; hantoș, bulgăr mare 

— haut, kantos. 

Fără a vrea, să micșorăm valdrea studiului, 
trebue să o spunem înse, că dl Viciti nu o dată 

are .și explicări prea cutezate. De atare categorie 
sînt de ex. următârele; căulă (podișor), care vrea
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să-l explice din cuvintul sanscrit favahula (cămilă, 
măgar); forfoi, care vrea să-! derive din germânul 
Vortheil ; băchră (obligațiune) derivat din ungu- 
rescul Geke și îndrevenit derivat tot din limba 
maghiară de la cuvintul dermed/ (amorţit). 

* 

Acesta este, în mare, G/osarul dlui Viciu. 
Deși modest în formă, totuși în conținut ni-se 
presintă ca' un studii serios şi aprofundat în 
tote părțile sale, și cu o valâre nedisputabilă. 

La străini ar produce valuri mari ȘI 
efecte simțite. Da, căci străinii deja de mult aă 
început a pune pond pe lucrări și studii de ca- 
tegoria  G/osazului.  Străiniă privesc studiarea 
dialectelor ca o parte esențială a filologiei lor. 
De aici provine, că la ei s'a format deja aprâpe 
o literatură întregă despre dialecte. 

Aceste zise în general despre străini şi 
despre interesul lor pentru studiarea dialectelor 
le-am pute ilustra cu exemple, dar nu o facem, 
căci pentru noi ar fi prea întristător raportul ce 
ar resulta. Repeţim înse, că dacă studiul acesta 
Sar fi scris de un străin, despre un obiect străin, 
și pentru străini, atunci el la tot casul at pro- duce efecte simțite. 

) 

Dar noi încă nu sîntem dedați a ne interesa 
și pentru studii de acestea; nu, căci sînt prea seci, prea grele, iar ndut ne plac alte lucruri mai ușdre, mai poetice și mai romantice. La 
noi dialectele românesci sînt încă nestudiate, și nu avem nici măcar o singură foie periodică pentru ramul acesta al filologiei nâstre. Ase- menea nu avem până acum un dicționar, în care
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să fie adunate tâte cuvintele dialectale, iar când 

e vorbă de asemenea încercări, nepăsători trecem 

peste ele la ordinea zilei, ca peste nisce lucruri 

fără de nici o însemnătate. La noi trebue, să 

vină străinii, ca să ne studieze graiul poporului 

nostru de prin diferite părţi, ca și când nu noi 

am fi mai chemaţi pentru a o face acesta. Avem 

dovadă pe dl Weigand, profesor în Lipsca. 

Despre călătoriile sale de a rindul aă scris tâte 

foile nostre, fac alarmă și îl sărbătoresc, ca pe 

un om-minune; dar despre apariţia unui studiii 

românesc, scris de un profesor român, şi edat 

— Dumnezei scie numai cu câte jertfe -— de 

un profesor român, multe foi române nu a luat 
nici măcar o scurtă notiţă. 

Ră&t mare acesta, care a contribuit mult 

la resultatul cel mic, ce lam ajuns până acum 

în privinţa studiării dialectelor române. Și r&ui 

acesta mare a răpit până acum celor chemaţi 

ocasiunea de a se pute ocupa cu ramul acesta 

al filologiei n6stre, a lipsit pe bărbaţii nostri de 

încurajare, și de sprijinul material și spiritual. 

Tot din acest r&ii constatăm azi faptul, că atât 

de puțin avem până acum pe terenul dialecto-. 

logiei române, în cât nu putem să ne cugetăm, 

fără un fel de tristeță, la străini, cari pe cum 
în multe alte privințe, așa şi în acesta ai pro-: 

gresat cu pași uriași față de noi. Ei ai raportat 
resultate îndestulitâre, ori izbânde finale, iară 

noi sîntem încă pe calea încercărilor, și și aici 
numai pe la început. Ei ati opere grandiose şi 

sisteme cristalisate, noi avem câte-va încercări 

numai,
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Încercările pe terenul acesta la noi încep 
cu loan Maiorescu şi cu M.G. Bojadschi. Acela 
a scris JAnerarul istrian, în care se ocupă cu 
limba Românilor istrieni. Acesta o scris Gra- 
matica macedo-română, în care se cuprinde în 
regule dialectui macedo-român, despre care mai 
târzii pe la 1880 au dat câte-va mustre de limbă 
Vangelii Petrescu și Tascu Iliescu. După 1830 
începe a se da atențiune şi graiului ardelenesc, 
selăgian, bihorean și bănățan. Așa Vasile Vida 
în Zribuna a publicat Material Jargon de diaiect 
selăgiau ; Gr. Sima în Foișăra;, încă a dat Material 
de limbă; Aurel Șuluţ în 7Zransi:lvania a “făcut 
Observaţiuni asupra gratului ardelenesc în raport 
cu bmba brerară dinu Românza ; luliă Bugaariă 
în Gazeta Transilvaniei a publicat un Dicţionar 

„Zoporal din jurul Năs&udului; T. Frâncu și G. 
Candrea ai scris Rofacismul da 7moți şi istrieni, 
în care se ocupă cu limba Româniler din Munţii 
apuseni și din Istria; M. Pompilii în Convorbizi 
literare a arătat Graiul românesc din Biharea, 
Famiha în anii trecuți a publicat specimene de 
limbă din graiul românesc al bănăţenilor. 

Repertorul productelor nâstre dialectale 
este de tot sărac și începător. De aceea ne 
bucurăm, când vedem eă prin G?losariul dlui Viciă, s'a înmulțit cu un product de îns&mnătate și de valdre netăgăduită, 

> |



VIII. 

Dr. loan Raţii. 
Schiţă biografică. 

Între bărbații nemuritori, cari prin produc- 

tele spiritului lor ilustreză Blașul istoric, cu drept 

cuvint putem pune şi pe canonicul Dr. loan 

Raţiii, despre a cărui viață și activitate, vrem să 
scriem aceste puține și modeste șiruri. 

| Prin mortea lui sfinta nâstră biserică și li- 
teratura ei a devenit mai s&racă cu o mărâţă și 

meritudsă figură, mai seracă cu un bărbat, care 

la rândul s&ă. și-a îndeplinit datorințele grele în 

modul cel mai lăudat. 

În dimineța zilei de 28 Novembre anul 
1900 clopetele superbei catedrale din Biaș, şi a 

surorilor ei mai mici, sunaii lugubru, vestind 

tuturora, că bărbatul împodobit cu trumâse în- 

sușiri, cu înalte virtuți, canonicul Raţiă, nu mai 

este între cei vii, 

Pare, că şi acum aud jalnicul sunet, cum 

se perdea cu undele-i slăbite in marea dimen- 

sului v&zduh; pare că văd, încă și acuma cer- 
nitele stindarde, cum fâlfăiaă trist pe aripele 
vântului rece, ca și când ar fi vrut să ducă scirea 

tristă în tote părțile, pe unde a străbătut. numele 
şi sciința lui, ca să verse și alții cu noi dim- 
preună, întru amintirea lui, o lacrimă ferbinte.
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Și în reamintire jalea se potențieză, perderea 
devine tot mai mare și mai multiplă. 

Cu dou& săptămâni înainte de aceea, cu 
toții sciam, că e bolnav; dar nime dintre noi, 
cei ce-l stimam şi iubiam, nu și-ar fi adus 
aminte, că b6la sa atât de tragic sfârșit să aibă. 
Înainte de morte cu cinci zile era încă pe pi- 
ci6re, dar în scurte cinci zile, bla sa îl mis- 
tuesce cu desăvirșire și-l lasă nesimţitor şi rece. 

Sera de 27 Novembre din ultimul an al 
veacului trecut, pentru noi, pentru toți era plină 
de veselie, cum de obiceiă veselă e prinderea 
postului, pentru el inse era cea din urmă seră 
din acestă lume, sera de agonie, care îi curmă 
firul vieții pentru tot de una. | 

D6u€ nopţi şi dâu& zile a stat încă între 
noi trupul s&ă rece, fără viaţă, apoi ne-am aduuat 
în jurul s&ă cu toții, pretini şi cunoscuți, bătrâni 
și tineri, inteligenți și țărani, Români Și străini, 
din loc şi din provincie, ca să-i dăm ultima re- 
verinţă. 

- 
Pentru ultima 6ră sta în casa Domnului 

cadavrul slugii celui credincios; pentru ultima 
Gră sta trupul săă mort înaintea altarului, la 
care de atâtea ori s'a rugat şi a preamărit pe 
Domnul domnilor. - 

Acum se ruga pentru el acela, pe care de 
atâtea ori l-a ajutat cu sfatul, şi aceia. a căror 
fală a fost mai mulți ani de-a rendul. 

Asupra marelui învățat s'a rostit cel mai 
erudit și mai sublim cuvînt funebral, apoi sa 
învăluit ziua cu n6ptea și trupul lui s'a pus în 
cimiterul comun spre vecinică odihnă, între jal- 
nice acorduri de >plângeri și tânguiric.



— 145 — 

N6us&, cari am trăit în jurul s&ă, cari l-am 

cunoscut bine, cari l-am. iubit pentru naturelul 
săi cel puurea blând, și l-am stimat pentru 
caracterul s&ă firm şi nepetat, şi l-am admirat 
pentru munca-i neobosită și pentru sciința sa 
cea vastă și profundă, ni-se impune o datorință 
imperativă, o datorință sfintă ca să spunem și 
altora, cine a fost canonicul Raţii, cum şi-a folosit 
dinsul viața pentru binele public, și ce a făcut 
dinsul pe câmpul rigid al literaturei n6stre bi- 
sericesei. 

Sa născut la 30 Septembre anul 1841 în 

comuna Alecuș (Elekes) din comitatul Albei- 
inferi6re. Părinţii sei ai fost țărani simpli, dar 

pentru aceea 6meni deștepți. Caracterul şi dili- 

gința atât de mult admirate în dinsul, de bună 
semă ai fost erezite de la parinţii săi. Mamă-sa 

se chiema Dochia Gotea, iar tatăl s&u Basiliti 

Raţiu, om ce se bucura de o stimă re care în 

comună, căci era cantor la biserica greco-catolică 
de acolo. 

În elementele sciințelor a fost întrodus, în 

etate de 9 ani, în șcâlele din Blaș. Aceste in- 
Stitute, care pe cum scim, pe acele vremi erai 

unicele institute înalte românesci din câce de 

Carpaţi, şi cari de la înființarea lor şi până 

astăzi, ai dat națiunei și bisericei române atâția 

bărbați deștepți, zeloși și distinși, — avură mare 
influință asupra tintrului nostru. 

Deși trebuia să se lupte cu mare miserie, 

cu multe neajunsuri, cum de regulă trăiesc cei 
mai mulți studenți români în Blaș și pe la alte 
șcâle, el totuși se distinse în scurtă vreme 

10
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înaintea profesorilor, cari îl îndemnară și ajutară 
să termine studiile sale. 

În timp de 10 ani (1850—1860), sprijinit 
mult în cele materiale de nemuritorul nostru 

filolog român, de Marele Timoteii Ciparii, el 

termină cu bun succes studiile sale normale şi 

gimnasiale, iar în 5 lulie 1860 depune examenul 
de maturitate, fiind al treilea între cei 14 

abiturienți. 

Dovadă despre memoria sa cea tenace, că 

în tot timpul, cât a fost student în normele și 

gimnasul din Blaș, na avut, pe cum spun 
contimporanii sti, o singură carte scrisă ori tipă- 

rită, ci a studiat tote numai din memorie. 

După absolvarea studiilor gimnasiale ajunge 
la punctul acela, când omul trebue să-și alegă 
cariera și să. iesă în viața publică. Cea mai în- 

dătinată carieră pentru tinerii români absoluţi de 

școlele medii, ca și azi, era și atunci cariera 
preoțâscă. Deci și el concureză la teologie, și 

în vara anului 1860 este primit în albul cle- 

rului tinăr. 

Având înse în vedere talentele, cu cari l-a 

dăruit natura și cari i-le-aii cultivat fericesce 

șcâlele din Blaș, şi în urma acestor talente 
frumâse legând de el speranțele celea mai 

temeinice. Mitropolitul Alexandru Șterca Șuluţiii 

"îl trimise, să facă studiile teologice în seminarul 

central de la sf. Barbara de pe lângă universi- 
tatea din Viena. 

Aici a stat el ca teolog timp de patru ani, 
de la l-a. Octobre 1860 până l-a August 1864. 
În tot timpul acesta el a tăcut în studii seri6se



şi pentru mintea sa ageră, pentru cunoscințele 

sale vaste şi temeinice și pentru purtarea sa 

exemplară fu persona cea mai plăcută pro- 

fesorilor si. Ca teolog în anul al patrulea a 

depus primul rigoros, din studiul biblic. 

Apoi sa rentors acasă în vara anului 1864, 
dar nu peste mult Mitropolitul Șuluţiă iară îl 

trimite indărept în capitala imperială, ca să facă 

studii teologice mai înalte, și să depună și cele 

alalte rigorâse. Rentors în Viena se chirotonesce 

de preot. prin Mitropolitul de Lemberg Dr. 

Litwinovicz, şi apoi ca preot sfințit face în timp 
de patru ani, de la 1864 până la 1868, tete 

examenele rigorâse, și în l-a August 1868 se 
promoveză de doctor în sciințele teologice. 

Terminându-și ast fel rigorâsele, pentru 

cari fu trimis, în aceea-și vară, prin luna lui 

August se rentârce la Blaș, unde fu bine 
primit, bucurându-se de la începutul carieri sale 

și până la morte de mare autoritate înaintea 

tuturora. După sosirea sa îndată este numit pro- 

fesor de dreptul şi istoria bisericescă, la facul- 

tatea teologică și pe lângă aceea încă și la 
gimnasul superior profesor de religiune. | 

Ca profesor era iubit de toți elevii și teo- 
logii. De o parte naturelul s&ă blând îi asigură 
în tot de una simpatia discipolilor, iar sciința 

sa cea mare de altă parte inspira respect în 

toți aceia, pe cari contactul scienţific îi aducea 

în calea sa. Plăcut în vorbă și profund în 
Sciință tin&rul profesor era pururea superior. 

Est mod distins prin calitățile sufletesci, 
superioritatea bisericescă distinge și mai tare 

10%
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pe tinărul profesor, trecându-l întrun scurt in- 

terval de ani prin scala celor mai de frunte dis- 
tincțiuni. 

Încă în primul an al profesurei sale la 28 
Novembre 1868, a fost numit asesor la tribunalul 

matrimonial de a II-a instanță pentru archidiecesă; 
la 27 Martie 1869 fisc consistorial; la 11 Iunie 
1872 asesor la exactoratul archidiecesan; la 9 
Martie 1875 asesor consistorial, iar la 24 April 
1877 protopop onorar pe lângă folosirea in- 
signielor protopopesci, 

Profesor stă timp de 9 ani, de la 1868 
până la 1878. Atunci i-se face onrea de a fi 
numit secretar lângă Mitropolitul Dr. loan 
Vancea de Butesa. De sine se înțelege, că în 
calitate de secretar mitropolitan el nu mai putea 
remân€ și pe mai departe profesor, pentru aceea 
trebuia să renunțe la profesură și să trăi€scă 
singur oficiului de secretar până la 16 August 
1879, când a fost ales și întărit de canonic 
teolog în capitlul de fundaţiune Bobiană. 

În calitate de canonic el se distinge ani 
de-a rândul prin o muncă consciințisă şi te- 
meinică, în special fiind considerat ca un mare 
canonist. Sub raportul reputaţiunei sale de cano- 
nist excelent, fie pe timpul când era numai 
profesor, fie pe timpul, când ajunsese în statul 
canonicesc atât de bine meritat, ne provocăm 
numai la cele dâu& dintâi concilii provinciale. 
La primul concilii provincial, ținut în 5—14 
Maii 1872, tinărul profesor de dreptul bisericesc 
de la facultatea teologică, figureză nu numai ca 
notar, ci tot o dată îndeplinesce și funcțiunea de
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canonist a conciliului. lar mai târzii în 1882, 

la al doilea concilii provincial, tot el, eruditul 

canonic, pregătesce șemele cele mai grele: 

»Insrucțiunea matrimonială și procedura în cau- 

sele criminale și civilec. 

În anul prim al demnității sale de canonic 
este numit și rector al facultăţii teologice de la 

seminarul archidiecesan, și ast fel iară-și se ren- 
târce la educaţiunea clerului tin&r, servind în 

acestă calitate timp de 9 ani, de la l-a Novembre 

1879 şi până la 1888. Atunci se retrage, dar 

pentru aceea viața sa nu devine nici de cât mai 

puţin labori6să, în schimb primesce o altă sar- 

cină grea, purtată până în anii din urmă, ad- 

ministrarea fundațiunei Şuluţane, care de bună 

samă reclama o mână puternică și o iîn- 

teligință rară. 

Pe urmă în capitlul mitropolitan avea dem- 

nitatea da canonic archidiacon saii lector. 

Apoi mai era curator al catedralei, prodirector 

al facultăţii teologice, membru al exactoratului 

archidiecesan, president al comisiunei școlastice 

archidiecesane, şi al tribunalului matrimonial de 
a Il-a instanţă pentru diecesele sufragane, etc. etc, 

lată scala distincţiunilor și funcţiunilor, 

prin cari i-a fost dat să trecă. Dară sar înșela, 

cel ce ar crede, că prin acestea am spus tote 

despre el. Acestea fac numai o scurtă și frag- 
mentară schiţă din partea reală a vieții sale. 
Partea, prin care și-a eternisat numele, în istoria 
literaturei nâstre bisericesci, încă nici nu am 

atins-o, de și meritul s&ă principal chiar în 

acesta zace,
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Literatura n6stră bisericescă mai ales pe 
câmpul sciinței etice, şi pe terenul dreptului 
bisericesc, în general, încă și astăzi este fârte 
săracă. Dar în special era forte săracă ȘI ne- 
cultivată înainte de activitatea lui. 

Căci dacă vom aminti cele dâuă tomuri din 
Teologia morală a nemuritorului Samuil Micu 
Klein, apărute în Blaș la 1786, şi cele dâuă 
volume din 7zologia dogmatică și mzorală, de 
Episcopul loan Bob, apărute tot în Blaș la 
1801, atunci am accentuat aprâpe tot ce sa 
scris și a văzut lumină pe terenul eticei în li- 
teratura bisericei nostre greco-catolice. 

Și dacă vom aminti opul aceluia-și Klein, 
întitulat: De ppazrzpzonio şi apărut în Viena la 
1781, şi valorosul Fnc/zidion Juris  ecclesiae 
orientalis catholici de Episcopul Papp-Szilâgyi, 
apărut în Oradea-mare la 1872, atunci iară putem 
zice, că am spus tot, ce sa scris la Români uniți 
și pe terenul literaturei de drept bisericesc. 

Lipsa acesta a literaturei nâstre bisericesci 
îl îndemnă pe inteligentul și eruditul profesor 
ca să scrie o frumâsă serie de opuri valorâse 
din domeniul eticei și al dreptului bisericesc. 

În 20 Februarie 1872 scote la lumină 
primul săi op: Principiile generale sa Punda- 
mentale ale veliziunel creștine. 

În acela-și an, la 20 August, scâte la pu- 
blicitate al doilea op, întitulat: Principiile speciale 
sati doematice ale religiunei creştine. 

In 1873, la 25 Decembre, publică al treilea 
op, mai voluminos: Fzca creștină,
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În 1875, la: l-a Ianuarie, iasă la lumină al 

patrulea op voluminos: - Pre/ectiuni  Zeologice 
despre matrimontă, impedimente şi procedură. 

În 1877, la 13 Martie, tipăresce al cincelea, 

cel mai mare op al săi: /psfifuțiunile dreptului 

bisericesc, cum și cel precedent, dedicat fericitului 

Mitropolit Dr. loan Vancea de Butesa, acestui 

archipăstor bun, sacerdote piii, teolog erudit 

prelat venerabil, patron generos şi bărbat în- 

frumsețat cu pietate cătră religiune, și cu onore 

cătră naţiune, —- care, acela, i-a fost tot de una 

călduros sprijinitor în întreprinderile sale literare. 

În 1878, cu amicul s&ă Basiliă Raţiă, com- 

puse Cafechismul cel mic, care de atunci a eșit 
în mai multe edițiuni. 

Apoi fiind absorbit de multele funcțiuni, 
caii ajung cu prisosință Gmenilor activi, după 

1880, multă vreme nu mai scrie nimic. Dar la 

1887, când »F6ia bisericescăc, înființată la 1883 
de Dr. Alexandru Grama, și »F6ia școlasticăc. 
înființată tot atunci de veteranul loan German, 

acum profesor gimnasial în pensiune, se con- 

topesce în »F6ia bisericescă și școlastică«, cano- 

nicul Raţiu iară începe a figura, și anume ca re- 
dactor pentru partea bisericescă a numitei foi. 

În vremea și în foia acesta el scrie mai 

multe studii mărunte, înse tote în profundă cu- 
n6scere de causă. Dintre aceste studii înre- 

gistrăm aci  următârele: Despre  susceperza 

membrilor noi în biserică, Căsătoria preoţilor, 
Căsătoriile mixte, SYurnalistica, și Sinodul archi- 

diecesan din  Blaș ținut în 17 şi 79 Sep- 

fembre 1859.
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În acestea am ținut de datorință a spune 
pe scurt viața, cariera și activitatea canonicului 
Dr. loan Raţiă. În apreţiarea ame&nuntă a opu- 
rilor sale nu întru. Vor fi ele în timpuri viitore 
condeie fericite, cari vor ilustra după merit opera 
durată de talentul săi gigantic. De data acesta 
accentuez numai atâta, că operile sale sînt un 
adevărat magazin de sciință și filosofie. EI cu- 
n6sce şi folosesce pe toții autorii mai celebrii, 
În tractare e logic, în expunere clar, în limbă 
vial.  »Dedicaţia« de la »Instituțiunile dreptului 
bisericesc« este o viuă dovadă despre limba sa 
mlădi6să și plastică. O limbă maj frumâsă cu 
grei poți să scrii și să grăiesci. 

Faţă de acest bărbat activ și scriitor 
zelos, al cărui spirit în operele sale, încă Și 
astăzi a r&mas al nostru, vom sEvîrşi numai o 
datorință pie, când ne vom îngriji, ca numele 
lui să nu fie dat uitări nici o dată. 

Clio, pregătesce-ți pagina ilustră! și voi, 
târzii urmaşi, nu uitaţi sumele luj ! 

— Site —



IX. 

Basilii Raţii. 
Schiţă biografică. 

Motivul, care me îndemnă, să scrii, pe scurt, 

viața lui Basiliă Raţiii, este reverința protundă 
şi dragostea curată, care o am avut și nutrit tot 
de una față de acest bărbat modest, zelos şi 

consciențios, despre care cu tot dreptul se pote 

zice, că și el a făcut parte din șirul figurelor 

măreţe ale neamului nostru, şi care, prin termi- 

narea carierei sale pămîntesci, grea dar labori6să 
și plină de bune și îmbelșugate roduri, a lăsat 
după sine un gol simțit de toți aceia, cari ai 

avut fericirea a-l cunâsce, și le-a dat sortea, să 

muncescă cu dinsul în aceea-și brazdă de sfinte 
datorințe pentru tot omul în general, și pentru 

tot Românul în special. 

Cu toții, tineri şi b&trâni, din cercuri mai 
apropiate şi mai depărtate, de o potrivă am 
simțit şi aprețiat golul, ce sa desfăcut în viața 

n6stră bisericescă şi națională, în urma morții 

sale; căci Basilii Raţiu cu adevărat a tost o 
nobilă inimă între semenii săi, un firm caracter 

în viața nâstră socială, un evlavios preot în via 
Domnului, şi un vrednic Român între fruntașii 

poporului nostru, care de când și-a început cariera 

sa publică numai pentru sfinta biserică și pentru
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națiunea sa copleșită de vitregitățile sorții a trăit 
și muncit, fiind în tâte privințele un venerabil 
model, tot de una primul între Românii de inimă, 
între luptătorii desinteresați şi gata de jertfă. 

Acest bărbat atât de bine cunoscut tuturor 
Românilor din Transilvania, s'a născut la 7 Iulie 
1837 în Căpelna-de-jos (Als6-Kâpolna), comit. 
Ternava-mică, din părinţii loan Raţiu și Ana 
născ. Duma din Boian. 

Familia sa este o familie veche, care, după 
tradițiune, se deduce din Teuș, ca și cei alalți 
Răţesci, de la Turda și din »Ţara Oltuluic. 
Familia Raţiti are mari merite pentru sfinta Unire 
din Căpelna-de-jos. Membrii ei, de la sfinta 
unire încâce, ai lucrat necontenit, în oficii preo- 
țesci, cantoresci şi dăscălesci, până ce au unit 
întregă comuna. Tot acesta tamilie a făcut, cum 
spune tradițiunea, și capela greco-catolică de acolo. 

Moșul s&ă, loan Raţii, a fost preot în Că- 
pelna-de-jos, iar cantor şi învețător pe acel timp 
era vErul acestuia, loan Raţii, al cărui nepot 
este luliii Raţiă, actualul protopop al Orăştiei. 
Tatăl s&i a fost agricultor, dar era provădut şi 
cu decret de cantor-docente; iar fratele săi mai 
mic, George Raţiă, era preot tot în aceea comună. 

După instrucțiunea primită. în câsa părin- 
țescă de la tatăl să&ă, fu adus la școlele din Blaș, 
unde trebui să întimpine multe greutăți, până 
îşi termină studiile gimnasiale. Ca cei mai mulți 
dintre bărbaţii nostri eminenți, și tin&rul Basiliii 
Raţiii încă a trebuit să se lupte cu multe și 
mari neajunsuri materiale, Cu tâte acestea el
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tot de una era între cei mai aleși studenţi cte- 

scuți în gimnasul Blașului. 
Studiile gimnasiale le-a terminat în anul 

1860, şi în 6 lulie făcu examenul de maturitate 

cu bun succes. Tincrul abiturient. păși acum 

pe cariera sublimă și grea a sfintei preoții, întrând 

ca alumn în seminarul teologic archidiecesan din 
Blaș, unde a terminat cu splendid succes cursul 
prim de teologie. În anul următor superiorii 
sti apreţiând talentul și diliginţa lui extraordinară, 

îl trimiseră pe tintrul cleric în seminarul central 

greco-catolic sf. Barbara din Viena pentru. con- 

tinuarea studiilor teologice, unde apoi a terminat, 

asemenea cu bun succes și cele alalte cursuri 

de teologie la anul 1864. 
Rentors la Blaş, incă în acela-și an la 30 

Octobre, fu numit, presidialiter, profesor gimna- 

sial, iar la 18 August 1870 fu chirotonit de preot 

celibe. 

În urma zelului şi capacității sale, în anul 

următor, la 30 Decembre este numit profesor 
de teologie, în care calitate a predat Studiul 
Biblic cu mult zel și dragoste mai mulţi ani de-a 
rendul, până la 1884. Ca profesor el desvâltă 

în tâte direcţiunile o activitate într'adevăr labori6să. 

Din 1872 îl vedem figurând ca membru în 
comisia scolastică archidiecesană la censurarea 

cărților de școlă. Tot în acel an e numit asesor 

ordinar la tribunalul matrimonial de a Il-a in-. 

stanță. În 1874 e numit membru al. exactora- 
tului archidiecesan; în 1877 defensor la tribu- 

nalul matrimonial, iar în 23 lulie 1881 e distins 

cu tițlul de asesor actual consistorial,
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Mitropolitul de pie memorie Dr. loan Vancea 
la anul 1884, prin ecretul consistorial din 26 
Aprile, îl trimite în Reghinul-săsesc ca paroch 
şi protopop al acelui tract. Aici aduse în bună 
ordine multe lucruri negligiate; puse tractul şi 
șcâlele în stare corespundătâre, şi ridica la un 
nivel mai înalt prin înțelepciunea sa rară Şi ati- 
tudinea-i energică raporturile culturale din tractul 
săi. În scurtă vreme își câștigă iubirea tuturor 
credincioșilor sti, ba chiar și a Străinilor, cară 
toți îl întimpinaui cu adine respect. 

În general ca paroch și protopop al Re- 
ghinului-săsesc își câştiga pe tâte terenele multe 
și însemnate merite; drept aceea capul archidie- 
cesei, luând în bună considerare serviciile sale 
meritudse, la 1888 prin decretul din 27 Martie, 
îl distinge cu încrederea sa, şi îl înainteză la 
post mai înalt, numindu-l paroch și vicar foraneă 
al Făgărașului. 

În calitate de vicar el sciu să ţină ordine 
exemplară în parochiile sale. Făcu tot, ce era 
posibil, pentru progresarea morală și intelectuală 
a acelui vicariat. 

» Aici înse el nu este numai conducătorul 
bisericesc al vicariatului, ci tot o dață și în lup- tele comitatense încă este cel dintâiă ostaș al causelor nâstre. Ca o sentinelă veghicză pururea 
neadormit asupra causei românesci. În congre- 
gaţiunile coimitatense el tot de una se distinge prin iubirea sa de neam, apărând interesele nâstre 
pururea neînfricat, cu o energie de o potrivă 
admirată şi de connaționalii sti, și de tabăra 
contrară.
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Entusiasmul s&ii pentru tâte causele româ- 

nesci a fost în adevăr tot de una nestrămutat: 

caracter antic, modei, vrednic de imitat în tâtă 

puterea cuvîntului. 

Nici când el n'a uitat de marile sale înda- 

toriri ca Român, fiind sub diversele raporturi 

un suflet bun și avîntat pentru tote faptele și 

întreprinderile nobile. Dar ceea ce i-s'a atribuit 

ca un deosebit merit în favorul bunei înțelegeri 
şi a solidarității între fiii neamului nostru, este, 

că pe timpul, cât a fost vicar în Făgăraș, a sciut 

să încunjure animositățiie şi certele confesionale, 

printr'o fericită atitudine, care scia și putea să 

unescă nencetat demnitatea preoțescă cu tactul 

înțelept și bunul simț al adevăratului Român. 
Înţelepciunea rară şi atitudinea sa de sen- 

tinelă neadormită a intereselor nostre în acest 

glorios colț al Ardealului, făcu persâna vicaruiui 

Basiliii Raţiă simpatică, și, la despărțire, cum şi 

la mârte, de toți de o potrivă regretată. Încă 
şi acum sînt vii amintirile plăcute, ce se legă de 
numele s&ă, în viața românescă din Făgăraș. 

Când în 1898, în urma numirei de canonic 

mitropolitan a erudituiui profesor Dr. Victor 

Szmigelski, se simţia atât de mult lipsa de pro- 

fesor la facultatea teologică din Blaș, atențiunea 

prea bunului nostru Archiepiscop și Mitropolit 

se întorse spre distinsul preot, și-l învită la ca- 

tedra vacantă a Studiului Biblic. EL urmă învi- 
tărei, şi în tendrea decretului consistorial din 5 

Decembre a aceluia-și an, în l-a Februar 1899 
ocupă catedra, ce i-se oferi, în care a muncit cu 

zelul vechii, cu dragostea cunoscută și inalta sa 
erudițiune până înainte de morte.
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»Momente de plăcută amintire ne vor fi 
Grele în cari regretatul ne propunea studiul sf. 
Scripturi, deslegându-ne arcanele înv&țăturei dum- 
nezeesci. Era ceva înălțător v&zend figura-i re- 
spectabilă propunend de pe catedră legea Dom- 
nului. Ca dintrun izvor nes&cat eșia din gura 
lui adevărul și dreptatea. Glasu-i domol și blând 
da un farmec deosebit explicărilor sale, pe cari 
cu recunoscință ni-le vom reaminţi.« 

lată caracterisarea lui ca profesor exprimată 
de clericul Sever Frăţilă, în cuvintul funebral 
rostit la mormîntul neuitatuluj profesor; apreţiare dreptă, izvorită din sufletul înțălegă&tor al unui 
distins elev al seă, 

Pe lângă demnitatea de profesor, el mai purtă și oficiul greă de rector al seminarului 
archidiecesan, distingându-se Și în calitatea acesta 
prin însușirile sale eminente, prin dragostea mare 
de muncă, prin inima sa bună și consciențio- 
sitate în oficiul să&ă. Toţi, și cei mari, și cei 
mici, l-ai iubit și stimat din inimă. Petrecerea 
cu el a fost pacinică și plină de linişte. Modest cătră mai mari, descondescent cătră mai mici, afabil și familiar în tâtă una vremea, el îi atrăgea pe toți prin caracterul nep&tat, prin sinceritate nefățărită, prin sfaturi înțelepte, prin vorbe dulci şi cumpătate și prin maniere fine. Pe nime el na supărat, ci tuturor le-a dat cuvenita cinste. 

Din primele momente, de când l-am cu- noscut, nici când n'am încetat, să admir în el pe veteranul cinstit, pe preotul piă, pe dignitarul modest, și mai ales pe Românul înflăcărat, pu- rurea și între ori ce împrejurări gata de jertfe
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pentru ori şi cine. Bun la inimă, el nu denega 
nimă&ruia ajutorul s&ă; numai aceluia nu-i da, 
care nu cerea şi nu se apropia de inima sa cea 

nobilă. | 
Dar el nu a jertfit numai pentru persâne 

singuratice, nu s'a mărginit numai a susține și a 

ajuta în diverse chipuri mai mulți copii s&raci, 

ci tot de una și-a adus tributul s&it de jerttă, 

unde a fost vorbă de vre-un scop filantropic, 

cultural, literar, ori politic-național. La multe 

întreprinderi culturale şi naţionale a contribuit, 

pe cum însu-și zicea: »c4 inimă curată și deschisă«, 
având sublima devisă: »Ce face drepra, să nu scie 

singac. Cu drept cuvint putem zice, că jertfele 

şi contribuţiunile sale la diferite colecte publice, 

cu scop cultural ori filantropic, sînt nenumărate. 

A fost mare sprijinitor al literaturei româ- 

nesci, şi ceea ce este lucru cam rar în vremea 

de acum, a fost unul dintre cei mai insuflețiți 

sprijinitori ai ziaristicei, care, durere, încă şi azi 

atât de maşter este părtinită de societatea n6stră, 

cu tote că ziaristica duce, am pute zice, rolul 

cel mai însemnat în deşteptarea şi nutrirea sen- 

timentelor naţionale la ori care popor, dar mai 

ales la noi, la Români, unde sub raportul acesta 

nici o operă literară, fie aceea ori și cât de va- 

lor6să, nu pote rivalisa cu munca ner&splătită 

a ziaristicei. El şi în privința acesta a dat 

exemplu de urmat tuturora. 

La cele mai multe societăți saă întreprin- 

deri românesci, de diferite caractere pe Basilii 

Raţiă, de obiceii, îl vedem figurând ca membru 

ordinar ori fundator.
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Jertfele sale, între împrejurările date, ai 
fost cu drept cuvint forte mari. Amintim numai 
câte-va: așa la 1890 și 1891 a contribuit cu 2000 
de corâne la ridicarea șc6lei române greco-cato- 
lice din Făgăraș, apoi la edificarea noului gimnas 
din Blaș a dăruit 100 corâne; pentru fondul 
Vancean a depus dâuă acții de la »Albina< din 
Sibiă, cari astăzi valoreză 1000 corâne, iar mai 
târzii în Sinodul din 1900 tot pentru acel fond 
a mai dăruit în acţiuni încă 1000 corbne; în fine 
amintim fundațiunea de 20.000 corâne pentru 
diferite stipendii şi donațiunea de 600 corâne 
lăsată »Mesei studenţilor din Blașe, 

În manifestațiunile naționale românesci, 
vicarul Basiliă Raţiă a luat parte activă ca membru 
al comitetului naţional. A fost și el printre 
acusații în procesul Memorandului, dar fu achitat. 
A resimţit înse mai târzii consecințele, atunci 
anume, când alegerea sa de canonice mitropolitan 
în capitlul Bobian, făcută în 5 Septembre 1895 
cu unanimitate de voturi, la aprobare fu respinsă, 
pe cuvint, că a fost membru în comitetul na- țional din Sibiă. 

Sa ocupat dinsul, pe lângă multele agende 
împreunate cu oficiile sale grele, încă și cu lite- 
ratura, deși trebue să mărturisim că în privința 
acesta a produs puţin. 

La activul s&ă literar mai întâiă putem numera un Cazechism Pentru  şcolele poporale, lucrat împreună cu profesorul Dr. Ioan Raţii, care de la 1878 şi până azi a eșit în mai multe ediții.
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Cu prilegiul edițiunei a 2-a a scris singur 

un Manual catechetic pentru primii ani şcolastici, 

tipărit la 1888. 

Pentru adulți a scris şi publicat mai multe 

predice, tractate și explicări exegetice în Zuza 
bisericescă din Blaş şi în Preotul Român din Gherla. 

Ast-fel a publicat Zăza bisericescă a lui Dr. 
Alexandru (ărama, FEzplicarea psalmului de peni- 
tență 30, Exphcarea celor opt fericiri şi predici 
la Sf. Dumitru, la Sf. Archangheli şi la Întravea 

în biserică. 

În Preotul Român, redactat de regretatul 

Nicolae Fekete Negruţiă, a publicat predici la 

Nascerea Domnul, la Începerea Paresemilor, 
pentru Damzneciie postului mare, pentru Dumineca 
sf. Joma, Dumineca Mironosițelor şi Dumineca 

Samarineuei, apoi o predică pentru Sfinire de 

biserică, şi un tractat despre Preotul în scaunul 

mărturistrei. 

În afară de acestea publicate a mai lăsat 

după sine mai multe predici, și destule explicără 

exegetice, cum este spre ex. Vorbea ul Isus 
de pe munte, Psabnul 103 de la înserat etc., cari 
înse nu avu prilegiă să le publice. 

Fiind însărcinat cu prea multe agende 
ofici6se, puțin timp i-a mai rămas a se ocupa 

mai intensiv cu literatura bisericescă în genere, 
ori măcar cu o specie a ei; dar pe cum se vede, 

din cele mai sus atinse, el nici când nu și-a 

îngropat talentul ca șerbul cel nevrednic. 

În sfirșit bărbatul acesta muncit și muncitor 

s'a istovit. 

11



— 63 — 

În cursul anului 1902 suferia mult de o 
crudă bâlă de stomac. Credea, că va afla scă- 
pare prin operaţiune medicală. Deci s'a dus la 
spitalul din Sighiș6ra pentru a se supune acestei 
operații grele, care înse sa terminat cu dest 
virșită catastrofă, căci în urma operaţiei în l-a 
lunie a trecut la cele eterne. Cadavrul s'a tran- 
sportat la Blaș, unde sa depus spre vecinică 
odihnă în cimiterul comun. 

Avem puţini bărbați de talia lui Basiliă 
Raţiii, pentru aceea numele lor trebuesc eternisate 
și date mai de parte posterității, ca recunoscă- 
torii urmași să-i admire, să-i venereze și să-i 
urmeze în fapte bune și măreţe, căci numai ast- 
fel putem spera întrun viitor mai fericit, dacă 
urmașii, prin recunoscință și urmare, se vor face 
vrednici de antecesorii distinși. 

lar Basilii Raţiii, sub tote raporturile, este 
demn model de imitat, demn de tributul recuno- 
scinței nâstre, demn de a se scrie despre el cu 
cuvinte elogi6se, cu cuvinte de laudă binemeri- 
tată şi izvorite din inimă curată, _pe cum şi inima 
lui încă a fost curată. 

Fie acestea șiruri, din parte- ne prinos me- 
moriei sale! 

— aere



X. 

loan Papii. 
Schită biografică. 

Șirul bărbaţilor mari, activi, desinteresaţi 

şi iubitori de jertfe tot merei scade, generaţia 
betrână întruna se tot răresce și cu ei dim- 
preună începe a dispăre rînd pe rînd şi vechea 
insuflețire, entusiasmul înflăcărat, care atât de 
mult caracterisa pe luptătorii de 1848 și pe toți 
aceia aprâpe fără excepție, cari sai crescut în 
spiritul lor naţional curat și avîntat. 

Cu un fel de durere sufletescă o spunem 
acesta, durere ce ne împle cu des&virşire sufletul. 
Căci cu cât mai mult dispare acestă însuflețită 
generație, cu atât mai mic va fi numărul băr- 
baţilor din generaţiile nâstre, cari înşi-și pășesc 
pe urmele înflăcăraților antecesori, ducând lupta 
lor măreță mai departe și sperând în bunele 
isbânde ale geniului nostru național. Fenomen 
atât de isbitor, în cât cu drept cuvint putem 
aplica asupra lor clasicele cuvinte: »Rari nantes 
in gurgite vastoc. 

Dar să sperăm în geniul nostru, care pe 
cum nici când na părăsit pe mult cercatul 
nostru popor român, așa nici de aci înainte nu-l 
va părăsi și în speranța acesta să lucrăm ne- 
contenit la perpetuarea focului sacru ațițat de 

11%
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vechile generaţii, să continuăm, după putințe neîntrerupt catena de măreţe idei ale acestor generaţii, si să ne îngrijim pe tâte căile posibile, ca viețile și iaptele bărbaților, cari la rindul lor între împrejurările lor și cu mijlâcele mai mult ori mai puțin favorabile, ce le-ai stat la dis- posiţie, ai luptat bună luptă pentru înintarea neamului, bisericei, literaturej și culturei na- ționale, degajându-se în tot de una cu dragoste Și cu consciențiositate de marile ori micele da- torințe impuse de cătră acestea, să nu se dea uitării, ci din contră cu oră ce ocasiune potrivită să se pună drept ca modele de imitat tinerelor și viitorelor generaţii. 
Ast-iel ideile sublime, curentele ideale, de cari sai agitat spiritele scumpilor și dem- 

nilor nostri antecesori, pe neobservate se vor 
străplânta și înrădăcina și în sufletele tinerilor vlăstari, cari la rîndul lor înși-şi aă să fie con- 
ducetorii și purtătorii  destinatelor poporului 
nostru, și cari în lumea materialistică și plină de 
josnice interese “particulare, la tâtă întîmplarea 
se vor lupta cu mai multă tărie și abnegaţiune, 
cu mai mari succese, cu mai îndestulitâre is- bânde, dacă vor fi p&trunşi de acelea-și curente ideale, de cari se însuflețiai bravii nostri ante- 
cesori, 

În gândul și cu scopul acesta scrii schița de față despre un modest, dar fără îndoială, bine meritat și zelos bărbat al neamului nostru. 
Acest bărbat, de model, este loan Papiă, care ani îndelungați în grele și fruntașe oficii multe și bune și frumâse servicii a prestat



— 165 — 

neamului, bisericei şi literaturei n6stre române, 

propagând şi apărând adevărul și moralul cu 

fapta, cu vorba și cu condeiul, nisuind prin tote 

lucrările sale a contribui la mărirea și lauda lui 

Dumnezeii, la întărirea credinței și lățirea în- 

v&țăturei morale, arătându-se în tâtă ună vremea 

în mod strălucit, vrednic de posiția în care era, 

de demnităţile, ce le purta, destoinic şi profund 

în lucrările, ce le întreprindea. 

| 

loan Papiă sa născut la 29 August 1836, 

în Noieni sai Uifalăul-săsesc (ung. Szăsz-Ujfalu), o 

comună fruntașe românescă aflătâre atunci în 

prefectura Bistriţei, iar azi în comitatul Solnoc- 

Doboca, din părinții Mateii Pop,!) carele era 

preot gr. cat. în Noieni, și Măria născ. Cheresteș. 

Tatăl s&ă s'a născut la 1809, și a studiat 

teologia în seminarul clerical diecesan din Blaș 

între anii 1827—1830,?) pe o vreme cu ne- 

') Numele »Papii« scriitorul nostru l-a primit mai 

târziă. Ca student la gimnacul din Blaș încă nu-l avea, 

în informaţiuni, încă şi pe clasa VIII, este indus cu nu- 

mele familiar »Pope<. Un frate al săi, actualul preot 

din Noieni, încă se numesce »Papiiic, în vreme ce alt 

frate al stă, Vasile, notar pensionat, şi de presinte cassar 

la institutul de credit şi economii »Aurora« din Năseud, 

a remas pe lângă numele originar >Pop<. Scriitorul 

nostru pentru întâia-şi dată figureză sub numele cel 

not la 1860, când în »Index lectionume de la Universitatea 

din Viena este indus ca »loannes Papiuc. Probabil nu- 

mele »Papii« l-a adoptat prin analogic, atras de nimbul 

strălucitului nume al nemuritorului nostru Papiă Ilarian. 

2) Cf. Protocollum Classificationum ductum pro 

Auditoribus Studiorum  Theologicorum in Seminario 

Digecesano Blasiensi, — la anii mai sus amintiţi, pag. 14.
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muritorul Simion Bărnuţii, avend de profesor, 
între alții și pe Timotei Cipariu, care în cu- 
rind avea să devină una dintre cele mai celebre 
pers6ne, ce au ilustrat 6re când-va renumele 
Blașului istoric. După absolvarea teologiei s'a 
căsătorit cu mai sus amintita Maria Cheresteş 
din Buza, și la 1833 sa chirotonit întru preot, 
prin punerea mânilor marelui și de pie memorie 
Episcop loan Lemenji. Apoi fu instituit de 
preot în  parochia Noieni, unde a păstorit 
turma Domnului, ani 39, până la mutarea sa 
din acestă viaţă, sevirșită la 26 Februar 187, 1) 

Mateii Pop, pe cum se vede din Prolo- 
colul de clasificare al Seminarului clerical din 
Blaș, nu era un deosebit talent, căci din tâte 
studiile  obținu numai nota »primae. Dar ca 
preot al Domnului deveni unul dintre cei mai 
harnici păstori sufletesci, sub a cărui înțeleptă 
conducere credincioșii Noieneni ajunseră a fi de 
model în tote privinţele. Narațiunea istorică a 
Papiului nostru, întitulată: Preoful din Noieni, 
propriaminte este tipul fidel al acestui harnic, 
cinstit şi înțelept preot, carele »nu a trăit atât 
pentru sine, cât pentru binele acelora, în al 
căror cerc a fost chemat a înveța și a lucras, 
carele »a trăit el] pentru popor și nu poporul 
pentru el<. Sub el comuna Noieni deveni pu- 
ternică și înfloritâre, și alesă între tâte comunele 
din ținutul acela, atât sub raportul stărei ma- 
teriale, cât şi sub acela al virtuților trupesci și 
II 

') Comunicat de dl Vasile Pop, fratele scrii- 
torului nostru, cu scrisârea de dato  Năseud, 30 
lanuar 1903.
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sufletesci, dat fiind adevărul, că »pe cum e 

păstorul, așa e și turma luic. Noienenii, cari 

ai mai rămas în viață de pe vermea lui, încă și 

azi cu dragostea își aduc aminte de bunătatea, 

plândeța și sfaturile sale părințesci, cu cari 

el scia pururea să-și conducă turma, abătându-o 

cu fapta şi cu vorba, de la livezele încălbăjitore 

şi apărându-o de lupi și fără-de-legi în îm- 

prejurări bune și rele, chiar și în cele mai 

sgomotâse vremi, cum ai fost de .ex. jafuirile 

și versările de sânge de la 1848 şi 1849, când 

sârtea tatală și în comuna Noieni şi-a jucat 

jocul s&ă sfăşietor. În adever, preotul Mateiii 

Pop era model tuturora, carelele și azi sar pute 

pune preoților nostri ca iconă de imitat, ca 

exemplu de bunătate şi de virtuți. 1) 

În vreme ce despre tatăl lui Papiă avem 

multe informațiuni interesante, despre mamă-sa 

nu scim apr6pe nimic, numai atâta că a supra- 

viețuit încă mult soțului ei şi că până la morte 

(18 Sept. 1892) a fost obiectul celei mai gingașe 

îngrijiri a lui Papiă, care cu quote regulate din 

lună în lună delatura ori ce lipsă materială ce 

i-ar fi putut îngreuna ori amări zilele de 

bătrâneţe. 

Căsătoria preotului Mateiă Pop a fost bine- 

cuvîntată cu 13 copii, dintre cari cel mai mare 

a fost scriitorul nostru. Deși părinții sti se 

luptaii cu multe neajunsuri, totuși ei au dat 

fiului lor loan o crescere bună. 

1) Cf. Preotul din Noieni, narațiune istorică din 

veacul nostru :adecă din sec. XIX), scrisă de Arghi- 

robarb (loan Papi). Gheria 1894
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Primele elemente de înv&țătură le-a primit 
primit înainte de 1848 în Tonciă (ung. Tâcs), 
de la preotul reformat de acolo numit Somogyi, 
apoi în Bistriţă de la călugării minoriţi, dar din 
causa revoluţiunei a fost silit să întrerumpă 
studiile, stând acasă aprope doi ani. După po- 
tolirea revoluțiunei a continuat în șc6la trivială 
din Monor, iar clasa a treia și a patra normală 
a studiat-o în Năseud. 

Din cursul gimnasial dâu& clase, prima şi 
a dâua, le-a făcut în Cliuș în celebrul liceii ro- 
mano catolic condus de călugării piarişti, unde 
între toți tovarășii săi de învețătură era al doilea 
eminent. Dar se îmbolnăvi greă, și părinții sei 
îl duseră acasă hotărându-se ca să nu-l mai dea 
la carte, de re ce alți frați ai sei ajunși la 
vîrstă, încă reclamat crescerea, iar starea ma- 
terială a părinţilor sei nu-i îngăduia să ţină de 
o dată mai mulţi copii pe la şcâle. 

S6rtea înse n'a vrut tot așa! 
Pe vremea aceea se afla în Seminarul teo- 

logic din Blaș un văr a! s&ii, dl Ioan Pop 
Papiriă, azi protopop în Sici, lângă Șimleul 
Silvaniei — o dată, în vremuri lipsite, patron 
generos și scriitorului acestor Şiruri, —- şi acesta 
scrisese părinților lui Ioan Papi, și-i rugă cu 
insistință, că de se va cura, să-l 'trimită fără 
amânare la Blaș, unde îl va susține !'din viptul seu la »culina semninaruluie și, pâte, îi va 
afla și ceva condiție. 

În urma acestora în tâmna anului 1854 
părinții sei îl trimiseră, pentru continuarea. stu- diilor, la Blaș, unde a și fost susceput de student
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ordinar în clasa a treia gimnasială. În acel an 

condiție nu și-a aflat, dar teologul Papiriă griji 

bine, ca să nu fie mai sătul de cât vărul sei, 

căci mamele lor erai surori. 1) 

Pe alt an înse el a fost primit la casa 

cetățenului fruntaș Mihail Grama, de instructor 

lângă trei fii, între care, era și Alexandru, în- 

vățatul canonic și valorosul nostru scriitor de 

mai târzii, de care asemenea cu dragoste sin- 

ceră şi cu pietate îmi aduc aminte, și de data 

acesta, fiindu-mi și acesta la rândul săă puternic 

sprijinilor în cele matariale, ban şi înțelept sfă- 

tuitor în cele literare, şi peste tot, croitorul po- 

sițică, ce astăzi sînt fericit să o am. 

În familia acâsta Papiă apoi a r&mas, ca 

instructor, până ce şi-a terminat studiile în re- 

numitele şcâle din Blaș. 2) 

Ca student în Blaş — spune .un tost pro- 

fesor al săi, ce mai este încă în viață, venera- 

bilul și meritatul octogenar dl Joan V. Rusu, 

canonic mitropolitan -— loan Papiu se distingea 

prin zelul său neobosit, prin bunătatea de inimă 

şi prin o modestie întradevăr rară. Între con- 

scolari iubitor de pace, față de superiori cu de- 

plină supunere, în datorințe exat şi consciențios, 

în studii torte bun (»valde bonus<), în purtare 

tot de una în contormitate cu legile școlastice 

(legibus scholasticis semper conformes«). 

O altă mărturie, despre cele mai sus zise, 

aflăm în o scrisore de mai târzii a unui fost 

profesor al s&i, loan Antonelli, care, între altele, 

') Comunicat de dl protopop loan Papiriă, cu scri- 

s6rea de dto 27 Februar 1903. . , N 

2) Comunicat de di Papiriă, în aceea-şi scrisore,
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ast-fel se exprimă despre vrednicul și talentatul s&ă discipol de odinicră: »Nu-ţi vei fi uitat, că pe cât timp mi-ai fost discipil, am avut o sin- gulară aplicare şi atragere cătră frăția ta. Mo- tivul meă, care pe cum presupun, pe atunci îți era necunoscut, fusese diligința, capacitatea și priceperea frăţiei tale, despre cari îmi dedei pe zi ce mergea documente tot mai învederate. Timpul a justificat pe deplin conduita mea de atunci, pentru care nu pot de cât să mă felicitez.« ) 
Pe clasa a opta, prin luna lui Martie, sa înbolnăvit grei, așa că părinții ati tost nevoiţi să-l ducă acasă, unde l-ati Supus la cură grea de fumuri; *) în luna lui Maiii se afla mai ușurat, dar încă tot debil. Părinții l-au sfătuit să nu se supună examenului de maturitate, ci să repe- țescă clasa a opta. Dar el rămâne neînduplicat; plecă la. Blaș şi se supune examenelor, care le-a trecut cu izbândă strălucită, pe cum dovedesc actele din Archiva gimnasului din Blaş. 
Între cei 26 conșcolari ai s&i numai unul, Aron Densușan, era înaintea lui. lar la maturi- tatea din 6 Iulie 1860, ținută sub presidiul pre- positului infulat Dr. Carol Feszti, ca consilier scolastic cesaro-regesc dintre cei 14 abiturienți 

supuși la examen, el și cu Aron Densușan at fost cei dintâi, ambii maturi »cum praecellentia«.?) 
Ambii promiteaă mult, și părintele filologiei române, nemuritorul Timoteiă Cipariă, şi cei 

  

')  Scris6rea lui Antonelli cătră Ioan Papiă, de dto Blaș, 10 lan. 1873. 
„21 Comunicat de di Vasile Pop, în scrisârea mai sus citată. 

3) După Actele fentru examenul de maturitațe din 1859 - 60.
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alalți profesori ai lor, ca Iosif Tarţa, loan Anto- 

nelli, loan Faur, loan V. Rusu, Alexandru Micu 

şi Simeon Mihali, deja atunci puteai fi îndrep- 

tățiți la mari speranțe față de amindoi, lucru ce 

sa și realisat și la unul și la altul, căci mai 

târziă ambii aă devenit în adever bărbaţi distinși, 

scriitori activi şi valoroși. 

Absolut de studiile gimnasiale, în tomna 

anului 1860, este trimis de cătră Episcopul de 

atunci al Gherlei loan Alexi la Viena în semi- 

narul central de la sf. Barbara, unde împreună 

cu amicii săi din Blaş, Dr. loan Raţiu şi Basiliii 

Raţiă, petrece timp de patru ani până în vara 

anului 1864. Și în vremea acesta de patru ani 

el făcu studii frumose ascultând, după mărturia 

indicelui săi de lecţiuni, profesori renuiniți, ca 

loan Schwetz, Ernest Muller, Anton Gruscha, 

Anton Horny, V. Seback, Iosif Dank6, losif 

Witvar, Venceslaii Kozelka şi Filip M. Guidi, 

adincindu-se în studiile sale cu adevărată devo- 

ţiune, pe cum se şi vede din tote scrierile sale 

Inteligentului și zelosului tinăr aici :i-se 

deschide un larg teren pentru a studia tot o dată 

mai multe limbi străine. Activul limbei materne 

și al celei maghiare, carea o cunoscea deja inainte 

de a fi întrat în Seminarul sf. Barbara, aici îl 

îmbogățesce cu n6ue cunoscințe, își însușesce 

la perfecţie limbile clasice elina şi latina, apoi 

limbile moderne germâna, francesa și italiana. 

Drept dovadă despre exactele sale cuno- 

scinţe în aceste limbi, anticipăm din activitatea 

sa literară traducerile și scrierile sale în limbile 

sus amintițe, Din limba elină traduce Caz/ea
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Sfintului Joan Chrisostomul despre preoție; din 
limba italiană Resu//azele Filosofiei de profesorul 
din Padua Dr. loan Frapporti; în limba latină 
scrie monumentalul Orzens Cathokheus ; lar în limba 
maghiară: A /e/ki orvos €s tandcsai. 

Rentors acasă, cere o catedră de profesor 
la seminarul teologic din Gherla. Stațiune de 
profesor nu i-s'a putut da, căci tâte eraii ocupate, 
dar vicarul general xepiscopesc Macedon Pop îl 
aplică de protocolist şi archivar în căncelăria 
diecesană. 1) 

În postul acesta el a stat până în vara 
anului următor. Atunci a concurat la gimnasul 
inferior din Năsăud deschis numai cu doi ani 
mai înainte, adecă în tmna anului 1863, şi co- 
mitetul fondurilor școlare în 21 August 1865 l-a 
și ales de profesor provisor, cu condițiunea, 
să-și facă examenele de profesor în timpul pre- 
scris de comitet. 2) 

Ca profesor în Năsăud sa căsătorit la 29 
Maiii 1866 cu Maria, fica preotului din Băbeni 
loan Cheşeli Dragomir, azi protopop în Năpradea. 
Apoi în 20 Septembre a acelui an fu ridicat la 
ordul sfintei preoție prin punerea mânilor noului 
episcop de Gherla Dr. loan Vancea. 3) 

Ast fel Papiă, ducând o viață familiară 
tichnită şi slugind cu inimă curată şi la altarul 
Domnului, a funcționat la gimnasul din Năsăud, până la sfirșitul lui Februar 1869, fiind în res- timpul de la l-a Septembre 1868 și director in- 

  

') Resoluţiunea de dto 15 Nov. 1864, Nr 2133. >) Decretul de dto 24 Aug. 1865, Nr. 292, 5) Decretul preşbitera! din 20 Sept. 1866, Nr, 3427.
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terimal al acelui gimnas, şi a propus limba română 

şi elină, iar întrun an şi limba latină. 1) 

Și Papiu, împreună cu cei alalți colegi ai 

s&i, ca Teodor Dumbravă, Octavian  Bariţiă, 

Florian Moţoc, Maxim Pop și Nicolae Pop a 

desvoltat neintrerupt o muncă cinstită, punend 

cu pricepere și dragoste temeliile sigure gimna- 

sului din Năsăud; şi era la culrnea chemării sale 

de profesor. Dovadă hârtia consilierului de șcâle 

din Cluș, Dr. loan Maior, în care acesta se de- 

chiară fârte îndestulit cu progresele și metodul 

lui Papiu, 2) şi »atestatul« emanat de la comitetul 

fondurilor școlare din Năstud, cu prilejul abdi- 

cării sale. În acest document semnat de 

Grigore Moisil, vicarul Năs&udului şi preşedintele 

fondurilor, cum şi de secretarul acelor fonduri, 

Ștefan Timoc, se testeză, că loan Papiă în tot 

timpul, cât a servit gimnasul din Năs&ud, și ca 

profesor, şi ca director, »a documentat o purtare 

morală și politică demnă de tâtă lauda, iară în 

cât atinge propunerea în școlă, și progresul arătat, 

pe cum şi zelul, cu care a cuprins cariera pro- 

fesorală şi purtarea lui externă onestă și plină 

de demnitate, comitetul a fost deplin mulțumit.«*) 

În ce privesce activitatea sa literară desvol- 

tată pe acestă vreme, deși modestă, totuși ea se 

presintă ca un început de bun auguriiă. În mare 

parte ea se compune din lucrări poetice, publi- 

1) Scrisrea dlui Virgil Şotropa, prof. gimn. în 

Năsăud, de dto 10 Oct. 1902. 
o 
2) Scrisdrea consilierului Maior, de dto Cluș, 25 

Iulie 1867. Ă 

5) Atestatul de dto Năsăud, 23 Febr. 1869, Nr. 16.
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cate, pe cum vom vede mai târziă, prin diferite 
foi românesci, dar mai ales în Magazinul Peda- 
Qogic, în acest valoros organ pentru educători, 
învățători şi bărbați de şcolă, ce apărea pe la 
anii 1867—69 în Năs&ud, în redactarea -profeso- 
rilor Maxim Pep și Cosma Anca. Tot în acest 
Magazin a publicat la 1867 un substanţios articol pedagogic întitulat: Sze/z/e conductive ale învă- Zătorului în viață, sai cum Poe fi învetătorul îu- destulit cu starea sa? 1) lar la 1868 urmeză tot acolo un al doilea studii: Despre geniul din 
Orient, ) lucrat după Baronul Iosif de Hammer- 
Purgstall. 

Afară de acestea Papi, tot în timpul pro- fesurei, s'a încercat şi în lucrări de calibru mai mare.  Ast-fel scim, că încă în Năsăud a tradus din limba elină și Cartea sfintului Ioan Chriso- Stomul despre Preolie apărută înse abia în vara anului 1869, atunci, când nu mai era profesor in Năs&ud. Cum că amintita traducere în adevăr sa sevirşit în acesta primă peridă a activității sale, reiesă din împrejurarea, că la 12 Decembre 1868 Papiu rogă ordinariatele episcopesci să recomânde preoțimei »edândule săi op, iar Episcopul Lugoșului, fericitul Alexandru Dobra încă în aceea-și lună îl și recomândă clerului sei eparchial. 3) 
Pe cum se vede, Papiu pe lângă ocupa- țiunile oficidse, ce-i reclama postul de profesor, DI 
1 ) 

201 — 208. 
> Cf. Zdidem, tom. II. pag. 103—108, 148 150. 5).  Scrisorea Episcopului "Dobra cătră Papiii, dto Lugoș, 21 Dec. 1868, Nr. 1849. 

Po 

Cf. Magazinul Pedagogic, tom. L. pag. 154—163,
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şi mai în urmă şi cel de director, scia să-și dea 

samă şi, de îns&ămnătatea literaturei, dar în vre- 

mea acesta, bine înţeles, incă nu sa putut 

desvolta în de ajuns. Acestă mângăiare i-a fost 

reservată pe mai târzii, într'o altă posițiune mai 

prielnică dragostei sale de muncă. 

În urmă Papi, părăsesce catedra de pro- 

fesor, căci în 4 Februar 1869 ministrul de 

justiție, Horvâth, îl numesce spiritual la insti- 

tutul corector regnicolar din Gherla, 1) în care 

oficiă Papiă stă apoi timp mai îndelungat, mai 

bine de 22 ani, până la 1891, când provedința 

l-a destinat: pentru una dintre cele mai fruntașe 

trepte în hierarchia nâstră bisericâscă. 

În timpul acesta desvâltă Papiti — r&mas 

văduv deja în al treilea an al căsătoriei 2) — acti- 

vitatea sa literară. Deşi om de o constituție 

fisică debilă, lucră fârte mult pe terenul di- 

dactic, şi bisericesc, și publică o frumoâsă serie 

de importante scrieri cu conţinut moral, religios, 

cuvîntări bisericesci întocmite pentru duminecile 

şi s&bătorile de peste an. şi predici funebraie. 

Apreţiat de superiorii sei civili, în aceea-și 

vreme se bucură de deosebită trecere și la au- 

toritățile sale bisericesci, cari cu diferite prilegiuri 

îi cer sfatul ponderos și-i concred sarcini de greu- 

tate, mai ales în privința compunerii manualelor 

pentru șcâlele poporale. 

Ordinariatul săi încă la anul 1869 îl nu- 

mesce consilier referente la tribunalul matri- 

1 Decretul din 4 Febr. 1869, Nr. 1286. 

:) Scrisdrea dlui Papiriă mai sus citată.
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monial pentru diecesă, !) la 1873 nemuritorul 
Episcop Mihail Pavel îl face asesor la sfintul 
scaun consistorial;, ?) iar la 1879 acela- -și mare 
patron al s&ă îl distinge cu titlul de vice-proto- 
pop onorar, cu facultate de a purta insigniele 
protopopesci. ?) 

Dar mai mult sat rEsplătit şi recunoscut 
meritele lui Papiu la 1891, când grația regescă 
cu prea înalta resoluțiune din 2 lanuar îl ridică 
ia demnitatea de canonic prebendat în capit'al 
episcopesc de Gherla, Și ca atare nu numai l-ai 
acumulat cu mai multe oficii grele, ca directura 
preparandiei diecesane, 1) inspectoratul şcolel or 5) 
și prefectura tipografiei, 6) dar în aceea- și vreme 
l-ati Și promovat până la cea mai înaltă treptă 
a capitlului s&ă, la rangul de »mare preposit«, 
onore ce i-sa făcut în luna lui August 1897. 

Din acest prilegiu revista Magyarorszăgi 
Vissehang (Echoul Ungariei) în numerul din 22 
August 1897, sub titlul »Papiu kanonok kitiin- 
tetese< (Distingerea canonicului Papii) scrie, la 
loc de frunte, fârte măgulitor despre Papii, 
aprețiându-l ca pe un bărbat mult vrednic de 
acesta distingere, ca pe un muncitor harnic ȘI 
modest, care împreună cu armonie talentul, sciinţa 
și diligința. De alt cum socotima fi de interes, 
să dăm întreg articolul în traducere românescă, 
pe cum urmeză: 

  

') Decretul de dto 1-a Aprilie 1869, Nr. 502. 
*) Decretul de dto 20 Nov. 1873, Nr. 3403. 
%) Decretul de dto 31 Martie 1879, Nr. 1943, 
“Decretul de dto 16 Maiă 1891, Nr. 3472. 
5) Decretul de dto !5 Iul. 1893, Nr. 4433. 
") Decretul de dto 15 Aug. 1893, Nr. 5014.
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»Buletinul oficial în numărul proxim va anunţa 

țării şi poporului, că dl canonic Ioan Papiii, a fost des- 

tins cu rangul de preposit în capitlul episcopesc din 

Gherla. 

»Unui bărbat vrednic, muncitor şi talentat se dă 

acâstă distingere de mult meritată, carea ridicându-l 

intro sferă de mai mare activitate, îl va îndemna la 

creațiuni încă şi mai momentusse, dacă peste tot la 

Papiii ar fi lipsă de indemn, a cărui dragoste de muncă 

şi până acum a căutat problemele grele, ca apoi să le 

pâtă resolvi cu uşurinţă spre cea mai desăvirșită în- 

destulire a tuturora. 

»Domnul preposit pâte să-şi mulțămâescă ca- 

riera numai talentului, sciinții şi diliginții, trei însuşiri 

cari rar se unesc întrun bărbut atât de armonios ca 

în dînsul. Căci fost-aii şi până acum pe terenul acesta 

bărbaţi de sperialitate erudiți, bărbaţi cu talente, pote 

şi diligenţi, dar ca aceste trei lucruri atât de armonios 

să fonneze însușirea unui singur bărbat, acesta cel puțin 

e raritate. 

»Domnul loan Papiă, noul preposit n'a contat 

la distingerea acesta înaltă, şi nu pentru recunoscință 

şi-a câştigat meritele, pe cum nu pentru distingeri a s€- 

virşit jertfe pentru binele osîndiţilor săi; căci bunătatea 

sa înnăscută, nobleţa caracterului săi l-aă condus în 

tâte faptele, cărora s'a mai adăogat neobosința şi zelul 

cel mare, căci în propusurile salutare sa dovedit în- 
fatigabil, scopurile şi le-a sciut duce la îndeplinire, 

gravității cuvintelor sale i-a sciut asigura val6rea re- 

cerută, și ast fel a contribuit în mare măsură la pro- 

movarea binelui de obște și la consolidarea societăţii. 

»Talentele sale strălucite şi progresele sale de 

până acum ne asigură, că gradațiunea înaintării a mai 

reservat încă trepte pe sama lui Papiă. Şi că distingerea, 

care i-a revenit acum, se dă unui bărbat vrednic și 
chiamă la muncă nduă și grea o seriâsă forţă de lucru 

şi o folositâre putere, rămâne mai pe sus de ori ce 

îndoială.« 

12
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Nobila dorință din ultimul pasagii s'a rea- 
lizat numai în parte. Papiă a muncit încă cinci 
ani, apoi după un morb îndelungat, sufletul săi 
blând și pururea nebiruit se mută la viața de 
veci în 8 Septembre 1902. 

II. 

Tâte oficiile purtate, Papiă le-a împlinit de 
o parte cu adincă pricepere, de aită parte cu 
adevărată devoțiune şi consciință, ce rar afli 
la alţii. 

Ca profesor el sa dedicat cu totul dato- 
rințelor, ce incumbaii oficiului săi. . Tratament 
blând, zel mare, consciențiositate integră, cuno- 
scințe adinci şi exacte, și metod bine chibzuit 
iată calitățile profesorului Papiă. 

Ce e drept, în vremea acesta, Papii nu a. 
desvoltat nici o activitate litereră mai însem- 
nată; dar scrierile sale de mai târzii ne îndrep- 
tățesc a crede, că acesta este intervalul, în care 
se născu în el mărețul propus dea se dedica serios 
și întregă viața ocupaţiunilor literare. Credem, 
că anii aceştia ati fost izvorul cărților sale di- 
dactice; apoi și traducerea Cărții Sfintului Loan 
Chrisostomul despre preoție, pe cum am mai ZIS, 
încă tot în vremea acesta sa conceput și s&- 
vîrşit. Deci timpul, cât a fost profesor în Năstud 
n'a fost pentru el un interval sterp, ci numai o 
peri6dă de transiţie de la adunarea cunoscin- 
țelor la aplicarea acelora în scrieri de valdre. 

Ca preot al Domnului nu trebue „să-l 
lăudăm noi. Îl laudă în destul faptele: sale 
nobile, scrierile sale, cari în mare parte s'au 

3
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scris numai pentru a promova iubirea si ado- 

rarea aceluia, în a cărui servicii, cu suflet trez, 

cu inimă devotată, a stat nu mai puțin de cât 

ani 36. 
Acela care și-a început activitatea literară 

cu o lucrare chiar despre sfinta preoție; acela, 

care în lăudată şi preţi6să scriere, din misterul 

fiinţei omenesci și din deşertăciunea celor trecă- 

tore a dedus viaţa după morte; acela care a 

scris șese considerabile volume de predice; 

acela, care în Orientele Catohc pe basa sfintei 

Scripturi și a altor monumente ale bisericii orien- 

tale a demustrat credinţa catolică despre primatul 

apostolului Petru și al urmașilor săi; acela care a 

dat premiatele sfaturi ale doctorului sufletesc; 

în fine acela, care ne-a vorbit despre preot, ca 

ministru în sacramentul penitinței: fără îndoială 

a fost pătruns până la suflet de sublimele da- 

torințe ale sfintei preoții. 

Și despre preotul Papiă cu drept cuvînt 

putem zice, că »în blândeţe şi cu dreptatea lui 

Dumnezeii, nu cu mândrie trupescă, ci cu darul 

lui Dumnezeă a trăit în lumes, şi că »a fost 

deplin lui Dumnezei spre tot lucrul bune. Ast 

fel de preot era potrivit pentru sufletele celor 

rătăciți. 

Ca sfetnic al episcopului sei a ascultat în 

tot de una de vâcea dreptăţii. Adeverul împlea 

inima şi conducea gândul săi în tâte pornirile 

și faptele sale, având energia sufletescă de a-l 

spune fățiș ori şi cui și a-l apăra față de ori şi 

cine, de și el bine simția, că este lucru forte 

grei a grăi adevărul şi a lucra conform adevărului. 
12%
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Sci, că nu o dată a fost nevoit să sufere Chiar din causa acestui naturel, dar el tâte le-a întimpinat cu posibilitatea filosofului ce se ridică peste veleități, remânend pururea prietin ade- Verului şi prin urmare adevărat sfătuitor și serios 
sprijin archireului, pe cum și înțelept, neobcesit 
și muncitor membru capitlului, 

Deschis față cu mai marii săi, prietinos cu 
cei de o posiție şi coboritor față de cei inferiori, Papi tot de una și-a păstrat demnitatea de om, preot şi canonic, și a avut în mare me&sură cu- rajul a-și Susține părerea; tot de una egal șie-și: semper sibi similis. 

Ca director al institutului preparandial încă 'a binemeritat pentru cultura înv&țătorimei ro- mâne din aceea în mari depărtări lăţită diecesă episcopescă. Pe cum în tote oficiile sale, așa şi într'acesta, a zelat cu inimă nobilă țintind spre laudabile lucruri. Ajunse chiar la succese vădite față cu stările de mai înainte. Dar avu dea lucra pe un teren, unde pe lângă tot zelul stu nobil, pe lângă tote nisuințele sale măreţe, a mai remas mult de deplinit, înse nu din causa lui, ci din a împrejurărilor funeste, cu cari acest institut, durere, continuă a trebuit să se lupte. 
Lipsa de bani, şi pregătirea nesuficientă a tinerilor suscepuți, îl împedecară cu desevirșire în realisarea frumoselor sale planuri; r&ă comun de altmintrelea tuturor institutelor nâstre de acestă categorie, agravat încă și de crasa ne- păsare.  Sârtea așa dară a reservat altuia în- vingerea acestor greutăți şi fericirea de a ridica la un nivel mai sistematic, maj sciențific și mai
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avintat cultura înv&țătorilor. români din numita 

diecesă. Lucru mult şi de mulţi dorit, ce, dee 

bunul Dumnezeii, să se împlinescă cât mai 

curând. 

Tot la acest loc trebue să mai spunem, că 
sub raportul învățămîntului poporal Papi nu 

numai ca director al preparandiei, ci şi ca autor 

de cărți didactice, și ca președinte al reuniunei 

înveEțătorilor români din jurul Gherlei încă me- 
ritase recunoscința nostră. În special prin cărțile 

sale didactice, hulite de unii, lăudate de alţii, sa 

făcut vrednic de elogi6să amintire, căci ele timp 

de 30 ani au fost nisce adevtrate canaluri to- 

lositâre, prin cari de pe la 1871 neîntrerupt s'aii 

răspândit cunoscinţele fundamentale de cultură 

în massele poporului român din diecesa Gherlei. 
Și acum cu plăcere îmi aduc aminte de ele, 
căci şi eii prin acestea cărți am fost întrodus în 

primele elemente de învățătură. românescă. 

Unde era de lipsă, Papiă cel bun și modest 
scia să fie și energic. .S'a dovedit acesta, când 
i-sa încredințat lui tipografia diecesană. Înainte 
de aceea, tipografia se afla într'o stare negligiată, 
El înse cu mână tare şi cu bună chibzuclă o 

restaureză și ajust6ză conform cerințelor moderne 

şi descurcă şi partea finanţială, care încă pe 

vremea lui loan Dolian născea seri6se griji. 

Azi, grație energiei lui, tipografiia diecesană 
corespunde mai mult de cât ori și când 

menirei sale. 

Asemenea a pus în bună stare și mănăs- 

tirea de la Nicula, care încă a fost dată lui 

spre administrare, Când a preluat mănăstirea,
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„aceea se afla într'o stare delăsată. Averea mă- 
năstirei era 4000 cor. pasive și 20 iugere de 
pămînt, jar mănăstirea era încă netencuită Și 
acoperită numai cu șindile. Sub el însă starea 
mănăstirei să schimbă radical. Anume sub el 
se plătesce întregă datoria, apoi o acopere cu 
tinichea, o tencuiesce și face mai multe îmbu- 
nătățiri, pe cum edificii și fântâni. Când a 
predat administrarea mănăstirei, acesta acum 
avea 12,000 cor. în bani gata și 70 de jugăre 
de pămînt comasat, apoi fond instruct, ca vaci, 
porci etc. 1) 

Dar ceea ce face deosebitul merit al lui 
Papiă pentru acesta mănăstire, este întroducerea 
de reforme privitâre la partea morală, prin cari 
nivelul moral al peregrinajului la mănăstirea 
Nicula s'a ridicat în mod esențial, 

Aşa a fost loan Papiii în oficiile sale, de 
cari sa despărțit numai »când sa văzut la ne- 
putință.« În viața sa privată a trăit forte restrîns, 
și cu tâte, că a avut cheltueli mari cu îngrijirea 
mamei sale rămasă veduvă, şi cu crescerea 
fraților și a nepoților, a făcut considerabile 
cruțări, din cari a lăsato fundaţiune de 4000 cor. 
pentru stipendii, apoi dâu& fundațiuni misale de 
600 cor. pentru părinții săi repausați și pentru 
sine, şi una de 200 cor. ca augmentare la iondul 
viduo-orfanal diecesan. Pe cum a trăit simplu 
și modest în tâtă viața sa, așa a dispus, pe cale 
testamentară, să fie și înmormîntat și iată anume 
cum: 

  

Cf. Unirea, din 1902. Nr. 38.
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»Pentru înmormîntarea mea fac disposițiuni, cari 

ca dorința mea din urmă doresc să se împlinescă atât 

din partea familiarilor. :mei; cât și din partea -capitlului 

catedral, și familiarii mei, —' cunoscându-mi firea din 

petrecerea cu: mine, să nu tânjască pentru atari dispo- 

siţiuni lipsite de 'ori ce -pompă şi ceremonii, că tâte 

sint deşertăciune cele omenesci câte ne rămân după mârte. 

»Dispun drept aceea, ca. după ce voii fi murit: 

a) Să se facă un sarcofag, cosciug ori copârșeii 

din scândură grâsă de brad, care în terminul usitat se 

zice scândură de postă, giluit numai pe din afară, dar 

nu feștit, rămânând în coldrea sa; în acest sarcofag să 

fiă pus și expus până ce trupul va fi dus la mormint, 

apoi trupul cu sarcofagul cel dintâiu să fie pus în alt 

cosciug făcut din scândură subțire de brad, dar şi acesta 

nefeştit, mai mare de cât cel dintâiii, care are să încapă 

în al doilea cosciug și așa să fiă pus în mormint. 

»b) Trupul să mi-se îmbrace simplu fără nici un 

fel de pompă cu o cimadă, şi punându-se cum e datina 

la preoţi un patrafir ce se află în locuinţa mea, pe 

asciile de brad în cosciug să se pună numai un lat de 

pânză şi pe faţă să fi iară-și cu un lat de pânză acoperit, 

fâră velul îndatinat, fără alte ornamente, punându-mi-se 

o cruce de ceară în mână, ca cu acest steag, sub care 

m'am luptat, să mă presint înaintea Împăratului și Dum- 

nezeului mei Christos. 

»c) La cosciugul mei, cât timp voi fi expus în 

locuința unde voiă fi murit, să nu se facă nici o împo- 

dobire cu flori ori alta podâbă de cât o cruce la cap şi 

4 luminări aprinse după datina credinţii, chilia unde 

voiă fi expus să nu se obducă cu văl negru pe cum este 

datina. Pe scurt să nu se facă alta nimica nici o samă 

de pompă deşartă de cât cele ce am dispus ei aci, 

cununi să nu se pună, nici să nu se pună, nici să se 

primescă de la nimenea, de la atari sarcini fie purcese 

din oră ce motiv, — voii să fie scutiți atât familiarii și 

cunoscuţii mei, cât și Ven. Capitul, cel mult să se facă 

un necrolog simplu anunţind pur mortea și înmormântarea 

mea, şi de vor concede împrejurările şi vor permite
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cei competenți doi ori 4 din teologii seminariali în timp potrivit să cetescă pe rînd stelpii evangelici. 
»d)  Ceremoniile înmormîntării să le împlinescă un singur preot, fie parochul local ori membru capitular, asistat de un diacon să împlinescă numai ceremoniile prescrise strins după rubrici fără predică şi fără iertă- ciuni, pentru că destul de instructivă predică este mOrtea vorbind din catedra sa. 
»Pentru ducerea trupului meă la mormînt să nu se folosescă carul funebral, ci să se alegă 4 ori 6 6meni onești, aceştia să mă ducă până la mormânt primind fie care câte 5 corâne.«< (Test. p. V.) 
Până aci am văzut în loan Papiu pe om 

în viața sa privată şi în diferitele sale oficii, acum 
trecem la activitatea sa literară, care face partea 
cea mai principală a meritelor sale. 

II. 

Trecând la activitatea literară a lui loan 
Papiu, mai întâi de tâte trebue să spunem, că 
aceea este întradevăr fârte mare, cu atât mai mare, căci el desfășură laboriositatea sa nu întru 
un centru cultural, unde tâte stai la disposiție, 
tote mijlâcele necesare pentru a face studii se- ri6se şi profunde, ci lucră într'un punct al Tran- 
silvaniei, care este cât se pâte mai rece, mai mort, mai ferit de curentele sciințifice și literare, cari agită pe airea sufletele românesci, deși de altă parte este constatat, că puterile necesare pentru o activitate socială, culturală și mai ales literară, chiar de fel nu aă lipsit în locul acesta. 

Altele fiind împrejurările date, în cari Papiă a trăit și și-a desvoltat activitatea sa literară, altele ar fi productele geniului s&ă şi a muncei sale neobosite, ne Ccoregem și zicem, alta ar fi



— 185 — 

recunoscința publică față de bărbatul acesta de 

o activitate în t6tă puterea cuvîntului extra-or- 

dinară, amăsurată împrejurărilor în cari el a 

fost pus. 

Cu cât înse împrejurările sale ai fost mai 

mașştere, cu atâta și meritele sale în realitate 

câștigate sînt mai marcante, și prin urmare și re- 

cunoscința nâstră față de el cu atâta trebue să 

fie mai mare și în amintirea n6âstră memoria lui 

cu atât mai adânc gravată. 

Aruncând o scurtă şi generală privire peste 

activitatea literară, ce a desvoltat-o loan Papiii, 

uşor ne vom convinge, că aceea este pe cât de 

intensivă, pe atât și de multilaterală: se pote 

constata îndată, că el a cultivat diferite ramuri 

ale sciinței românesci și aprope nici întrun ram 

n'a produs lucrări fără valore. 

Mai puţin a izbutit pe terenul poesiei. Așa 

se vede, că însu-și a simțit greutățile acestui gen 

literar, pentru aceea a și lucrat pe terenul acesta 

mai puțin. Încă de tinăr se încercă pe terenul 

poesiei, atunci când la 1863 se ridică falnicul 

lăcaș de sciință și cultură românâscă în nord- 
ostul Transilvaniei, scriind o frumâsă și vigurosă 

Odă cu ocasiunea înființării gimnasului din Năs&ud. 

După acesta ai mai urmat și alte încercări 

ale sale pe terenul poesiei. Deja ca teolog în 

seminarul sf. Barbara din Viena debuteză prin 

foile românesci. Rentors în patria sa mamă, 

mai continuă a scrie poesii până pe la 1869, 

cel puţin poesiile publicate în diferitele reviste 

românesci de pe acele vremi, cum și manusctri- 

şele şale aflătâre în posesiunea noștră nu ne
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îndreptățesc să împingem și mai de “parte de 
Cât acest an marginile îndeletnicirilor sale poetice, 

Cu cele câte-va poesii ale sale, cu cari a debutat în beletristica română pe la 1863 şi 1864, 
el se presintă ca un scriitor bine apreţiat, de al 
cărui concurs, vedem, se bucuraă mult redactorii 
foilor nâstre de pe atunci... 

lată ce îi scrie la 29 Nov. 1864 în privinţa 
acesta Ioachim Miculescu, parochul român din Pesta și proprietarul revistei Aurora Română: 
»Zelul rar cu care până acuma ai îmbrățișat în faptă »Aurora Românăe este neprețuiver atât pentru mine, cât și pentru publicul cetitor. Şi acesta împrejurare cred că mă îndreptăţesce, a me€ întârce cu o rugare, cătră simţul nobil de Român al dtale. Eă adecă m'am dețermurit ca cu începutul anului viitor să îmi fac jurnalul cât se pote de interesant, ca. așa acesta să pâtă concurge cu cele alalte jurnale beletristice ale străinilor, şi acesta ași dori a o efeptui prin concentrarea tuturor puterilor cunoscute pe te- renul beletristic în literatura nostră. Până acuma mă simt tericit a poședa promisiunea mai multor domni, cari parte din zel, parte, dacă mă vor ierta împrejurările, pentru un onorar cuviincios, se vor sili a îmbrăţișa prima foie beletristică în limba românescă din Austria și acum unica pentru toți Românii din Europa. M'ași simți fericit, stimate domnule, dacă te ași pute număra între aceştia și eă nu voiă întârzia la timpul săi a fi mulțumitor pentru elaboratele prețuite ale dtale, cu atât mai virtos, căci în anul viitor 

sperez, că cu întreprinderea mea nu voii rămâne în daună ca în anul presinte,«
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Acela-și lucru îl mărturisesc și cele dâu& 
scrisori ale eruditului Grigore Silași, aflătâre în 
posesiunea n6stră, prin cari acesta învită pe 
Papiă să colaboreze la fâia sa Sionu/ Românesc. 

În prima, care e datată din Viena la 30 
Maiă 1865, între altele scrie Silaşi: »Frate, să ne 
unim puterile spre un scop sfint! Eă îți cunosc 
pena cea dextră, cum și talentul poetic, şi peste 
tot zelul și activitatea. Aceste m'aii îndemnat 
să m& adresez în epistola mea în materia acesta 
cătră On. domnia ta. În Szona/ românesc îi va 
sta bine din când în când și câte unei poesii 
respirătâre de sentințe nobile şi dumnezeesci. 
Așa dară încalecă și Pegazul câte o dată.e 

În a doua, care n'are dată, dar la tot casul 

e mai recentă, Silași dă și re care sfaturi tină- 
rului săi amic în privința celor ce ar trebui să 
scrie, arătându-i direcția ce ar fi mai potrivită 

și pentru So și pentru sine a o îmbrățișa și 
cultiva, zicând: »Din acesta temeiă (adecă - din 
respectul cătră nisuințele şi activitatea literară a 
lui Papi) îndrăznesc a-ţi indigeta ca unui amic 
o direcțiune pentru aceea activitate, care ar fi 

amesurată aplecării și talentului, cum și chemării 
domniei tale preoțesci, și acesta e: ca pe lângă 
ocupaţiunile ofici6se să te dai spre be/etris/ica 
bisericescă; un Petrarca un Camoens (auto da 
fe =— actus fidei, adecă scene teatrale şi drame 
compuse pe substratul evenimentelor narate în 
sf. Scriptură) şi alţii ți-ar pute servi de îndreptar; 

— ba şi încunosciințarea acestor autori nemuri- 
tori și nisce extracte din opurile lor ar fi de 

mare ipțeres pentru f6ia mea, iar pentru dta



— 188 — 

cred că șcâla cea mai nimerită şi mai demnă de imitat.e 

Îndemnurile nobile, pe cum vedem, nu lip- sia; zel încă era. Prin urmare ne putem explica faptul, că numele s&i ne întimpină aprâpe în tote foile nostre. Ast-fe] aflăm poesii de ale sale publicate în Aurora Română, Sionul Româ- Hesc, Amicul Școli, Foia Pentru minte, inimă Ș? breratură Și Magazinul Pedagogic. 
Când scriu aceste șiruri am înainte tote doesiile lui Papiă, atât cele publicate, cât şi celea inedite, şi tâte la olaltă nu dai un numer, care să trecă Deste _trei-zeci. Deci ele nu fac un activ bogat în munca sa Spirituală, iar în ce Privesce temele ce le desvâltă, ele se presintă ntr'o prea ne însemnată varietate. 

În general lipsesce acestor poesii ori ce colorit mai vial, Amorul este exclus din ele cu desevirșire; abia O dată se face și în punctul acesta o palidă alusiune (La singura Filomelă). Unele te lasă cu o impresie rece, seriâsă (Za România, Româna), şi iară-şi din altele reiesă un Spirit întristat, tânguitor și meditativ (Consctința, Încercare, Za noptea anului 7669), ori un dor vag și neînțeles (O durere Ș2 un dor). Dar mai cu samă află resunet în lira luj Papiii sentimentul religios şi moral. Mânat de acest sentiment, el traduce Psalmul 69 și Psalmul 7129, versifică Rugăciunea Domnului, compune un imn Căzră Născetorea de Dumnezei, apoi prelucră mai multe istoridre din sf. Scriptură, ca: Căderea omului, Cazu Și Abel, Diluviul, David şz - Gohat Eroismul femeesc, (istoria luditei și a lui Holofern),
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Vameșul şi fariseul, cum şi alte istoridre de ca- 
racter moralisător, ca Sâracul şi avutul, Plugarul 

cu ochilari ş. a. La acestea mai amintim încă 
și următârele poesii ocasionale: Za mornântul 

preotului Anton, Ia începerea anului scolastic, Imn, 

compus la 30 Aug. 1866 în onsrea noului epi- 
scop al Gherlei Dr. loan Vancea; și Fprcidiu, 

scris la s&rbătârea din 8 lunie 1867. 

lată în mare, poesia lui Papiu. Din totul 
ei, celea mai frumâse și mai stvirșite sînt, fără 
îndoic€lă, acelea cu caracter religios, moral, căci 

acestea corespundeau mai mult eului său religios, 

moral, care în t6tă una vremea tindea să facă 

și pe alţii să fie ceea ce el a fost. 

Sub raportul! fondului poesia lui Papii e 

săracă în idei, şi tot ast-fel și sub acela al formei 

externe, care sufere mult și la ritm și la rime. 

Ideile puţine câte sint se desvâltă greoiii, într'o 

limbă prolixă, în cele mai multe casuri forțată, 

plină de expresiuni trândave, și lipsită de figuri, 

lăsând în urma lor convingerea, că Papii, cu 

tâtă aprețiarea vremei în care a scris, în realitate 

nu avea talentul poetic, ce i-se atribuia, și prin 

urmare nu avem să regretăm, că n'a produs mai 

mult și în poesie. 

Deci ori şi câtă silință a depus pe terenul 

poesiei, totuși trebue să o spunem, că acesta a 

fost un teren străin de inclinațiunile și de firea 

sa. E natural deci că nici na putut ajunge la 

resultate mai însemnate în direcțiunea acesta. 

Altul a fost terenul pentru care el avea 

chemare, anume terenul prosei. Aici apoi a 
fost destul de fericit, pentru a crea opere de
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mare folos, de un deosebit interes, și de o va- 
l6re, care multă vreme îi va asigura loc de frunte 

în istoria literaturei n6stre, și în special în istoria 

literaturei. eclesiastice. 

IV. 

În ce privesce prosa sa, acea este multipiă, 

adecă ea îmbrățizeză diferite ramuri ale sciințelor. 

La acest loc ne vom încerca a face re care 
sistem în lucrările sale. 

Mai întâiă de tote vom deosebi în activi- 
tatea sa literară grupul scrierilor didactice. Pentru 
instrucțiunea elementară Papi scrise deja la 
1871 un Abecedar şi un Legendar, ambele pentru 
școlele confesionale românesci. Acest Abecedar 
şi Legendar au ajuns până acuma, după cât scii, 
patru ediţii, o dovadă destul de eclatantă acesta 
despre val6rea lor internă. 

Am spus în partea primă a scrierei nâstre, 
că aceste manuale aă fost de unii lăudate, iar 
de alţii detractate. Cu deosebi ai fost criticate 
în ziarul unguresc din Cluș Aez4,!) şi în revista 
Transilvania. ?) Sa făcut mare alarm în jurul 
acestor manuale; erai unii. cari credeai, că 
autorul lor va fi chiar dimisionat din oficiul săi 
de spiritual al institutului corecționar din Gherla 
înse nu sa întîmplat așa, căci cei 
avură mai multă minte, de cât criticii 
fel cărțile sale ai r&mas 
pe mai de parte, multă 

) 

cu putere 

lui, şi ast- 
în linişte și au adus și 
vreme, bune și mari 

  

5 Cf Kelet, din 1875, Nr. 269 și 275 
2 Cf Transilvania, din 1878, Nr. 187și 19.
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servicii înv&țămîntului nostru poporal. Pe cum 

am spus încă o dată, chiar şi scriitorul acestor 

şirură încă din Abecedarul şi Legendarul lui Papiă 

a primit primeie elemente de învețătură. 

Atât criticului din Kelez, cât și celuia din 

Transilvania Papiu răspunse, la timpul s&ă, cu 

multă demnitate și cu adâncă pricepere de causă, 

şi 'reduse tâte invectivele la adevărata lor valâre, 

spunând tot o dată şi aceea, că de câte ori sai 

criticat aceste manuale, firesce cu scopul de a fi 

rescumperate de cătră. Ordinariat. 

Nu cred înse, ca reflexiunile sale i-ati ferit 

Abecedarul şi Legendarul de perire și pe autor de 

n&cazul, ce credeai și: speraii adversarii să, că 

îl va ajunge. Airea aflăm scăparea de aceste 

rele, anume numai și numai în propria lor valâre. 

Nu este de atare natură scrierea de faţă, 

ca să se pâtă face în ea o aprețiare amenințată 

asupra acestor d6uE manuale; pentru acesta se 

va omite cu . desevirșire analisa lor. Simțiam 

inse în suflet o datorință, ca să le amintesc și 

să spun despre ele celea ce am spus, mai adau- 

gând la acestea numai atâta, că tot, de una cu 

pie recunoscință îmi voii aduce aminte de ze- 

losul autor al acestui Abecedar şi Legendar, din 

care am scos primele mele învățături, și din cari 

o lungă serie de ani sai luminat fragedele 

odrasle ale poporului românesc în băncile .șc6- 

lelor confesionale din diecesa de Gherla. 

La aceste manuale cu _ timpul;:saă mai 

adaus la 1883 Gramatica limbei române pentru 

șcâlele inferi6re, compusă după Timotei Cipariu, 

gramatică întocmită mai târzii, la anul 1889, în
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ediție nduă după sistemul fonetic moderat. A 
mai lucrat incă o Gramatică română pentru 

Maghiari, acesta înse a r&mas în manuscrpt. 

Atâte socotim a fi de ajuns pentru a ne 
convinge, că în istoria instrucțiunei nostre po- 

porale Papiii sa făcut mult vrednic de recuno- 

scința urmaşilor chemaţi să indice faptele și 
meritele celor ce le-ai precedat. Măcar că cin 

punct de vedere strict litetar oră sciințic deși nu 
presintă o valbre mai deosebită, totuși sub ra- 
portul desvoltării nâstre culturale, ai merita., ca 

scriind viața lui Papiă, și arătând tot ce a tăcut 

acest harnic şi cinstit om pentru biserica şi 

neamul s&i, până a fost în viață, să ne ocupăm 
și cu aceste lucrări ale sale, prin cari încă a 
contribuit mult, după împrejurări, la deșteptarea 

și luminarea neamului său. 

V. 

Altă categorie din lucrările lui Papi, sînt 
celea de caracter moralisător și filosofic. 

Între acestea mai întâi putem pune lu- 
crarea ce pârtă titlul: Doctorul sufletesc şi sfa- 
urile lui. acesta frumâsă lucrare sa scris din 
incidentul concursului publicat la 1879 din 

partea direcțiunei institutului corector regnicolar 
din Văcz. La acel concurs cu totul ai întrat 
unsprezece lucrări, dintre cari tote cea mai 
bună a fost a lui Papiă, și prin urmare acesteia 
i-sa acordat și premiul concursului. 1) Aci se dă 

  

')  Scrisrea lui Vâry, director ia instit. cor. regn 
din Vâcz, dto 14 Sept. 1880, Nr. 2001.
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aşa dară și explicarea faptului, că lucrarea din 

cestiune a lui Papii mai apăruse în limba ma- 

ghiară sub titlul: A Jo bazăf vagy a lelki orvos 
£5 tanăcsai. (Vâcz, 1880). Peste doi ani înse, 
la 1882, apăru și în traducere româneșcă, iar la 
1899 eșise și în ediția a 2-a. 

Doctorul sufletesc şi sfaturile lui este o 

lectură consolidătore de caracter în direcțiune 
religi6să morală, și e îndreptată cătră acei ne- 
fericiți ai penitenţiarelor, ce sînt aprpe de 
timpul scăpărei lor din închisâre. Ca adevărat 
doctor de bolnave suflete se apropie aci Papiui 
de cei din casa durerilor, din locul umilirii, 
vrend, cu vâcea sa blândă, cu iniina sa nobilă, 
cu mintea sa luminată, să le aline durerea, să 

le împrăscie nedumerirea și să-i întărescă în 
gândurile bune, în sentimentele curate, pe când 
își vor recâștiga iară-și libertatea perdută, și se 

va pune capet suferințelor grele. Şi rînd pe: 
rînd curg sfaturile sale de aur, arătând de o 

parte causele cari i-ai împins în starea lor 

tristă, și cercând de alta a-i împăca cu viața, 

și a le arăta modul cum să trăiască fericiţi, ca 

să nu mai ajungă iară-și la acel loc de ocară și 
de rușine, unde și-a mâncat pânea între păraie 
de lacrimi şi și-au mestecat beutura cu picuri 

de fiere, 

Tot aci trebue să amintim şi narațiunea 
istorică: Preozal din Nuteni, care din diferite 
puncte de vedere pote fi mult instructivă pentru 
preoții nostri de la sate, cari toți pot afla un 
adevărat model în preotul bun şi blând, harnic 

și înțălept al credincioșilor noieneni. - Învăţă- 
13
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turile şi sfâturile lui sînt tot atâtea mărgăritare, 
prin cari ori ce preot bun își pote ridica po- 

porul și în cele materiale, și în cele sufletesci. 
Păcat, că frumosa narațiune nu e mai mult 
răspândită și cunoscută şi între popor, şi între 
preoții nostri. 

De caracter filosofic sînt: Cugere şi consi- 

derațună din experința vieții şi Resulfatele fi 

losofiei. 

Cea dintâii este o colecțiune de sentinţe 
filosofice, unele, culese de prin scriitorii vechi 
clasici, altele cugetări și considerațiuni proprii 
din experința vieţii sale, cari în modul cel mai 
vedit arată principiile sale sănătose și sufletul 
s&i pururea gânditor asupra lucrurilor acestei vieți. 

A d6ua e o traducere, în unele părți o 
prelucrare liberă, după cartea profesorului italian 
Dr. losif Frapporti, întitulată: 7 pisu/fari della 
filosofia. 

Prin traducerea cărţii lui Frapporti, Papiti a 
făcut, fără îndoială, un forte bun serviciu lite- 
raturei nâstre, contribuind în măsură conside- 
rabilă la propagarea unor principii de sănătâsă 
filosofie, de filosofie creştinescă. 

Cartea lui Frapporti, care tracteză în mod 
popular cunoscințele cele mai de trante despre 
natura spirituală a omului și despre relaţiunile 
şi scopul lui, cu tâte că este o încercare tine- 
rescă a înv&ţatului italian, chiar pentru materia 
ce cuprinde, și pentru forma în care acestă 
materie se tracteză, este o lucrare de interes 
general, şi ca atare tradusă pe românesce a 
umplut o lacună simțită în literatura nâstră 
filosofică.
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Ce a vrut propriaminte Papiă cu traducerea 

cărții lui Frapporti? Vom spune, că a țintit, să 
suplinâscă în păturile societății românesci aceea 
ce i-se părea stricat prin răcirea credinței. În 
contra lucrărilor de filosofie materialistică, Papi 
pune cartea lui Frapporti, care este adevărată 
filosofie creștinescă, cuprinzătâre de tote acelea 
adevăruri ale religiunei, pe cari mintea ome- 
nescă le pote afia numai de la sine, fără de 
ajutorul revelațiunei divine. Baza acestor ade- 
devăruri este: existința lui Dumnezeiă, nemurirea 
sufletului și relațiunile morale ale omului, cari 
la Frapporti tâte se tracteză în mod natural, şi 
mai pe sus de tâte f6rte convingător, ast:fel, că 
ori şi cine pote ceti cu efect cartea lui Frapporti. 

Chiar și cei cari n'aii făcut studii regulate de 
filosofie încă își pot câştiga din cartea acesta 

un complex de principii, de cunoscințe şi de 
demonstrațiuni, prin cari în cas de lipsă să-și 

potă da sema atât șie-şi, cât și altora despre 

multe lucruri, »ce trebue să le cunâscă omul, 

carele nu voiesce a cugeta fără de a sci că 

pentru ce cugetă, şi a face bine după cum 
simte și după cum îi spune credinţa.« 

Pentru acesta, traducerea Resu/fazelor filo- 
sofei este o lucrare vrednică și în multe privințe 

folositâre, şi ca atare, la rîndul săi, bine apre- 

țiată și din partea criticei seriose. 1) 

VI. 

Fără îndoială, cele mai importante lucrări 

din activitatea lui Papiii, sînt Incrările sale pur 

1) CE /ota bisericescă din Blaş, redactată de 
Dr. Alexandru Grama, an. 1885, Nr. 15. pag. 239—240. 

13%
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teologice. În direcțiunea acesta a lucrat fârte 
mult, şi cu bună isbândă. Tâte lucrările sale de 
caracter teologic sînt vrednice de studii și de 
laudă în cel mai nobil sens al cuvîntului, 

Seria lucrărilor sale teologice începe la 
1869 cu o traducere, cu traducerea Căz/ă sfintului 
Joan  Chrisostomul despre preoție, care des fu 
amintită până acum în scrierea n6stră. Cartea 
acesta este cu adevărat un cap d'operă între 
lucrările sfinților părinți din biserica orientală. 
Ea tracteză aprâpe în formă de dialog între sf. 
loan Chrisostomul şi Sf. Basilit cel Mare despre 
datorințele cele multe și mari și despre tâte 
greutățile, ce sînt împreunate cu statul preoţesc 
pe care-l consideră ca pe o preoție împ&rătescă 
mai pe sus de cât pe ori care alt stat din lumea 
acesta. Ea este o inv&țătură magistrală, care 
“arată cum trebue să se pârte un adevărat preot 
în lumea acesta, cum să împlinescă cu sfințire 
tote celea ce sînt spre bună plăcerea lui Dum- 
nezei, îndemnând pe toți să aducă lui Dum- 
nezei »dătornica închinăciune și cuvintare de 
mărire«. 

Prin 'traducerea ei, Papi aduse bun ser- 
viciă atât bisericei cât și literaturei neamului săi 
facend accesibile și pentru Români trumâsele 
învEțături ale sfintui cel »cu gură de aurc. 

La 1870 scâte la lumină Viaza după morte; 
o lucrare scrisă cu inimă ȘI erudițiune, în care 
mediteză, uşor și atragător, asupra nemurirei 
sufletului, care o deduce parte din misterul 
ființei omenesci, parte din deșertăciunea celor 
trecătâre în acesta viață. Papiă ne presintă
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din viața acesta trecătore câte-va momente 
triste, când omul! îngrețoșat de lumea ce-l în- 
conjsră, are lipsă să recurgă la Dumnezei, — şi 
apoi din aceste mnmente pline de durere de- 
duce consolarea ce o află fie care creştin în 
sperarea pusă în Dumnezei, la care câți ai 
alergat, toți și-ai aflat mângăierea supremă. 
»Ostenela, suferințele şi răbdarea nâstră nu va 
fi deșartă în Domnul!e 

Acestea sînt lucrările, prin care Papiii iz- 
„buti să-și facă nume. 

Cel mai celebru op teologic a lui Papiii 
este: Ozzenzele Catohe, din 1885, scris în limba 
română și latină. Sa zis, și cu drept cuvint, că 

Orieutele Catolic veste cel mai însemnat op cea 

eșit în literatura n6stră bisericescă dogmatică.« 1) 

În lucrarea acesta, Papiii cu arguminte scrise din 
sfinta Scriptură și din variele monumente ale 
bisericei orientale conservate în cărțile bisericesci 

și în alte scripte, vrea să demustre adevărul 

despre instituțiunea divină a primatului lui Petru 

și a urmașilor aceluia-și, a Pontificilor romani, 

peste întregă biserica lui Isus Christos, cum și 

despre dogmele ce se refer la acela. »Metodul, 

care-l urmeză, este de a începe argumentarea 

de la sfinta Scriptură, pe care se formeză acele 

adevăruri, și de a purcede apoi din mână în 

mână ia confirmarea lor prin tradiţiunile bi- 

sericelor orientale. Izvârele acestor  tradiţiuni 

sînt trei: Cel dintâiii cuprinde în sine cărţile 
chorali, doctrinali și liturgice — rituale folosite 
  

1) Joia bisericescă din Blaş, an. 1886, pag. 29.
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pretutindinea în acele biserici; al doilea îl su- 
pediteză cărțile canonice așa pe cum sai ac- 
ceptat și se venereză acestea de cătră orientali; 
al treilea sînt testimoniile de la scriitorii acelor 
națiuni. Din complexul de atari documente di- 
spuse în armonie frumâse și comentate de autor 
resultă vu evidență atât de chiară Și atât de aptă 
spre a demustra tesele propuse în cât nu i-se 
pote contrazice fără de a nega rațiunea şi 
obiectul de discurs.« 1) 

Lia timpul săă Orzzurele Catolic a fost bine 
aprețiat din partea criticei şi a bărbaţilor de specia- 
litate, fie la Români, fie la străini. La noi în special 
i-sa dat atențiune în Preotul Român din Gherla, 
și în foza bsericescă din Blaș; asemenea a fost 
întimpinat elogios în celebra revistă italiană din 
Florenţa, La civila caftolica, și în ziarul din 
Viena Viener literarischer  Zandveisev fiir die 
katholische Welt, care-l numesce »un op fârte 
interesant şi lucrat cu diligință extra-ordinară.« 
(Nr. 2 din 1886). În fine Orizru/ Catolic afiă 
amici și aprețiatori chiar și între teologii francezi, 
ca pe abatele Plasse, canonic titular la catedrala 
din Clermont—Ferrand, ?) și pe călugărul be- 
nedictin D. Emmanuel, care îl numesce »0 carte 
excelentă.« ?) 

După acesta apoi urmeză la 1895 ultima 
lucrare teologică mai însemnată a lui Papiu: 
Preotul ca ministru al Sacramentuiul penitinfei, 
sub pseudonumele Arghirobarb ; o lucrare acesta 

  

i Za civilta catolica, fasc. din 5 lun. 1886, pag. 612 | 
2)  Scrisdrea lui Plasse din 24 Ian. 1889. 2) Scrisârea lui D. Emmanuel, de dto Mesnil St. Loup, 3 tul. 1889,
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asemenea vrednică de totă lauda, și de mare 
folos mai ales pentru preoții nostri tineri, cari 

ca confesari ai a se lupta cu multe dificultăți 

în administrarea sacramentuiui ce tracteză cartea 

lui Papiti. 

În sfirşit trebue să amintim la acest loc și 

Dreptul canonic în extensiune de peste 200 de 

cole manuscrise, care înse nu l'a putut eda 

parte din motive politice, parte fiind-că doria - 

să-l mai coregă în unele părți după ultimele 

cerințe și legi ale vremii. Dar şi în materia 

acesta a publicat unele »Cunoscinţe< forte vaste 
şi adinc pătrunse. 1) 

VII. 

Papi şi-a câștigat mari merite și pe terenul 

oratoriei sacre. Supt raportul acesta laudă numele 

lui mai multe volume de valre cuprinzătâre de 

cuvintări bisericesci pentru tâte duminecile și 

sărbătorile anului, și de predice funebrale, pentru 

diferite ocasiuni. 

Primul volum de Czvintări bzsericescă îl scâte 
la lumină în 1872; la 1874 apare a! doilea volum; 

la 1885 al treilea, şi la 1888 al patrulea. 

Din Pyedice funebrale are d6uă volume, 

primul din 1875, și al doilea din 1880. 
Cunoscând mai multe limbi străine, îi era 

cu putință să compună atâtea cuvîntări. Aflăm 

între ele şi străine. Ast-fel unele sint din pre- 

dicele fericitului s&i părinte, ori din ale socrului 

săi loan Cheșeli Dragomir. Înse Papiti pe ace- 

n C£. Cunoscinţe din dreptul canonic, în Preotul 

Român din Gherla, ar. 1886 şi 1887, în mai mulți numeri.
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stea le indică cu consciința scriitorului ce nu 
vrea să se mândrescă cu pene străine. 

Volumul din 1888 al Czvinrtărilor bisericesci, 
care cuprinde predice pentru tâte sărbătorile de 
peste an, e prețios mai ales prin faptul, că fie- 
cărei predice îi premerge o »notiţă istoricăe, 
arătând în cele mai multe însemnătatea simbolică 
a serbătorei, apoi începutul, întroducerea, și fasele, 

„prin cari a trecut din cele mai vechi timpuri şi 
până în vremile nostre stabilirea și modalitatea 
se&rbărei. 

Predicele lui Papiă, atât cele bisericesci, 
cât și cele funebrale sînt scrise într'o limbă 
frumâsă și limpede, așa că ele de o potrivă pot fi 
înțelese şi de popor și de clasa inteligentă; sînt un 
adevărat magazin de exemple, de cunoscințe şi 
idei mult alese și potrivite naturei lor. Nu sînt, 
ce e drept, de greutatea predicelor lui Iustin 
Popfiă; nu aflăm în ele nici agerimea de spirit, 
și nici fantasia viuă ce ne întimpină paș de paş 
în oraţiunile sacre ale lui Popfi, dar așa cum 
sînt, după predicele lui Popâă, în literatura nâstră 
de sacră oratorie, care de altcum e destul de 
bogată, 1) ele se presintă ca cele mai bune. 

VIII. 

Cătră sfîrșitul vieţii, Papiă se ocupă și cu 
linguistica, şi face studi: interesante şi pe terenul vechei nâstre bibliografii. 

Pe terenul filologic sub pseudonimul »Arghiro- barb« a debutat cu Reflextunile fugitive la cap. 

  

9) Cf. Dr. foidor Afarcu, Teologia pastorală. Blas 1902. pag. 351—2!
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|. a cărții dlui Dr. Ladislau Rethi întitulată: Ag 
olâh nyelv €s nemaet megalabulăsa (Formarea 
limbei și a națiunei valachice). 

Teoria. dlui Rethi asupra originei nâstre 
azi este în de ajuns cunoscută la Români. Dsa 

"în trei rînduri și-a luat. osten6la a scrie despre 

noi, mai bine zis despre originea și limba nstră, 

dar tot de una a fost aspru combătut, şi aser- 

țiunile dsale greșite de fiesce. care -dată au fost 

reduse, cu arguminte neresturnabile, la adevărata 

lor valâre. 

Mai întâiii la anul 1880 își făcu debutul cu 
Anonymus az erdelyi olăhokrăl (Anonimus despre 
Valachii din Ardeal), dar în acela-și an a fost 
combătut de cătră fieiertatul Episcop al Aradu- 

lui loan Goldiș, atunci profesor de limba ro- 

mână la gimnasul superior regesc din Arad, 

prin temeinicul s€i studii întitulat: A romăn 
uyeb latinsăga (Latinitatea limbei române), despre 
care însu-și di Rethi a recunoscut, că e un studii 

»substanţios< și »scris cu un bogat aparat sciin- 

țifice. 1) 
Cu şepte ani mai târzii, la 1887, scrie mai 

sus amintita lucrare. despre Formarea limbei și a 
națiunei valachice, care a dat nascere Refleziunilor 
lui Papiiă. - 

Și în sfirșit la 1896 întruna din ședințele 
Academiei Maghiare din Pesta a ţinut.o prelegere 
asupra originei nostre, în care și-a desfășurat 
n6ua sa teorie în punctele acestea, și care, de 
un loan Costa, a fost tradusă chiar şi pe româ- 

| -) Cf. Goldiș, A român nyelv latinsâga. Arad 
188€ pag. 51. .
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nesce sub titula: Des/zgarea chestiunei origini 
Românilor. Înse teoria sa și de data acesta în- 
timpină r&spunsul trebuitor din condeiul dlui 
Dr. Elie Dăianu, carele într'o lungă dare de samă 
a slăbit-o esenţial în părțile greșite. !) 

Din acestea trei întimpinări ce sai tăcut” 
teoriei dlui Rethi despre originea și limba nâstră, 
cea mai substanți6să, fără îndoiclă sînt Refleziu- 
nile fugitive ale lui Papi. 

Pentru întâia-și dată ele at fost compuse 
la 1887 și erau destinate pentru colânele din 
foița Gazetei, dar din lipsa de spații s'a amânat 
multă vreme publicarea lor, carea apoi nici nu 
a urmat, căci Papi și-a propus să le prelucre 
din noi și să le amplifice cu nu și mai nu- 
merdse arguminte. În Sfirşit după un interval 
de zece ani, în care timp teoria dlui Rethi a 
r&mas necritisată din partea altor maj competenţi, 
Reflexiunile lui Papiă la 1897 aă văzut lumina 
în forma de azi, care face o Carte întregă. Târziu, 
ce e drept, dar pe cum bine observă Papii, 
»cestiunile linguistice întru apărarea adevărului 
nici mai târzii nu-și pot perde din actualitate.« 

Pe cum s'a indicat mai sus, Reflezriunile lui 
Papi, nu se importă la întregă cartea dlui 
Rethi, ci numai la un cap din ea, adecă la cel dintâiă. Dar capul acesta este supositul întregei 
cărți a dlui Rethi. Prin urmare când Papiă a 
combătut capul I. punct de punct producând 
contra dlui Rethi cele inai eclatante si mai severe 
arguminte, atât din firea limbei românesci, cât 

2) Cf. Dr. Ze Dăianu, Originea Românilor, nâuă teorie a lui Rdthi; în Zyibuna din 1897, Nr. 27—32..
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şi din limbile afine și străine, și din filologii 
mai renumiți români și străini: propriaminte a 

resturnat și cele alalte capete (IIL—XI) din 
scrierea dlui R&thi, care sai ridicat pe acesta, 

Papiă e modest, şi în modestia sa zice, la 

începutul lucrării, că e »debil pe acest terens, 

dar lucrarea sa lasă în urmă-i convingerea, că 

în materie de filologie românescă a fost un cap 

luminat, cu principii solide, și a cunoscut cu 

pătrundere filologii mai de frunte, atât la noi, 

cât şi la străini. În adever de data acesta el se 

afirmă ca un iscusit apărător al limbei române 

eșit din școla marelui Cipariu, al cărui distins 

elev a fost. 

Nu ne privesce, și nu e potrivit, la locul 

acesta să presintăm în totul lor Refezzunile lui 

Papiă; ajunge semnalarea acesta cu laudă de o 

parte, şi cu regret de alta, că ele atât de puţin 

sint cunoscute în literatura nâstră filologică, 

măcar că ar fi mult vrednice de o dreptă apre- 

țiare, fiind-că la rîndul lor sai înfățișat ca un 

razim adevărului, »contra căruia se luptă de a 

pururea minciunac. 

În interesul istoriei literaturei nostre Papiu a 

mai scris dâuă serii de articole de bibliografie veche 

românescă din secolul XVI—XVIII, publicate în 

foița Gazetei la 1898 (Nr. 224 şi urm.) și la 1902 

(Nr. 101 şi urm.), unde face cunoscute din bo- 

gata-i bibliotecă mai multe cărți bisericesci, de 

o proveniență veche, și chiar din acest motiv, 

ază “te rari și preţi6se. 

În articolele acestea descrie, pe larg, și 

Pra siul, tipărit la Brașov de diaconul Coresi între
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1570—1580, pe cari Cipariă încă îl amintesce în 
Anadecte şi Principie de dimbă, dar l-a cunoscut 
numai după nume, pentru aceea l-a şi confundat 
cu Pravila mică, tipărită la Govora în 1640. !) 

Și descrierea Praziului, împreună cu cele 
câte-va fragmente ce ne dă Papiă din el, în 
alăturare cu textele corespunzetâre din WNo4/ 
Testament edit. Belgrad an. 1648 și din Brbhza 
edit. Blaș an. 1795 — aă cu atât mai mare va- 
IGre, căci pe cât se scie, azi numai dou exem- 
piare sînt cunoscute: unul, acesta al lui Papii, 
care, pe cum sum informat, acum a trecut în posesiunea Academiei Române, şi altul, acela forte 
deteriorat, ce se află în Museul de anticități din 
Bucuresci. 2) 

În ce privesce traducătorul Fraziului, sa zis, 
că ar fi Coresi; Papiii înse, căutând la împreju- 
rările şi formele ce obvin în Praziu, crede că 
diaconul a putut să afle, cel puțin partea dina- 
inte, intrun manuscris maj vechiii, la care a adaus 
partea din urmă, și e posibil că Coresi a com- 
pletat numai traducerea cu partea de pe urmă; 
sai dacă a făcut el traducerea întregă, a făcut-o 
înainte de a tetravanghelului, în care traducerea și stilul peste tot e mai »coreci și mai bun, de cât în Praziue. 3) 

La fnea seriei a doua, din 1902, Papiii descrie și un manuscris cât se pote de ciudat de 

  

1) Cf. Analecte Ziterare.  Blaş 1858, pag. 141; Archiva Bentru filologie și sforie, Gin 1867, Nr V. pag 89. Cf. Bianu- Flodoș, Bibliografia românescă, Vol. I. pag. 51. 

5) Gazeta Transiivaniei, cin 1898, Nr. 232.



pe la începutul secolului XVIII, datorit unui 

anumit Filip German din Ormenișul-de-câmpie, 

care spune, că za a învățat unici carte românescă, 

nică ungurescă, ci numai azbuchile, Şi mai de- 

Pare şi-a câştigat sciința din cetit, fiindu-i dascăl 

Dumnedeă. 

Manuscrisul pare a fi un product de kie- 

rafură poporană. În sine nu are nici o valore 

mai însemnată, de cât aceea, că este compilarea 

unui scriițor din popor, care tâtă sciința și-a 

câștigat-o prin propria-și sîrguință. Conţinutul e 

fârte împestrițat; fără de nici o ordine aflăm aici 

acumulate diferite cântece fără ritm, rugăciuni, 

considerațiuni, citate, explicări și învățături, din 

cari în cele următore reproducem, pentru inte- 

resul dogmatic, partea referitore la credinţa în 

Dumnezei triunul, care portă titlul acesta: 

»Credința creştinescă așa să se credă de tot 

omul, nu alt fel«, şi care, mult sămănător cu 
credeul lui Atanastii, sună așa: 

»Cred în Tatăl și în Fiul şi în Duchuli sfînt, una 

este o dumnezeire, asemenea slavă de-a pururea fiinci6să 

mărire; cum este părintele așa și fiul, aşa şi duchul sfint; 

nezidit părintele, nezidit fiul, nezidit duchul stint, neajuns 

părintele, neajui:s ful, neajuns duchul sfint, vecinic pă- 

rintele, vecinic fiul, vecinic duchul sfint, înse nu trei 

vecinică, ci unu vecinie pe cum nu trei neajunsi, nici 

trei nezidiţă, ci unul nezdit şi unul neajuns asemenea 

a tâte ţiitor părintele, a tote ţiitor fiul, a tâte ţiitor şi 

duchul sfint, înse nu trei a tâte ţiitori, ci numai anul 

a tote ţiitor, așa şi Dumnezeă Părintele, Dumnezei Fiul, 

Dumnezeă și Duchul sfint, înse nu trei Dumnezei, ci 

numai unul Dumnezei, nu trei Domni ci unul Domn, 

pentru că pe cum deosebi fiesce care tocmelă Dumnezei 

şi Domn a mărturisi creștinii adevărat ne nevoim, aşa 

trei Dumnezei sai Domni a grăi credința cea bună
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pravoslavnică ne apără. Părintele de nime nu este 
făcut, nici zidit, fiul de la părintele insu-şi este nefăcut, 
nezidit, nici născut, ci purcezător, un părinte este nu 
trei părinți, un fii nu trei fi, un duch sfint nu trei 
duchuri sfinte, şi întru acesta troiță nu este mai întâiă, 

sau mai apoi, sai mai pe urmă, nimic nu este mai mare, 

sai mai mic, ci întregi trei tocmele de putere fiinci6se 
sînt loru-și întocmai.a !) 

Articolele bibliografice, ce avem din con- 
deiul lui Papiii, fără îndoială sînt fârte instructive, 
și dovedesc, că scriitorul lor, ca în tâte lucrările 
sale, și în privința acesta a fost iscusit. Între 
hârțiile sale aflăm una de la președintele Aca- 
demiei Române, semnată la 23 Oct. 1898, care 
nu alt cum de cât elogios se exprimă asupra 
interesantelor articole, pe cari le-a publicat în 
foița Gazetei Transilvaniei. 

La tot casul, prin ast fel de comunicări 
Papiu aduce bune servicii vechei nâstre litera- 
turi, „Si fară și numai regreta putem, că virsta 
înaipitie nu! m-a îngăduit, să-și vadă îndeplinită 

"mădejaţa, Și dorința exprimată la sfirşitul arti- 
coletor” sale bibliografice, de cari ne-am ocupat, 

"wide ast fel scria în cea din urmă lună a 
veacului XIX-lea: »Am terminat cu scrie:a 
n6stră la finea anului, prin urmare și la finea 
secolului XLX, cu speranță de a trece şi în se- 
colul XX, și dacă vom fi vrednici de a mai 
numera zile — din deosebitul dar dumn_„sesc 
— încă-şi în “Secolul XX, în care toţi cei ce 
trăesc astăzi când Scriem, se vor pute lăuda, 
că sînt din v&ăcul trecut, — vom mai scrie și 
despre alte manuscrise de valâre, cum e de ex. 

  

1) Gazeta Transilvaniei, din 1902, Nr. 114.
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antologionul etc. și divanul de Cantemir, tipărit 
în dou limbi: românesce și grecesce, în columne 
alăturate.« !) 

3 

În acestea am socotit de bine şi datorință 

a expune întregă activitatea literară a lui Papi, 

carele, pe cum am avut prilegiii să vedem, în 

viață cât a fost, a lucrat necontenit, folosind cu 

înțelepciune și cu folos spre mărirea numelui 
lui Dumnezei și al neamului sei, talentul ce na- 
tura bună i-l-a dat. Până a trăit a suferit, a 

luptat și a muncit. Dar, că să termin cu înse-şi 

versurile sale, 

Cel ce pân' la morte bine s'a lupat, 

Are şi prin veacuri nume neuitat. 

  1) Gazeta Transiloanici, din 1992, Nr. 117.
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