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I 

PUNCT DE VEDERE 

Istoriografia ardelenească, întemeiată de modestul învăţat 
$. Clain-Micul, de bogatul G. Șincai și de aprigul P. Maior, 
ale căror opere au mișcat tot românismul, a avut, după ei, o 
desvoltare mediocră. Insuș G. Bariț, din a doua generaţie 
a școalei latiniste, nu s'a ridicat, nici în istorie, peste o con- 
cepție empirică și nu a beneficiat de studiul influențelor 
psihologice și sociologice care, pe când el scria la Părţi alese, 
de mult își făcuseră loc larg în toată istoriografia europeană 
şi chiar şi în cea românească. Cu Nicolae Popea şi Dr. A. 
Bunea şi cu alţii istoriografia ardelenească s'a confesionali- 
zat, adică s'a depărtat de ce esțe mai interesant în istoria 
omenimei: de evidenţiarea conținutului total de idei ascuns în 
fondul evenimentelor, de măsurarea nivelului lor cu al feno- 
menelor europene coexistente, de farmecul de a urmări cre- 
şterea acestor idei în indivizii reprezentativi şi în massele 
care-i nasc, care răsună de glasul lor și făptuesc clar în sen- 
sul lor. Dependenţa aceasta de idei dela om la om și dela 
naţiune la naţiune, concepţia că pe legăturile sufletești dintre 
ei şi dintre ele se sprijineşte energia progresistă a popoare- 
lor, a rămas pe al doilea plan, pe întâiul ieșind: diferite fețe 
episcopeşți cu cortejul lor monoton de protopopi ori cano- 
nici; şi alți slujbaşi, mari și mici, cari se ocupă cu cele câtevă 
suupplexe-uri româneşti; împărați cari vreau ori nu vreau câte 

cevă; rar poporul —ca de ex. în Horia lui Nicolae Densu- 
şian —, rar poporul, despre al cărui 1848 (de pildă) nici 
până astăzi nu s'a scris nimic complet. Acum în urmă d. 
N. Iorga, scriind istoria masselor românești din Ardeal, a 
desemnat un mare cadru, î în care Ardelenii au datoria de-a 
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mai întrodute chestiunile, care lipsesc, firele de legătură pe 

care, acum încă, poate numai ei le vor scoate din uitare, 

deoarece, deocamdată, ei sunt mai aproape de izvoarele acelor 
fire țesute înţre noi şi popoarele conlocuitoare, a căror para- 
lelă evoluţie o lămureşțe şi pe a noastră. - 

Simion Bărnuţiu este un caz, în care principiul de cerce- 
tare indicat ne poate mijloci o înţelegere mai adâncă și o apre- 
ciere mai realistă. Eu le voiu încercă povestind întâiu viaţa 
lui S. Bărnuţiu, pentru a arătă ce împrejurări au contribuit 
la alcătuirea personalităţii sale; apoi, desfășurând evoluţia 
ideilor sale, pentru a arătă din ce regiuni reale şi apropiate 
(nu «mistice», nu de tinspiraţie genială», etc.) s'a ales și s'a 
închegat în sufletul său acel cald ideal naţional, din care și 
astăzi se hrăneşte, mai ales în Ardeal, spiritul românesc. 

1 

II 
SATUL LUI BĂRNUȚIU 

Simion Bărnuţiu s'a născut în Bocşa-română. Bocşa «ma- 
ghiară» este Bocșiţa. Comunele care înconjură satul lui Băr- 
nuțiu sunt: Diosiod, Gurusleul unguresc, Borla, Husmezeu, 
Curiteu şi Mocirla. | 

Tipul etnic maghiar precumpăneşte încă în totalitatea 
acestor sate cu ale lor vreo patru mii de Unguri faţă de vreo 
mic şase-şapte sute de Români. La începutul veacului Ungurii 
erau şi mai mulți. S$. Bărnuţiu s'a născut, aşadar, într'o re- 
giune bilinquă a Sălajului. De copil cele două limbi, româna 
şi maghiara, i-au arătat deosebirea, dacă nu chiar contrastul 
dintre cele două naţiuni. | 
In acele regiuni de mult încă românismul eră în crestere. 
Chiar Bocşa-română este un exemplu de creștere înceată, 
care, însă, nu a dat niciodată înapoi. Dr M. Petri ne-a scris 
în privinţa aceasta, câteva date interesantel). La 1676 satul 
apare, în acte, ca Olăh-Baxa. La 1708 comuna se pustiește; 
apoi se reface încet. La 1715 se găsesc acolo vreo 31 de su- 

1) Dr, Petri Mor, Szildzy vdrmegye monogrăphidja, vol. III. 
A
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flete: 63 Unguri, 18 Români; la 1720: 99, vreo 63 Unguri , şi 36 Români. La 1733 cele vreo 20 de familii româneşti (cam r100—120 de suflete) au popă. În 1750 sufletele româ- neşti (greco-catolice) sunt 317. La 1847 ele se ridică până la suma de 643. 
Creșterea populaţiunii româneşti sau cuceririle rassei noa- stre din acele părți o dovedesc și alte sate, care au, în limba maghiară, atributul Old: Olăâh-Keczel, Oldh-Valks, Oldh- Horvat, Oldh-Nddasd, Oldh-Csaholy etc. 
Istoria tuturor satelor din acea regiune confirmă cucerirea înceată, dar singură a puterii românești. Cucerirea continuă şi astăzi; patrioţii unguri o regretă pentru trecut și sc tem de ea în timpul de faţă). S. Bărnuţiu, începând a judecă, a deschis deci ochii și asupra unui proces de înaintare a Ro- mânilor. Inainte de-a părăsi comuna sa de pe coasta mică şi prelungită în șes, copilul 'va fi înțeles poate şi acest proces. Dacă nu l-a înțeles atunci —ar fi un caz de înţelegere pre- coce —, de sigur l-a înțeles când vara se întorceă acasă ve- nind din centrul unguresc, unde-și făceă studiile şi unde, fără îndoială, viaţa politică maghiară a trebuit să-i atragă 

atenţia. 
Printre locuitorii comunei sale unii sunt nobili; dar nobili 

fără multă avere (plugari) şi fără multă carte. In 1908. încă 
dintre cei vreo mie de Români, dintre adulţi, cetiau şi scriau 
65 de bărbaţi şi 41 de femei — româneşte; iar românește și 
ungureşte abia zece!2) Plugarii Bocşei-române se feriseză deci şi de cartea ungurească, | 

III 
DIN PREJURUL BOCȘEI 

Regiunea căreia-i aparţinea Bocșa-română eră comitatul 
Crasnei, având drept capitală Şimleul-Silvaniei. Crasna face 
parte din Sălagiu. 
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1) Fodor Dâniel, Szildaymegye & a magyariizy dllapota. Zilahon 1885,p. 16: «Sajnos, a magyarsâgnak az olâhsâgba vald lassti, de folytonos beolvasztăsa nemesak a mult. ban târtent, hanem napjainkban is tărteniky, 
1) Dionisie Stoica, Monografia Sălajului.
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Pe când se năşteă S. Bărnuţiu Sălagiul eră o ţărişoară 

isolată în ţara din care el eră un fragment liniştit!). Măgura 

şi Meseşul adăpostiau o populaţie 'sobră, religioasă, de o 

simplitate morală, la care numitul Szatmâry privește înapoi 

cu dor. Acelaş scriitor ne asigură că pe acolo nici iobagii nu 
erau trataţi așa de rău ca cei din Ardeal. | i 
_Un bun cunoscător al Crasnei, vicariul Alecsadru Șterca- 

Șuluţiu — scriind la 18462) — confirmă pe Szatmâry când 

zice că în acea varmeghie «mai de mult încă eră o toleranţie, 

o recunoaştere a dreptului», de care se bucurau şi preoţii uniţi 

până la 1841, când aceștia (fură scoşi din numărul nobililor, 

fireşte nu în alta, fără numai lipsindu-i de glas la alegerile 

deregătorilor și a deputaţilor», greşală rectificată la :18465), 
chiar de Unguri, pe cari A. Şt.-Șuluţiu îi citează pe toți. 

Afirmaţiunea celor doi scriitori nu pare a fi chiar deplin 

exactă. Nemeşii erau şi în Crasna, ca și aiurea: mulţi și leneși. 

Szirmay ne spune că, la 1805, numai în cercul Crasnei erau 

1566 de-nemeşi!). Pentru tot Sătmarul, un isvor oficial din 

acelaș timp (1811) ne păstră (dela 1803) cifra de 166389 ne- 

nobili şi 20108 nobili; deci cam 7—8 nenobili la un nobil). 

In toată Ungaria proporţia eră cam 18/19 nenobili la un nobil. 

Se afirmă, însă, că primitivitatea patriarhală a Crasnei pare 

a fi fost întru câțva favorabilă traiului mai uman descris de 
Szatmâry în amintirile sale. . 
"Cu toate acestea eu cred că spiritul lui Ştefan Werbâczi 
nu trecuse în zadar şi prin Crasna. Și par'că a fost o potri- 
veală simbolică faptul că Werbâczi avusese moşii chiar pe 
râul Crasnei: Bogășul (unguresc) și Hususcul (românesc) 
Tradiţia lui, legea lui rămăsese pretutindeni, cred că şi în 

Crasna, unde apăsarea economică trecea ca și aiurea, drept 
condiţie a consolidării naţionale a Ungurilor. 

Rezultatul tradiției de apăsare —privitor anume şi la 

1) P. Szatmâry Kâroly, Emlekeim, Szilăgy-Somly6, 1854, p. 19. 
:) Gazeta de Transilvania, 1846, p. 190. 
3) Rectificată pe temeiul — Tripartit-ului, partea 1, titlul 2, articolul 1; şi al 

legii din 1744 (Art. VI şi VID!.- 
__%) Szirmay Szirmai Antal, Szatmăr vârmezye. Budân. 1809, p. 32. 

2) Vaterlăndische Blătter din Viena. (25 Maiu 1811), p. 249. 
*) Vezi harta moșiilor din IWerbâczi Istvdn €letrajza, de Frakndi Vilmos, 1$99. 

a
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Crasna — l-a formulat mișcător chiar un poet şi om politic 
al Ungurilor. Pe el, pe contimporanul lui S. Bărnuţiu, îl 
voiu cită așadar, pe Kâlcsey Ferencz, cu a sa cuvântare 
despre starea norodului. contribuent din Sătmar 1). (Şi iată — 

„vorbi Kălcsey—în astfel de situaţie este poporul contribuent 
care numai casei regale și militare îi plăteşte pe an 99015 
florini de argint. Dar acel popor contribuent cumpără pâinea 
pe bani; în raport cu numărul său ţine şi poate ţinea foarte 
puține vite; găsind închise drumurile cătră negoţ, în cele 
mai multe cazuri, el câştigă numai cu munca palmelor acei 
bani, cu care își plătește din timp în timp dările. Dintre cei 
177000 şi câteva sute de jeleri (zseller), grădinari și alţi oameni 
de aceeaşi categorie, cari se găsesc în cuprinsul acestui comni- 
tat de nobili, mai mult decât 3000 locuesc sub coperiș străin! 
dar de bună seamă putem zice că mai mulţi sunţ aceia, cari, 
neavând nici pământ, nici vite, în cea mai mare parte a vieţii 
lor nici nu ajung să-și coacă o pâine; ci chiar şi bucata cea! 
mai mică, .cu care-şi stâmpără foamea, și-o câștigă tot cu 
munca de jeleri, din pomana mâinilor străine». 

Aşă trăia iobăgimea din Crasna lui Bărnuţiu între 1810 
şi 183012) | | 

* Dar când se iveă câte-o secetă, câte-o scumpete ca'n 1816, 
can 1817? Atunci mizeria eră grozavă. | 

Despre stările acestea din copilăria sa S. Bărnuţiu nu a 
vorbit nicăiri ca despre stări simţite de el personal. Că le-a 
văzut, că le-a simţit, nu încape îndoială. Dar el ne-a lăsat 
numai o descriere generală, sobră, despre lipsa bucatelor din 
fot Ardealul. Ceva din copilăria sa eu citesc însă, și în acest 
text obiectiv despre «timpii răposaţi), despre anii 1814—1817, 
când el eră de 6—9 ani; şi de aceea îl citez: Ardealul încă 
simte lipsă bucatelor de multe ori; uneori şi foamete, că nici 

! 

1) A szatmări ad6z6 nep dllapotărdl. (Megyegyiiltsen) 1830, în colecţia lui Toldy. 
„A magyar politikai szonoklat kezikânyve. Pest, 1866, vol. I, p. 91 şi 94. 

2) Despre felul poporului unguresc din Crasna Al. Şterca-Șuluţiu a scris to- 
tuş, la 1846, o părere care merită să fie scoasă din uitare: (Varmeghia sau comitatul 
Crasnei, un comitat mic sărac de avuţii, dar bogat de inimi şi duhuri mari... dădu 
cea mai luminată dovadă că pe compatrioții săi români ca pe fraţi şi adevăraţi patrioți 
îi socoteşte; soartea lor o poartă în sin ferbinte întru atâta, cât asuprirea nici a acelora 
nu o pot suferi». (Gazeta, 1846, p. 1909). -
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nu avea drumuri bune, nici bani ca să impoarte bucate de 

ajuns în timp de carestie?); nici n'avea ce să deie schimb pentru 

bucate, pentrucă ţările vecine au; şi sare şi lemne, și alte de 

lipsă pentru traiul vieţii; apoi: sarea dată Ardealului dela 

natură ca supliment al cerealelor —a fost regală din timpi 

nememoraţi şi regii timpurilor trecute nu s'au crezut îndato- 

raţi cătră astă patrie a rupe o parte din ăst tesaur patriotic 

pentru un fond care să-i apere pe locuitori în contra foame- 

tei; pentru Ardeal, în timpii răposaţi, nu s'a făcut nimic: nu- 

mai ruinele resbelelor, lipsa drumurilor şi a capitalelor, de- 

fectul?) așezămintelor de educaţiune şi filantropie, neștiința 

publică, egoismul privaţilor spun că şi Ardealul a avut gu- 

verne în timpurile trecute; capitaliştii şi ceice aveau bucate 

adunate şi aici, fireşte, ca în toată lumea, doriau și abia aştep- 

tau să vină câte un period de carestie, ca să-și poată vinde 

bucatele cu preţuri bune şi alocă banii cu dobânzi mari; așă 

- o foamete ca cea dela 1814—1817 pe o parte de popor o stin- 

geă, pe cealaltă o făcea tributară cămătarilor perpetuă. Mij- 

loacele de-a face proviziuni pentru ani răi Ardelenilor le crau 

parte necunoscute, parte nepracticate cum s'ar fi căzut». 

_In anii citați: 1814—1817 Bărnuţiu eră acasă, la părinți, 

în comuna sa de naștere. Şi eră în ajunul plecării sale la 
şcoala «normală» primară din Șimleu. Peste acei ani grei l-au 
trecut biruitori părinţii, cari —aşă se pare — înţeleseseră că 
pentru un copil de talent trebue să facă jertfele cerute de 
viitorul lui. 

IV 
PĂRINȚII 

In evoluţia locală a Bocşei-române familia lui S. Bărnuţiu 
a avut se pare un rol. Din ea au ieșit câţiva intelectuali ai 
satului. a 

! (- Bunicul său a fost preot în :Bocșa-română. Fiul acestuia, 
(tatăl lui Simion, Ioan, a fost cantor?): Dar matricula liceului 
NT E 

1) Nevoie. -- : N 
2) Lipsa. 
3) Dr. Ioan Raţiu, 

Sirni - a ş . bogati imion Bărnuţiu, în Luceafărul 190$S (1 August); şi toate
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din Careii-Mari îl înscrie pe tata în anul 1622/23 şi ca învă- | » 
ţător (ludimagister); altfel, în ceilalţi ani, tatăl lui Bărnuţiu 
apare în matriculă ca plebeius, îgnobilis. și cantor, deci ca; 
țăran nenobil, cantor şi învățător, O : 

Soţia lui Ion, Ana Oros, eră fată de preot. 
Din lon şi Ana Bărnuţiu s'au născut 2 băicţi şi 6 fete. 

Dr I. Pop şi Dr loan Raţiu ne informează că fetele s'au 
măritat după plugari cu stare, parte nobil, parte «răscumpă- 
rați dela slujba domnească». | 

Deși traiul eră greu, precum am arătat, totuşi familia lui 
Bărnuţiu pare a fi fost şi economicește, nu numai intelectual, 
printre cele de frunte. 

Simion s'a născut în 21 lulie (2 August) 18081). 

a 

V 
PE DRUMUL CĂRŢII: LA ȘIMLEU ȘI CAREI. 

In vârstă de nouă ani (1818) Simion Bărnuţiu a fost dus 

la Șimleu, ca să sfârșească acolo învăţătura primară. După 

Dr 1. Raţiu a şi terminat-o în primăvara anului 18202). 

Șimleul Sălagiului a însemnat o lărgire de vederi remarca- 

bilă. Aici eră reședința comitatului Crasnei; aici se aduna 

congregația marcală; aici funcţionă arhiva şi, mai evident, 

închisoarea. Vechiul castel al Banffilor devenise un fel de 

magazie pentru miliția austriacă. Sărăria regală dădeă o idee 

despre avutul subteran al ţării; un izvor mineral despre cel 

actual. Din pământul Măgurei ieșise de mult .și alt avut; 

  

- 

e 1) Amicul Familiei (1890) și Luceafărul citat. Afirmaţiunea din notiţa biografică 

din Dereptulu publicu alu Romaniloru: «Bunicii şi străbunii lui, atât după linia maternă, 

cât şi paternă, dederă secoli înregi Sălagiului preoţi luminaţi şi apărători înfocaţi ai 

altarului şi ai naționalităţii române, cei dintâiu în Hidig şi alte comune române, cei de 

ai doilea în Siciu şi în Bocşa-română», poate fi o tradiţie; dovezi că aşă a fost tsecoli 

întregi» eu nu am găsit. Datele despre Hidig (Hidveg) şi Siciu (Szecs) cuprinse în mo- 

nografia Sălagiului de Dr. Petri nu îndreptăţesc afirmaţia citată. La a. 1750 Siciu aveă 

vreo 302 suflete româneşti; iar Hidigul 220. In Siciu greco-catolicii erau la 1733 vreo 

28 de familii și aveau un popă (on). In Hidig, în acelaş an erau 15 familii românești; 

eră şi un popă ortodox, Irimia, bigam, adică însurat a doua oară. Din astfel de mediu 

tradiţia citată nu pare explicabilă. Ă - 

2) După alții (Notiţă biografică, Dr. 1. Pop, Enciclopedia română). Bărnuţiu a 

studiat în Șimleu în anii 1817 (Oct.) — 1820. 
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dela 1797 căprarii Petru Baciu şi Simion Bobor descopeti- 

seră, săpând subt glie, aurul roman în formele artistice, pe 

care încântat le descriseră Arneth şi Pulszky 1). Intre 1818— 

1820, Bărnuţiu va fi aflat oare despre aceste urme romane 

în pământul stăpânit acum de «barbari»? Cine ştie! Cultură 

mai nouă i se înfățișa însă în forma vechei cetăți a mânăstirei 

fraţilor minoriţi a bisericii romano-catolice ogivale, din sc- 

colul al XVI-lea. | 

Piaţa prietenoasă a Șimlăului, Măgura, atrag și astăzi 

pasul plimbător al şcolarilor; l-au atras și atunci; și printre 

monumente culturale . S. Bărnuţiu va fi gândit câte cevă; 

puţin poate, poate mai mult; în tot cazul, din Șimleu încă, 

în sufletul lui s'au aşezat cel puţin formele culturei patrici 

sale cu înţeles aproximativ. Superioritatea străinilor a 

simţit-o de sigur imediat, deoarece curând el o căută și aiu- 

rea, mai departe, la Careii mari. 

Din timpul petrecut la Șimleu, când Bărnuţiu eră de g—12 

ani, ni s'a păstrat despre el o anecdotă ori o amintire, care 

merită un loc mai de frunte, decât nota de sub pagină care i-a 

consacrat-o Dr I. Pop?). Ea este într'adevăr caracteristică 

pentru timpuriul simț de dreptate al copilandrului. Căci se 

zice: . Alexandru cândvă Barbolovici, protopop în Coșeiu, 

conșcolarul lui Bărnuţiu în normale, i-a împărtăşit un fapt care 

s'a petrecut cu Bărnuţiu în cl. III și care este destul de ca- 

racteristic, ca să ne convingem din el că curajul, statornicia 

şi mai presus de toate iubirea spre dreptate, care l-a distins 

pre Bărnuţiu în toată viaţa sa, erau virtuţi ce le posedă încă 

în anii tinereţelor. — În clasa a III-a normală, profesorul lui, 

un Slovac renegat, voind din ură cătră băcţii români, să-i 

prepună tinărului Bărnuţiu pe 2 Maghiari, de altcum repe- 

tenţi în clasă, acesta şi-a propus ca în examenul public să 

caute prilej de-a protestă „contra procedurei necorecte și ne- 
drepte a profesorului. Provocat, după alfabet, între cei dintâi 

să răspunză, a declarat că: «după ce d. profesor nu ţine drep- 
tatea, el e gata să răspunză în mediu, înaintea comisiunei!y 

  

3) Pulszky Ferencz, Tanulmdnyok a nâpudndorlds korânak emlekeirăl. 

- 2) In Amicul Familiei, 1890, p. 2.
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Dorinţa i s'a împlinit, răspunsul a fost eminent, iar profe- 
sorul a rămas cu ruşinea. Răspunsul categoric al lui Bărnuţiu 
a stârnit admirarea celor de faţă şi mai ales a vicariului de pre 
atunci din Sălagiu: George Tatu. 

Amintirea este prea precisă, ca să poată fi clasată ca ancc- 
dotă inventată; oamenii cari au povestit-o au fost bărbaţi 
serioşi, respectabil; ; aşa că documentul moral, trăit de Teodor 
Szilagyi, trebuia să fie primit şi în acest memoriu. | 

Documentul permite concluzia că Bărnuţiu tot așă de drept 
va fi judecat şi orice altă cauză care îi treceă pe dinaintea 
inteligenței sale precoce; şi că la Carei el trebue să fi intrat 
ca fraged luptător, cum fusese la Șimlcu. . 

Careii-mari sunt o creațiune frumoasă a grofilor Kâroly. 
Bărnuţiu a trăit și a studiat acolo dela 1820 până la 162ş. 
De acolo a plecat, în vârstă de 17/18 ani, ca tânăr precisat 
sufletește. De asțădată impresiile i-au rămas conştient însuflet. 
Plecând el luă cu sine chipul unui vdr grofesc modernizat, 
înconjurat de un oraş bogat, cu vie desvoltare culturală, în 
care și elementul românesc intrase, modest deocamdată, 

Relativ la Carei extrag câteva date din. monografia lui 
Asztalos 1). “ 

Zidurile vechiului dr căzuseră de mult; pe la 1704 se 
clădise noul castel, aşa cum se vede astăzi, ca palat de traiu 
comod, nu ca fortalițiu. | - 

Oraşul era împărţit în cinci părți: a meseriilor, a uliţei- 
mari, a Șvabilor, a orașului-nou,.a haiducilor. dă 

Unele dintre meserii erau celebre; astfel pielarii cari pro- 
duceau opinci crau atât de vestiți, încât Românii din Hu- 
nedoara veniau pănă aici să cumpere şi să plătească totdeauna 
peşin cu bani de aur?). Tânărul Bărnuţiu i-a putut vedea; 

Pe acest tânăr eminent îl voi fi interesat şi haiducii români, 
” aşezaţi într'o parte a orașului. Aceşti haiduci alcătuiau garda 
palatului, iar la serbări formau trupa de gală. Şeful lor era 
căpițanul cetăţii. Căpitanul îi comandă la paradă şi le 
da semnalul focului strigându-le româneşte: Griji, prinde 

1) Nagy-Kăroly rendezett tandesu udros târtenete 1848—49. Irta Asztalos Gyorgy, 
Nagy-Kâroly, 1892. . 

2) Asztalos, p. 123,
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pistolul, fă foc!1) Dar acești haiduci aveau şi slujbe de mai 

puţină frumusețe și chiar apăsătoare: ei strângeau robotele, 

- dijmele domnului, ei păziau la temniţă”). Veniţi de prin sate: 

pustiite, aceşti Români (greco-catolici) deveniseră stâlpi ai 

stăpânirii medievale, dar trăiau uşor şi nici nu bănuiau că 

nouă ne vor apăreă ca descălecători români într'un vechiu 

adr unguresc. Vieaţa lor era așa de reliefată, încât Bărnuţiu 

le-a dat de sigur toată atenţia sa. 

“In fondul acestor fenomene bătătoare la ochi se întindea 

toată întocmirea patriarhală, privilegiată, medievală, care se 

resfrângea şi în vieaţa politică zgomoţoasă a comitatului. De 

pela 1820.un rescript regal îi dă acestei vieți un nou avânt?). 

Avântul coincideă cu intrarea în Carei a tînărului «student» 

care l-a văzut, de sigur. i 

„Dar pe el îl interesau, în primul rând, studiile pentru care 

venise la Carei, la părinţii piarişti. | 

„Părinţii se aşezaseră aici din Octomvrie 1727, ca confesori 

şi profesori. Lreptat liceul se completă; pela 1806—1807 

liceul ajunse să aibă'8 clase. Ca toate liceele catolice, el primiă 

şi greco-catolici; Români şi Ruteni, cărora li se făceă firește 

propaganda oportună. | | 

Relativ la studiile din „Careii-mari d. director al liceului 

piarist, Dr loan Schweighofer, mi-a dat despre S. Bărnuţiu 

informaţiile care urmează. i 

In semestrul I din anul şcolar 1820/21_$. Bărnuţiu — 

aşa-l înscrise matricola —nu- a avut stipeiidiu, a fost sârguin- 

cios, la conduită a avut nota 1, la religie E 2, la limba ma-: 

ghiară E 5 şi la celelalțe studii E ş. Colegii lui greco-catolici 

au fost Ruteni și Români, Ladislau Holuban, Andrei Marin- 

caş, Francisc Napcori, loan Ohah, Alexandru Oros, loan 

Pal, Andrei Popdan, loan Șaitoș, Ioan Ungur, George Vas- 

vâri, Daniil Zecani, Ioan Zecani. Cu romano-catolicii - îm- 

preună erau 36 de şcolari.. Profesorul clasei VIII (Gramatici 

  

1) In Asztalos p. 149: +Grizs! pringye pisztoly ! fâcse fokb 

2) Domnul le da acestor haiduci loc de casă, de fiecare câte 27 de holde, 1/, din 

venitul târgului săptămânal şi W4: din al târgului anual. Erau îmbrăcaţi ca husari: al- 

bastru cu şiret alb, ciacău şi sabie. Pe căprar şi căpitan ei şi-l alegeau. Căpitanul aveă 

şnur de argint și ciacău cu pene. ” - 

3) Asztalos; p. 109.
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ani secundi) era Alexiu Tâtâny. Director al liceului era Ştefan Barkovics. 
In semestrul al doilea, făcut cu aceiaşi colegi cu acelaş profesor, notele de mai sus au fosț: IEr,Eg, Er. | In anul -şcolar 1821/22, în III gramaticae schola, când Bărnuţiu este înscris cu 13 ani, notele sunt: 1, E2,Es,Er. Dintre colegii greco-catolici .ni se comunică numele: Nicolae Fabian, George Farkaș, Vasile Kosa, Mihail Konstantin, Marincaş, Orosz, Popdan ; Ungur nu mai urmează. Profesorul celor 30 de școlari era Hieronim Pinter. Cu acelaş profesor ȘI cu aceiași colegi studiază Bărnuţiu şi în semestrul următor, 

la sfârşitul căruia avea notele: 1, E2, Eq,Er. 
In anul 1822/23 în IV gramaticae schola, la vârsta de 14 ani, Bărnuţiu avea notele: 1, E1,E2,E 1; iar în semestrul al doilea: 1, E 4, E 2, E 1. Erau go de colegi. Profesor era Vasile Alajos. Colegi greco-catolici, afară de cei amintiţi: mai sus,: sunt Ioan Bovankovics, Francisc Cepeş, Simion Nagy, Andrei 

Vezendi. | . o . 
In anul următor în prima humanitatis schola Bărnuţiu a 

avut ca profesor pe Aloisius Cservenyi. Aici apare un coleg - nou greco-catolic: Matei .Petrisco. Notele lui Bărnuţiu în 
cele două bimestre sunt: 1, E BE 4E3;1,E2, E3,E 3. 
Toţi școlarii erau 23. Ă Sa 

In a doua clasă de umanităţi, în 1824/25 Bărnuţiu este 
„înscris întâia oară ca Valachus; are 21 de colegi; dintre cei 

Ioan Paal, Andrei Vezendi); alţii ca Ruteni” (Bovancovies 
Bradats, Farkas George şi Nicolae, Kosa, Constantin, Petrisco, 

unii sunt înscriși ca fiind de „confesiune «valahă» (loan Olah, 

E 2, E 21). Profesor i-a fost Sigismund Belik. | 
„Din toate datele citate reiese că S. Bărnuţiu a fost un li-, 

ceist totdeauna -eminent. | a 
Să vedem acum ce a învăţat în acei cinci ani de. liceu .piarist. In anul întâiu a învăţat: Religie și Etică, cetind şi Biblia ;,j 

„ Vasvâry). Notele lui Bărnuţiu sunt:1, E 2, E DE2;1Er, 

limba _latină (cu „14 ore pe.săptămână), geografia patriei, ma-* 
tematică. 

- 

  

) Notele sunt: E eminent; E 1 == intâiul eminent; E 2 = al doilea eminent; etc. 
N
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In anul al doilea, aceleaş materii; dar pe lângă sintaxa 

ilatină se cetiau: Scrisori mărunte din Cicero, Cato maior, 

'Somnium Scipionis; şi texte alese din Cornelius Nepos, 

Florus şi lustinus; la geografie se studiau ţările Habsbur- 

gilor. Se adăogeă istoria Ungariei. 

In anul al treilea S. Bărnuţiu a continuat cu învățământul 

religios şi etic; la sintaxa ornată a cetit din Cicero, Sallustius, 

Iulius Caesar şi Curtius; şi din comediile lui Cicero, Pliniu 

și Seneca; din comediile lui Plautus şi Terentius; din Ovi- 

dius. Geografia, toată Europa; istoria era a Ungariei. 

In prima umanitate se continua religia, în acelaș fel; re- 

torica se făceă în legătură cu elemente de logică. Se, cetea 

latineşte din. Cicero şi Horatius; se studiau anticitățile greco- 

romane. şi mitologia. Se ceteau şi scriitori maghiari. Istoria 

Ungariei continua; Geografia, toată Europa și Asia; se adaose 

“istoria naturală (zoologie şi antropologie). 

In a doua umanitate învățământul religiei trecu la istoria 

bisericei. Limba latină înainta la poetică, cetindu-se Ovidius, 

dar şi Tacitus şi Livius; adăugindu-se şi scriitorii maghiari 

(dela 1820); geografia, toată Africa şi America. Istoria Unga- 

siei continua, matematica, ştiinţele. naturale asemeni. 

Limba germană era facultativă. Se 

S. Bărnuţiu trecu, așadar, printrun liceu în „care clasicis- 

mul latin aveă partea leului, dar în care vieaţa modernă 

intră cu câteva materii care nu-l lăsau să se piardă cu desă- , 

vârşire în depărtata anticitate. In tot cazul, chiar dacă spi- 

ritul acesteia nu va fi fost evocat cu deplină vioiciune, ea i-a 

dat destule prilejuri să cugete la mărimea strămoşilor romani. 

La Carei se simţea însă viu şi spiritul renașterii ungurești, 

adus acolo de profesorii liceului. | 

Profesorii. lui S. Bărnuţiu la Careii-mari au fost în 1820/21: 

Barkovits Istvan (directorul), Belik Zsigmond, Nagyvendegi 

Elek, Lâszl6 Alajos, Hutter Antal, 'Totâsy Elek și Barna 

Biâl; în: 1821/22: Pinter leromos şi Mindszenti Istvân sunt 

noui; alţii dispar; 1822/23 noui sunt Czimber Andraș și 

Kândi Adolf; în 1823/24 apar: Cservenyi Alajos, Lez6 

-Ferencz, Platner Ferencz, Miller Antal; iar în 1824/25: 

Bokross Ferencz, Hutkay Iânos, Burza Jânos, 'Tâth Bertalan.
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Dintre cei cu care S. Bărnuţiu a pornit la drum, la capătul drumului se mai aflau numai Barna și Belik. Ca toate ordinele îşi circulau și piariştii pe profesorii lor, De aceea cu unii pro- „fesori $. Bărnuţiu a lucrat numai câte un an; iar dintre cei- lalți mai mulţi ani a lucrat, după Barna și Belik, cu Nagy- vendegi și cu Lăszlo (câte 3 ani). | 
Cei mai mulţi, dacă nu chiar toţi (2), erau din Ungaria (comitatele: Borsod, Nyitra, Bârs, Pojon, Pesta). Aceasta arată felul spiritului, care de acolo venia cu ei şi intră în vieaţa liceului din Carei. 
I-am căuțat pe profesorii lui Bărnuţiu şi printre scriițori, în dicţionarul lui Szinyei 1) şi iată ce am găsit. Scriitori (mă- - runți) au fost: | I. Bokross (născut la 1782, din comitatul Barş), învățase teo- 

logie și filosofie în Cluj, fusese profesor la Văcz, Kecskemet; 
în Carei a stat dela 1824—1831. Scrisese versuri, ode; un Votum pietatis la 1808. (A murit în 1836). 

2, Cseroenyi (născuț la 1790 în c. Nyitra), fusese profesor 
în Podolin, Vâcz, etc. ajunsese la 1824 la Carei, ca.să predeă „retorica şi să treacă apoi la Bistriţa şi Cluj (1832), de unde A se întoarse iarăş la Carei, la poetică. Ca profesor de filosofie 
şi estetică el trăi la Vâcz 'de pela 1842—1847. (A murit în 
1853). Şi el a scris ode; şi a ţinut şcolarilor săi cuvântări la- 
tinești, care însă nu s'au publicat. 

3. Nagyvendeşi (născut înc. Pojonului la 1790) venise în 
Carei la 1820; dela 1821—1823 a propus în umanitate; la 
1824 a trecut la Bistriţa, apoi la Cluj şi s'a întors încă în două! 
rânduri la Carei. (A murit la 1844). A scris niște Versuri de 
bucurie. 

4. Ldszlo (din c. Pestei) s'a născut la 1793; a fost la Carei 
în 1812—1813; apoi în -1821—1823 şi, după aceea, în alte trei 
rânduri. A murit în 1878 în Vâcz. Laszlo eră poet (în metre 
latinești) și orator. Oda în onoarea lui Barkovits şi cea în 
onoarea lui Martin Bolla le-a publicat în Carei (în Ianuarie 
și Aprilie 1821). ' - e 

5. Lezd, doctor în filosofie (născut la 1794 în c. Nyitra) fusese 
profesor în mai multe locuri, până sosi la 1825 în Carei, de 

1) Afagyar ir6k.
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unde se scobort la Cluj ca director de țipografie. (A murit - 
la 1846). Şi el a scris două elegii şi un carmen. 
"6. Hutter (născut la 1797 în c. Borsod) veni la Carei în' 
1820/21; apoi trecu în alte locuri şi muri la 1863; și Hutter 
eră poet, ba chiar mai poet decât toţi ceilalți 1). Hutter iubea 
cald limba sa maternă, propagă literatura maghiară, apreciă” 
pe Berzsenyi (A magyarokhoz!) şi cânta el însuși —frumuşel 
pe regele Maţeiu: 

, E sztp honban a hadisten - 
Hosszu €vsoron ât 
Verrel festet€ pyăzelem 
Ovedzte oltârât, etc. 

dar recomandă și literațura germană. 
După el dela a. 1182 limba maghiară nu s'a schimbat prea 

mult?); era deci de o vechime foarte venerabilă! 
De când era la Carei, el a tipărit un Foedus Pleni graudii 

în onoarea lui Barkovits (1820, 20 August). 
7. Kandl în sfârşit (născut lă 1802) a fost profesor, în 

Carei, la 1823. In 1824 a plecat la Vâcz unde a murit la 1838. 
Toate însemnările mele arată că profesorii lui Bărnuţiu au 

fost oameni în stare să-i desvoalte gustul științei şi judecata 
ştiinţifică. Prin naționalismul lor, care se desvoaltă în epoca 
de renaştere a Ungariei — epocă ce se închee la 1825, tocmai 
pe când Bărnuţiu pleacă din Carei — profesorii vor fi abătut 
cugetarea. studentului român şi spre problema care a devenit 
problema vieţii sale. cc 
(Plecând din Carei, avem, cred, voie să ni-l închipuim pe 
|Bărnuţiu plin de idei romane, culese” din literatura latină şi 

4 

| 

n
r
.
 

„ialăturea — poate plin, poate abiă mângâind idea naţională. 
i Baza filosofică sau juridică, pe care se aşează mai târziu gân- 
'direa lui, nu mijește — nu va fi mijit — încă, deşi la Carei 
studiase, Antrepologia, pe atunci o pregătire pentru filosofie3). - 

v 

  

1) Vezi în: Vestrelmek a magyar sstp iralomban (1842), adaosul de poezii. 
2) «Nem igen nagyvâltozâsokon ment keresztiily (1838). 
2) Ca o ultimă precizare, relativă la Carei, observ că în 1815, profesorul Senno- witz din Eperies le dă (Vaterlândische Blătter, 1815, p. 617) o populaţie de 7367 de suflete, - ÎN .
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ARDEALUL ACUM O SUTĂ DE ANI 
Dela.. Careii-Mari Simion Bărnuţiu porni spre Blaj, trecu 

în adevăratul Ardeal, din care până acum el cunoscuse numai 
părțile adnexe. | 

Ce eră pe-atunci, acum 8o—go de ani, Ardealul, trebue 
spus unor generaţii care înși-le nu prea răsfoesc cărți şi hărţi 
vechi. , _ CE 

Pe atunci Ardealul eră alcătuit din trei (ţări): a Ungurilor, 
a Săcuilor, a Saşilor. Românii nu aveau ţară. Cele trei na- 
țiuni «tolerau» numai pe Român, care drecept) eră numai 
ca greco-catolic, pe cale religioasă; greco-orientalul— a cărui 
biserică-«catedralăy eră la Reşinar — eră «tolerat», ca “ȘI 
Ovreiul! Duşmanii Românilor erau, astfel, şapte la număr: 
trei naţiuni şi patru confesiuni recepte, conduse din Cluj 
ca guvern; din Cluj, Aiud, Alba-Iulia şi Biertan ca confesiuni. 

Insă, de mult încă, Românul pătrunsese pretutindeni. | 
Mai puţin în Săcuime; unde lumea se adăpostiă în: 1 oraș, 

IO târguri și 437 de sate. Mai mult între Saşi cu ale lor 6 
orașe, 15 târguri şi 256 sate. Și mai mult între Ungurii cu 4 
orașe, 40 târguri și 1841 de sate. Toate «ţările» acestea cuprin- 
deau o. populațiune cam de 1.800.000, care se mişcă pe o 
întindere de 1200 mile pătrate, cam 1672 de suflete la o.milă 
pătrată. Din cele optsprezece sute de mii 157.000 erau sol- 
daţi-cgrăniceri». Câmpul cu bucatele, vița cu strugurii şi tur- 
mele de vite hrăniau populaţia patriarhală, iobagă. 

Industria abiă mijise în orașe; bogăţiile se căutau în pă- 
mântul săpat cu instrumente primitive. 

Săcuii aveau sare, aramă, fier; aveau apele : minerale, la 
care veniau şi Moldoveni şi Munţeni. Teritorial Săcuii se 
legaseră bine cu centrul — comitatul Arieș eră al lor, iar 
târgul Arieșului eră — Vinţul-de-sus; milităreşte îi legă gră- 
nicerimea săcuească ; cultural se deosebiă Odorheiul, dar mai 
ales 'Târgul-Mureşului, unde nu erau numai școale, ci şi 
«tabla» şi o mare bibliotecă. Săcuii păziau trecătorile estice. 

Sașii păziau la Sud, politiceşte; milităreşte păziau aici Ro- 
mânii întinşi şi organizați dela Porţile-de-Fer, în sus, în lat, 

2—A. R, Viata şi ideile lui Simio: Bărnujiu; 
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pe toată granița Munteniei. Saşii aveau puţin aur; postovă-: 

riau bine; şi trecuseră la viaţa de fabrică (zahăr, stearină, 
hârtie). Braşovul eră orașul cel mai populat și cel mai însemnat, 
dar mai cult eră Sibiiul. Insă egoismul naţional monopoliză 
tot; egoismul acesta apăsă consecvent, nemilos, fără a vorbi 

mult. 
Ungurii erau mai sgomotoşi. Renaşterea naţională aveă şi 

în Ardeal ecouri şi produceă îndrăsneli. Și erau bogaţi: Fierul 
dela Cerna, chiar aurul hunedorean ; ferul şi aurul Zarandului; 
sarea și aurul Albei-de-jos, toate scoase din vreo 12 localităţi; 
sarea Turdei şi a Cojocnei şi a Ocnei Dejului; fierul şi aurul 
din Solnocul inferior nu sclipiau numai atunci; sclipiau şi 
din viitorul imaginat de un neam deprins a opri pentru sine 
binele şi a impune «toleratului» — munca. "Țară cruțată de 

" grănicerism, care-o flancă la Est şi la Sud, ţara Ungurilor 
vedeă în sine mai puţin imperialism austriac; dar ea însăşi, 
printr'o bizară împărţire, ajungeă cu comitatul Albei-de-sus, 
comitat cu graniţi incerte — până la pasul Buzeului. (Arpă- 
tacul eră al ei!), iar comitatul 'Turdei se mărgineă parţial cu 
„Moldova! Făgăraşul eră tot unguresc. In Vest țara avea 
pasul Vulcan. Câteva centre puteau înălță și sufletele. Faţă 
de Alba-lulia catolică și de Aiudul reformat, noi înfățişam 
“numai Blajul; însă creerul țării ungurești eră orașul liber al 
Clujului. 

In aceste trei țări cu o dură administraţie națională, îna- 
intă încet, munciă şi blăstămă un popor cu credință î în Domnul, 
plângând multe lacrimi, dar fulgerând din ochi la gândul că 
odată ziua de plată şi răsplată va sosi, Munciă, blăstămă şi 

"se sporiă. 
Simion Bărnuţiu ştiă acestea din auzite; din carte, de- 

oarece la Carei făcuse geografia patriei; poate şi din văzute, 
deoarece Crasna lui se mărgineă numai la Vest cu Ungaria, 
iar la Sud Crasna aveă Cojocna și Dobâca, la Est şi Nord 
Solnocul-de-mijloc. Insă toată Crasna o alcătuiau 3 tîrguri, 
dintre care numai Şimleul se ţineă mai binișor şi 67 de sate. 
Acum însă tînărul Bărnuţiu luă de-alungul o altă șoseă de 
frunte a țării; şi veniă, veniă spre Blaj. Câte prilejuri să des- 
chidă ochii, să vază, să ţie minte! Șoseaua porneă din Șimleu;



  VIAȚA LUI SIMION BĂRNUȚIU 19 

fără să atingă Huedinul, nimeriă în Cluj —aici va fi cules Bărnuţiu întâiele impresii de capitală ardelenească, despre care vorbeşte mai apoi, chiar şi la 1848; apoi se prelungeă spre Turda; dincolo de Arieş șoseaua îl duse la Vinţul-de-sus, la Aiud, tot prin ţară ungurească», dar cu mulți Români. Ina- inte de a atinge Alba-lulia, un drum de-a doua rrână, trecân- du-l peste Mureș și o Târnavă, cea mică, l-a dus la Blaj, pe care pe atunci toate şoselele principale îl ocoliau. | 
Imi închipuesc că tot drumul acesta Bărnuţiu l-a făcut " îmbrăcat în guba-i sălăgenească, pe care, la Blaj, a continuat să o poarte. - 
Intrând în Blaj el ar fi putut zice, va fi Şi zis, că acum cu- noşteă toată ţara «ungurească» a Ardealului, * 
Va fi simţit —și din drum — asaltul tăcut, înlăcrimat, surd şi cu efect, pe care poporul român îl da zilnic acestei barbare țări ? Este de admis. In tot cazul experienţa călățoriei sale i-a luminat adevărul etnic pe care în Crasna îl simţise, iar la Blaj aveă putinţa să-l afle întreg, lămurit ştiințificeşte. 

CÂTEVA CIFRE STATISTICE ȘI INȚELESUL LOR 
Asaltul tăcut, de care am vorbit mai sus, speriase de mult . pe Sași și pe Unguri. Sperietura îşi motiva îndreptăţirea prin cifre statistice. De pildă: Marele Ungur Wesselenyi credea (la 1844) că Românii munteni sunţ 2.000.000, moldoveni 1.200.000, basarabeni —îi zăreă şi pe ei — 1.000.000, bu- covineni 500.000, adecă în total 4.700.000. Dacă se adunau cu Românii ardeleni, 1.010.000 după el, erau, în total, 5.710.000! Acestei sume Ungurii îi opuneau în Ardeal 1.085.000 (totalul lor eră 6:795.000) 1. In spaimă, cifrele ungurești creșteau dincolo de realităţi?). 

1) Eine Stimme iiber die ungarische und slavische Nationalităt. Leipzig, 1844, p. 65. :) Gazeta din 7 lulie 1840 înştiințase Ardealul despre rezultatele statisticei Mun- teniei la 1839, unde se obținuse un număr 'de 1.605.377 suflete (iVesselenyi a cetit: 2.000.000); şi despre-ultima statistică (rusească) a Moldovei, care arătase aproape 770.000 suflete (Wesselenyi cetise 1.200.000!); deci în total 2.375:377 de suflete. (Ga- seta, p. 109—110). . - - . 

Pi
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i . 

Adevărat este că meritul creşterei! ni se recunoscuse de 
mult, şi în Ungaria, şi în Ardeal. Câteva cifre încă şi câteva 
ştiri vor reaminti situația, . | Ra | 

După I. Csaplovics 1), la 1820. eram majoritate în comiţa- 
tele Arad, Torontal, Caraş şi Timiş; și minorități respecta- 
bile în Bihor, Sătmar, Maramureş; cu zece ani înainte, 
aceiași revistă ne înscriă în Ardeal, pentru anul 1811, cu 
39.560 de Români față de 763.761 de. Unguri, Săcui şi Sași 

„socotiți împreună?). (La 1704 fusesem 729.316 față de 663:471 

| 
i 

  

| 
] 

de străini; creşterea eră aproape: egală). 
„Cifrele citate sunt cifre din timpul copilăriei lui S. Băr- 
nuţiu. De-atunci se vedeă bine cum creştea puhoiul românesc. 

Pe când Bărnuţiu începeă opera sa naţională, adecă pela 
1839—40, situaţia ardelenească -se înfățișă astfel3). In 1837 
și 1839 populaţia eră . 

1837 | 1839 
la Unguri 1.207.590; '1.242.000 
» Săcui 356.100; 365.400 

"» Saşi . 432.500; 441.300 

Cu un spor de ş0.600, populaţia eră, la 1839: 2.048.700; 
iarăși ceva mai puţin decât vedea Wesselenyi în fantazia sa - 
neliniștiță. . it a ia 

Fireşte, Românii avenu majoritate. | | 
Dar câţi erau Românii, absolut precis? Nimeni nu ştiă | 

| Stephan Ludwig Roth, scriitorul sas, martirul dela 1648, 
! discutând (1842) chestiunea limbei, admitea cifrele: Români 
900.000, Unguri 400.000, Sași 300.000, Săcui 300.000, alte 
naționalități 100.000; în total: 2.000.0004). Acestea sunt ci- 
frele unui om politic realist. Suma totală este aproape aceeași 
ca şi a statisticianului Benigni, care are . (la. 1632) cifra 
2.034.3735). Uniţii erau, după €l (la 1835), 551.989, iar neu- 
niţii (Benigni nu arată anul) Soo.ooo (?). Pela 1837. Românii 

1) Paterlăndische' Blătter, 1820, pi 414. 
:) 'Tot acolo 1811, p. 376—377. - 
2) După Transilvania (săsească!) 1844, p. 176. 
*) Der Sprachkampf în Sicbenbiirgen (1842). . | 
5) Statistik und Geographie von Siebenbiirgen, 1837, vol. I, p. 8, 16—r7.
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erau, deci, după Benigni 1.3 51.989. Este evident că o preci- ziune de statistică modernă ru există D. Dar nici aproximația cifrelor arătate nu este prea departe de adevăr, astfel că ca puteă să dea fiori dușmanilor. Me Duşmanii cunoșteau şi energia fiziologică a Poporului ro- mân, al cărei rezultat nu eră! numai un spor de cifră stati- stică; ci și o primejdioasă întindere a romanizării 2), Cu creşterea Poporului român se întindea în ţară limba lui. Se întindea dusă de nație, nu de cărturarii lui Puţini la număr şi — mare: parte — indiferenți, dacă ca se întinde sau nu se întinde. Despre această întindere se pot cită multe texte. Eu aleg numai două. . Acelaș St. Li. Roth, pe care l-am citat mai sus, în acecâș| . scriere, ziceă privitor la anul . 18423). «Domnii :din det dela Cluj pot să fi născut acolo o iimbă de cancelarie Și acum L se pot bucură că copilul lor a sosit pe lume — dar a declară N că o limbă este, limba țării nu este de nevoie: Deoarece o | | limbă a ţării avem. Limbă a țării nu-i cea germană, dar nici cea maghiară, ci limba Tomâneascăly. — Un alt scriitor sas, alt martir dela 1848, Andreas Wellmann, - fost profesor în Sibiiu și preot în Făgăraș, călător atent prin: țara sa, scriă la 18434): «Dintre limbile ţării plugarul sas vor- beşte numai româneşte; vorbesc și copiii, deoarece aproape | în fiecare casă se află cel puţin o slugă românească». Slugile ; propuneau Sașilor limba română. .Wellmann recunoșteă şi” talentul națiunii: (Știu eu că unii dintre Saşi nu-mi vor da dreptate, însă eu tot afirm. că în națiunea română zace să- 

1) Cifra lui Barițiu, dela 1842, pentru uniţi (Părţi alese, II, p. 70): 608.545 este „cifra oficială a Blajului, comunicată şi Şematismului general al bisericii catolice pe anul 1842—43. Vasdrnapi Ujsdg (1842, p. 498) admiteă aceleaşi cifre. 2) Asupra cazurilor de energie de rassă presa Ungurilor stăruiă uncori cu amă- nunte interesante. De pildă în 1839 Erdelyi EHirads (din Cluj) povesteşte cazul lui Iosif Groza din Pestiș (Hunedoara) şi al lui Tănase Păcurar din Topârcea. Groza eră de 120 de ani; un fiu al lui eră de 100 de ani; un nepot de 8o de ani; de so de ani, acest nepot își făceă slujba şi eră voinic încă. (Pagina 6). T. Păcurar avusese 15 copii; 9 dela femeia întâia (în curs de 16 ani); femeia a doua i-aduse doi; dar iute veni al doi- sprezecelea, iar în Octomvrie 1839 veniră deodată trei! Se făcu o colectă pentru feri- 'citul nenorocit (Erd. Hir., 1840 p. 53). Ştirile se publicau mai: mult din interes ctno= grafic; dar ele ilustrau energia românească, . : | 3) Ediţia I-a.a scrierii, Braşov, 1842, p. 47. : : . *) Reiesebriefe aus dem Lande der Sachsen în Siebenbiirgen (Kronstadt), 1843, “PP. 115 Şi 119. , . . : Ii - 
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mânţa bogată a unui popor, pe care îl aşteaptă un viitor fru- 
mos și mare, dacă însuşirile sale dormitoare se .vor desvoltă 
cum se cuvine». 
"Vorba despre însușirile dormitoare este caracteristică : Well- 

mann vedea adânc în sufletul românesc şi-i proorociă o des- 
voltare. serioasă1).. | 
„În anii în care numărul în creștere neoprită ŞI spiritul în 
desvoltare iniţială prevesteau viitoarea înălțare a neamului, 
S. Bărnuţiu intră în Blaj, unde situaţia de moment eră bine 
cunoscută cel puţin unora din preoții şi profesorii săi. O minţe 
eminentă veniă să li se adaoge acelora, poate fără să bănu- 
ească că în curând îi va lăsă în urmă, devenind ea instrumentul 
istoric-activ al mulţimei românești și al spiritului românesc. 

Deocamdată însă Blajul nu-și da silința să trezească astfel 
de bănuieli. Blajul acela eră încă Blajul episcopului Lemeny 
și-al curtenilor săi, pe care mai la vale va trebui să-i descriem 
ca stimulațori prin negaţiune 'ai gândirii şi făptuirii lui S. 
Bărnuţiu. - 

VIII 
CATEVA DATE CULTURALE ȘI IN'ȚELESUL LOR 

In inima lui S. Bărnuţiu mai ardeă un foc nestins, despre 
care, anticipând câtevă date, voiu vorbi aici: Acel mare nu- 

„măr de Români care — precum văzurăn — înaintă fiziceşte, 
instincțiv, dus de talentul lor" firesc, nu avea o cultură 
la înălțimea veacului. Lipsa mijloacelor culturale va fi deci 
şi pentru Bărnuţiu-Blăjanul un motiv de proprie epuizare de 
forţe în slujba culturei, de biciuire a tuturor dușmanilor ei, 
conştienţi sau inconștienţi, de arătare a drumurilor pe care 
cultura românească trebuiă să plece. | 

In anul 1843 Erdelyi Hiradd, întrebuinţând izvoare oficiale, 
a publicat o statistică. a şcoalelor. din "Transilvania pe anul 
1841. Statistica arătă că cei 60.000 de băieţi şi fete: cercetau 

1) Descrierile ungurești sunt mai dure, dar nici ele nu pot să ascundă credinţa 
* în calitățile Românilor. Vezi de ex., pentru regiunile de-aproape de.Crasna, pe Hodor 
Kâroly, Doboka vdrmegye termeszeli €s polgdri esmertettse (Kolozszărtt). Autorul a 
fost tăblabird (judecător) în. Dobâca. : !
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962 şcoale ungurești, 3 53 nemțeşti, 298 românești şi 13 mixte; şi că acelor școile câte 1 școlar i-l dau: în comităte SI de su- flete, în Săcuime 26 de suflete, iar printre Saşi 11 suflete! Printre străini se va fi strecurat pe'ici, pe colo, și Români, copii de nemeșşi, preoți, funcţionari, orăşeni. Dar pentru, țărani, ce aduceă şcoala românească ? Aproape nimic. Pen- îrucă ortodocșii aveau 285 de școale cu 8951 de școlari (în medie 32 de elevi de fiecare şcoală), iar uniţii aveau 193 de şcoale cu 3703 de şcolari (cu abiă 20 de elevi de. fiecare. şcoală)! | | 
„In faţa acestor cifre lumea rămase tristă profund. Gazeta de Transilvania se ocupă de chestiune la loc. de frunțe, supt titlul caracteristic: O Plânsoare veche. Gazeta strigă: «Românii, un milion şi 120 mii, au cele mai puţine și mai ticăloase -şcoale!); apoi ea înlătură obiecția că Statul ar fi dat mult - pentru școalele neromâneşti ; şi în sfârșit căută cauzele căderii noastre — căci o cădere eră aceea pe care Gazeta o biciuiă cu dureroasa întrebare: «Unde sunt cele 300 şcoale așezate de Șincai? Unde sunt 2 — şi cauzele le găsiă în ticăloşiile noa- strel): «Să învăţăm de rost aceșți numeri muţi, căci ei cu- prind pentru noi învăţătura adâncă și totdeodată prea tristă, ruşinătoare. Românii, un 'milion şi 120 mii au cele mai puţine și cele mai ticăloase şcoale! Mergeţi acuma voi toţi, cari ziceți: să nu se înveţe la școală mai mulți din sat, ca să nu ia... popia sau dăscălia din mâna fiilor mei, cărora ne-am făcut-o de monopol; mergeţi aceia în a cărora parohii (am văzut! ) „Nici un poporan nu știe cele zece porunci, încât te miri, cum totuși le păzeşte, cum nu zace satul tot în temniță; mergeţi aceia, din a căror .negrijă de ani treizeci, patruzeci s'au furat. şi S'au prădat veniturile bisericilor şi a şcoalelor, străcurându-se din mână în mână; mergeţi acela cari aţi răpit şi aţi jefuit eniturile episcopiilor, a mitropoliilor şi a mânăstirilor, ce eră parte mare menite a se întemeiă şcoale dintr'însele; mergeţi aceia carii tratați pe învățătorii fiilor voştri ca şi pe nişte Tigan, ciurari şi lingurari, văzându-i flămânzi, goli şi amăriţi — mergeţi voi toţi pela uşile temniţelor, întrebaţi pe acei în- 

  

1) Gazeta din 20 Mai 1843, p. 157.
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drăciţi făcători de rele: cine este de vină, că au întrat atâți 
diavoli în sufletele lor? veniţi apoi la biserică, deschideţi 
Evanghelia lui Hristos, acolo unde zice: «Lăsaţi pe prunci, 
ca să vie la mine, că a celora este împărăţia ceriului», puneţi 
mâna pe Evanghelie și la pept şi întrebaţi: cine va tremură 
peste puţin înaintea nemitarcului judecătoriu ?> Strajnic biciu 
eră câte odată Gazeta! Dascălul eră, aşadar, un Țigan; dar la . 
mitropolii, episcopii. şi mânăstiri, la biserici și. şcoale, se 
fură — pentruca țăranul să nu poată găsi o școală ; şi chiar 
pe sate preoții se temeau de concurența ţăranului şi-l lăsau 
la întunerec! 

Blajul însuşi produceă preoți Și profesori, dar învăţători 
nu. In domeniul său episcopia storceă fiziceşte pe ţăran, ca 
orice nemeșş; iar sufleteşte îl lăsă—firei sale. De aceea, în 
1846, Gazeta apostrofă şi Blajul astfeliul): «Aţâţi școlari în. 

„Blaj, atâţia. și pela alte şcoale; şi când cauţi învăţători, dai 
parte mare numai peste 'de acei perde-vară, carii, în loc să 
direagă, strică și surpă moralitatea poporului prin atâtea rele 
obiceiuri învăţate la orașe. De câte ori gândesc la âceste 
greuțăţi, totdeauna suspin Deniru ce nu este şi la Blaj o pre- 

parandie de învățători carii totdeodată să fie şi cantori». 
Pentru ce? Pentru că Blajul eră atunci numai clerical şi 

indiferent?). 
Ne sosi încurând încă o ruşine. Căci a fost de sigur ruși- 

nos ca însemnătatea şcoalei sătești pentru ţ țăranul român din 
Ardeal să o susţină un Ungur — Szekely3). Szekely cereă 
“ca la Blaj să se ridice o școală normală supt privegherea 
celor — doi episcopi din. Transilvania, deci, pentru candi- 

daţi uniți Şi neuniți, cari ar ieși de-aici învăţători buni, nu 

ca cei actuali, despre cari şi Szekely scrie: «Judecând după 
starea dascălilor noștri de. astăzi, cari se trimet pe la sate, 
aceia într'adevăr nu de învăţători, ci nici de clopotari sau 
clisieri nu sânt destoinici). Invăţând la olaltă, uniţi și neu- 

2) Pagina 86. : 
:) Faţă de acuzele amare ale Gazetei nu se mai poate crede în tendențioasa cali- 

ficare a lui Augustin Bunea (Discursuri, Blaj, 1903, p. 32), care voii să facă din Le- 
menyi un părinte bun și iubitor mare de cultură românească» (!). 

2) Tradus în Gasetă,- 1846, 23 Septemvrie, p. 305. Vezi şi răspunsul redacţiei, 
p. 321. N
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niţi, s'ar cunoaște unii pe alţii Și nu S'ar mai prigoni şi mușcă |. 

între sine, ci (s'ar suferi ca unii ce sânț fraţi de un sânge», 
adaoge Ungurul Szekely!1) 

Stările care duseseră naţia, până la 1841, la stătistica ci- 
tată şi, până la 1846, la discuţiile citate, n'au putut să-i scape 
ochiului ager al lui S. Bărnuţiu, care, student disțins, pătrun- 
zător, de sigur le-a văzuț imediaţ. 

De aceea eu duc până în anii 1825—1830 impresiile lui 
despre nesuficienţa culturii româneşti, a cărei boală, după 
el, eră clericalismul — pe care îl vom vedeă în curând com- 
bătut de el, într'o polemică tăioasă din Vasdrnapi Ujsdg — 
şi necinstea cuibărită în slujbele dela ai căror nenorociți 
reprezentanţi ar fi atârnat schimbarea în bine. De aceea eu 
duc până în anii 1825—1630 întâiele impresiuni, din care, 
cu timpul, reeși concepţia anti-clericală a politicei sale șco- 
lare, de ex. la 1853. 

La 1853 S. Bărnuţiu scriă anume?): (Știința nu poate 
folosi până ce nu se lățește între popor» (la science ne devient 
tout d fait utile gqu'en devenant vulgaire), de unde luminat 
se cunoaște și necesitatea de a ridică şcoale naţionale şi de 
a întroduce într'însele ştiinţele cele folositoare, ca să să se 
poată hoată apără poporul de pauperism într'un mod sigur; îică încă 
nu se poate justifică importanța cea mare a şcoalelor, înaintea 

poporului, numai cu propunerea moralului şi a religiunei; 
şcoala e datoare a-l învăţă- pe om şi cum să trăească în vre- 
mea asta, mai fericit decâț până acum; de unde 'apoi iară 
de sine urmează cât de. puţin are a se bucură poporul când 
îşi vede şcoalele. (adecă: pe unde sunt) supt direcţiunea unor: 
obscuranţi. ambitioşi,. carii îi_tot_cântă -de —pedepsele_. iadului)__ 
cară i de causele pauperismului nu se gândesc cum să-l. fereascăl 
“Mulţi eram așadar, în Ardeal, dar eram fără şcoală. Mulţi 

eram, dar cei «culţi» erau orbi clericali, pe cari numai filo- 
" logia şi istoria îi legă de massa neamului perdută în colibe 
„sărace, în brazdă străină, în nenorociri. 

1) De vrajba ortodoxă-unită și-a bătut joc şi Wesselenyi povestind cum într'un 
sat căprarul eră unit, caprele unite şi neunite şi biserica unită aveă — pretenţii faţă 
de jumătatea neunită a locuitorilor din cauza — uniatismului căprarului! 

) Foaea pentru minte, 1853, p. 321.
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S. Bărnuţiu avu menirea de-a sdruncină, din toate părțile, 
pe toţi acești vrăjmași, români şi străini, ai poporului ro- 
mân ardelenesc. * 

IX 

SIMION BĂRNUŢIU ȘI POPORUL ROMÂN 

“Călătorind dela Șimlău la Carei şi dela -Carei înapoi și 
apoi spre Sud, la Blaj, Bărnuţiu va fi văzut pretutindeni ce, 
în Sud, văzuseră Wellmann și Roth. Ca Român a avut și 
putinţa de a vedea mai intim, decât cei doi popi săseșți. De 
aceea eu cred că nu greşesc dacă scobor tot cel puţin până - 
la anii 1825—1826 experienţa pe care, mai târziu, Bărnuţiu o 
descrise în caracteristica poporului român tipăriţă în Peda- - 
gogia sal). (Românii sunt și au fost un popor tare și sănătos 
din partea constituţiunii fizice; iară din partea sufletului: 
simplu, mulțămit cu puţine, frugal; apoi: sincer, constant, 
ospital, suferitor de mari greutăţi, laborios, drept, inimos, 

"belicos, amator de ştiinţe şi de arte și capabil pentru dân- 
sele; aplecat dela: natură spre libertate” şi spiritualmințe mai 
liber decât toate popoarele incivilite ale Europei, precum 
arată limba lui, ceea ce eo limbă de oameni liberi şi egali, 
fiindcă Românii, când vorbesc unii cu alții, își zic îo şi du, 
nu ca Germanii, Francii şi chiar Italienii de astăzi. in ultra, 
Românii sunț fine-minte: Senatus populusque romanus. bene- 

775 ficii înjuriaegue memor esse solet. Şi: manet alta mente repostun. 
„Ei cugetă mult şi vorbesc puţin, tac şi fac, nu se încred la 

străini, sunt tenaci şi credincioși! domnilor și guvernelor lor 
naţionali, datinslor şi instituţiuni lor strămoșești mai pe sus 
decât toate popoarele; asemenea ei sunt mai credincioşi şi 
mai cu pietate şi cătră pământul lor natal, pe care- -l venerează 
cu toată dreptatea, ca pe ţărîna strămoșilor lor, încât şi aci 
se poate aplică specialmente la Români, după zisa postului 
roman: Nescio qua natale solum dulcidine cunctos — Ducit, et 
îmmemores non sinit esse 'sui (Ovid). 

Citatul din Ovid și cele d= mai sus, din Sallust şi Vergil, 
/ 

1) Pagina 179—180.
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le-a putut cunoaşte încă dela Carei, unde a cetit din aceşti 
autori; dar această afirmaţiune este ipotetică. Şi în tot cazul 
a fost numai un îndemn de gândire parţială. Textul întreg, 
însă, par'că exală de pe un câmp vast de observări, care-i 
dau trainica „Siguranță ce-l distinge. Deaceea cred că expe- 
riența formulată în el este veche. 

Credinţa mi-o întăreşte tot felul de gândire al lui Bărnuţiu. 
Luaţi, de exemplu, discursul dela 1848 şi observați cum el 
îşi motivează expunerile citând vieaţa . satelor, anume ce a 
văzut în satul cutare şi cutare, pe unde trecând deschisese 
ochii înţelegători! El citează satele Boianu, Abușiu, Orda. 
Luaţi apoi —și pe aceasta pun și mai mult,temziu —tot 

felul său ds a- -și plasticiză cugetarea şi vedeţi cum aproape 
toate figurile şi “comparațiile lui retorice sunt de origine ru- 
stică ; însă, în mintea din care reiese această plasticizare sa- 

tul românesc, satele româneşti, toată întinsa suprafață a 
pământului răsturnat de plugul românesc trăesc vii, stăpâni- 
toare. Iar psihologii știu că astfel de stăpâniri se întemeiară 
prin căderea îndelungată a impresiilor în sufletul care le 
primeşte bucuros și le păstrează cald. | 

Așă a fost, așă a trebuit să fie și cu Bărnuţiu. Omul care în 
Dumineca Tomei a vorbit cu țăranii cum a vorbit el; omul 
care în discursul dela 4, (16) Maiu le-a plâns, ca el, soarta, 
şi le-a cerut acel viitor de libertate pe care nici azi nu-l au 
încă; omul care, ca profesor universitar, a cerut în sfârşit 
exproprierea boierilor şi împărțirea la ţărani a moșiilor lu. 
crate de ei; omul acesta, în acest sens, “trebuie să fi crescut 
zilnic, din dureroase observări pe care, privind în evoluţia 
lui sufletească, eu mă cred îndreptăţit să le scobor până 
departe, până la pragul casei părinteşti. 

Intrând la 1825 în Blaj, Bărnuţiu intră cu suflețul preocupat 
- de soarta poporului său mult şi părăsit. Toată desvoltarea 

sa ulterioară din micul cuib şcolar confirmă ipoteza mea, 
care este aşă de firească, încât nu cere nici o istețime pentru 
a fi găsită, dar cere să fie exprimată, pentru a face înțeleasă 
opoziţia care în curând se va naşte înţre, Blajul oficial şi viito- 
rul om al poporului.
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INCEPUTUL FILOZOFIEI 

Pentru acest timp eu îi admit, așadar, lui Bărnuţiu, o 
putinţă de observare determinantă. | | 

Mai mult chiar: îi admit şi o pregătire ştiinţifică pențru: 
astfel de observări hoțăritoare sufletește. | o 

La Careii-Mari el studiase — am văzut — Antropologia : Ce 
eră, însă, pe atunci, acest studiu? Da 

Antropologia care se predă pe la 1824—r1825 în liceele 
ungurești eră o ştiinţă sumară despre trupul și sufletul omului, 
somatologie și psihologie. Judecând de ex. după Antropologia . 
liceului din Aiud, a lui Kâteles, pe care Schedel-Toldy a 
publicat-o, ca operă postumă, la Buda, în anul 1839, pot 
afirmă că studiul ei eră de mare folos. El deschideă per- 
spective; uşură înţelegerea lumii şi ridică privirile spre înăl- 
ţimi sufleteşti. Inălţimile discutate le ocupau Newton, Leib- 
niz, Kant, Montesquieu; Homer şi Shakespeare; Confucius 
șI Socrate; Fabius și Regulus, despre care se vorbiă mai 
mult decât se tipăriă. Se explicau în anume capitole eroii 
omenirii. Se explică astfel conținutul veșnic al vieţii omeneşti, 
nu numai cel zilnic, trecățor. | pa 

Dacă, la Careii-Mari, cursul de antropologie ascultat de 
Bărnuţiu a semănat cu al lui Samuil Kăteles, atunci pot 
afirmă, că, pornind mai departe în lume, $. Bărnuţiu ducea 

'cu sine destule categorii filozofice, în care la nevoie, la timp, 
a putut să așeze nouile experienţe spre care se îndreptă. | 

Fiind aşă, acum putem adăugă convingerea că acest: viitor 
profesor de filozofie şi drept la Carei a cunoscut întâiele 
elemente :filozofice despre suflet, despre vieața lui intelec- 
tuală, chiar 'și despre cea anormală, întrucât se vorbiă şi 

: despre sufletul bolnav, nu numai despre cel sănăţos în' corp 
sănătos 1). a ă Se 

1) Ultima părere a lui Bărnuţiu despre Antropologie se poate vedeă în Psicologia 
“ empirică (1871), p. 6. Manualul lui „Antropologia nu s'a publicat, , .
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XI 

STUDIILE DIN BLAJ 

E Deocamdată perspectiva viitorului activ nu se deschise 
deloc. Bărnuţiu calcă, deci, pe drumurile tuturora. 

In Blaj există un curs dz filozofie de un an. Propuneă 
„Vasiliu Raţiu pe care nu-l putem apreciă, deoarece nu a 
lăsat nici. o urmă literară din filozofia sa. In clasa lui, în 
1825/26, Bărnuţiu „ar fi fost cel mai bun filozof. Dar Băr- 
nuţiu însuş vorbeşte mai târziu chiar despre filozofia din 
Blaj ca despre o roabă a teologiei, din a cărei robie trebuiă 
emancipată. Părerea lui Bărnuţiu exprimă nemulțumirea sa 
cu o stare de lucruri pe care Dr. Ioan Raţiu”) o socotiă în- 
temeiață pe o tradiţie veche, prinsă într'o formală — ungu- 
rească! —a unui protocol episcopal din 12 August 1816, în 
care: se vorbeşte despre. o filozofie foarte modestă şi chiar 

„pusă în slujba teologiei?). Filozofia lui Bărnuţiu de aiurea 
aveă să vie, nu din Blaj. 

In toamna anului 1826 S. Bărnuţiu î începi studiul teolo- . 
giei pe care o sfârşi în 1820. Trei ani de teologie dogma-- 
tică (D. Caian), de studii biblice (T. Pop de Ujfalu), de teo- 
logie morală (Gavril Stoica), de istorie bisericească . (loan 
Lemeny) şi de drept canonic (Basiliu Raţiu) se aşternură 
peste clasicismul dela Carei şi peste antropologismul de 
acolo. Trei ani tot'aştern „teologie şi iarăș teologie acei bărbaţi 
maturi: de 46, 47, 49, de 57 de ani, bărbaţi cari vin toţi din 
secolul al XVIII-lea, cari la pragul secolului al XIX-lea. îşi 
încheiaseră însă tinereţele şi trecură în epoca potolită, s som- 
niferă a împăratului Francisc I-ul.. 

«Aici primi Bărnuţiu baza erudiţiei sale de mai târziu» 
afirmă, totuș, Dr.. Ioan Raţiu). 

Insă cu dovada,. că aici a primit-o, Dr. |. Raţiu ne-a ră- 
mas dator. Deaceea afirmaţia sa eu o explic ca o expan-. 
siune de patriotism local. 

1) In Joan Rusu, p „8—9. 
2) Azon Philosoptia a melyet it tanitanak râvid €s mind egy vâttony kEszitetes 

a 'Theologiâra azokra nezt, akik papi rendre kesziilnek, azârt egytbb statusokra keszii- 
lendă ifjak az Philosophiât it tanului nem igen szoktanak. 

3) “Luceafărul, p. 3 56, 

e
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„Lipsa mea de entuziasm faţă de afirmaţiuni ca cea pusă 

laici sub! rezervă, mi-a inspirat-o constatarea că S. Bărnuţiu 

:nu a fost niciodată teolog în adevăratul înțeles al cuvântului, 

adică: cu tot sufletul; că studiile teologice, îndepărtate de 

realițăţi, nu se bucurau fără rezerve de stima lui; că un rea- 

lim sănătos îl înd.mnă să ceară o educaţie fără teologie 

multă. De când a început, la el, această preocupare realistă, 

nu pot fixă anume. Dar existenţa ei, energia ei mă îndeamnă 

să cred că, la 1843, 'tristele experiențe ale vieții n'au mai 

găsit la el o teologie biruitoare, care să-l ţină pe calea «dreaptă» 

a disciplinei. Procesul lui cu episcopul nu a putut porni 

decât! dintr'un suflet care nu respectă prea mult pe teologi 

şi presumpţiunile lor. Din toate acestea cu scot concluzia, 

că și în epoca studiilor sale teologice n'a fost cu putinţă ca 

el să fie chiar cucerit de cerudiţi» teologi, cari nu s'au distins 

prin nici o operă de valoare, de viitor. Pentru câtă teologie 

desvoalță Bărnuţiu mai apoi, în scrierile sale, literațura ce o 

citează nu este nici școlară, nici blăjenească?). 
Pentru a asigură afirmaţiunilor mele toată încrederea spi- 

ritelor care vor mai fi cugetând ca Dr. I. Raţiu, aduc aminte 

că la 1848 S. Bărnuţiu a condamnat toață școala ungurească, 

conform legii, model şi al celei românești — zicând?): «Şcoa- | 

lele cari steteră până acum în tot ţinutul coroanei ungureşti, 

n'au fost .decât cuiburi de neştiință şi de despotism aristo- 

cratic). In special limba latină din școale el o condamnă 

tot atunci energic, bătându-și joc chiar şi de liceul catolic 

din Cluj?); chiar și de Blaj:), unde se mai învăță încă şi în 

limba latină. Tot sistemul eră scolastic, Şi mai târziu de aceasta - 

Bărnuţiu împreună cu tovarășii săi de luptă s'au plâns chiar - 

şi împăratului, când. la 1849 cereau o şcoală superioară na- 

ţională5), 

  

1) 'Totuşi aduc aminte că Papiu-Ilarianu compară pe profesorii Caian, Filipanu, 

Stoica, "Fodor, Lemenji, Raţiu cu cei catolici din Alba-Iulia și nu găseşte că aceştia 

ar fi fost mai învăţaţi decât citaţii profesori români. (|. R: d. D. s. I, p. 92, în notă). Se 

vede că şi cei dela Alba-Iulia luminau cam palid. 

2) La Papiu, ÎI, p. 314. : . 

3) Loc. cit., p. 341: 

1) P. 342. i , : DI 
5) Die Românen, LII, p. 47: «Die zahlreiche românische Jugend, welche sich 

nicht ausschliesslich dem geistlichen Stande widmete, war genăthigt, die inlândisch -
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Toaţe consideraţiile acestea ne îndeamnă să respingem 
părerea: lui Raţiu, în locul căreia mă simt, fireşte, obligat 
să aşez- o explicare necontestabilă, 

XII 

INFLUENȚE ROMÂNEȘTI DIN PRINCIPATE? 

Pentru a strânge argurr entarea tot mai aproape de originea 
adevărată a evoluţiei lui Bărnuţiu, ţin să eliminez și bănueala 
că, pe la 1829, când Bărnuţiu își începu profesoratul său, 
s'ar fi simţit la Blaj vreo influență românească serioasă din 
„Moldova sau Munţenia. | | 

Pe când S. Bărnuţiu sosiă în Blaj şi în timpul întâiului 
deceniu petrecut aici, din România, adecă din Bucureşti 
până la el, nu ajunge chiar nici o influență culturală sau 
literară. Prin urmare. desvoltarea . ideilor sale și a cole- 
gilor săi de studiu se făceă independent de România ; îndem- 
nurile lor nu veniau dela Sud; ele veniau dela Vest, erau 
germane sau ungurești. 

Pentru a fixă limpede situaţia voiu cită, despre această 
lipsă de îndemn românesc, pe Gheorghe Barițiu, a cărui 
mărturie are importanţa că scriitorul ei a fost martor al evo= 
luţiei blăjenești. Se ştie că dela 1824—până la 1827 G. Barițiu | 
fusese student în Blaj). 
„„G. Bariţiu scriă, la 1868): «n anul 1828, adică tocmai 
sub timpul invaziunii principelui Wittgenstein cu armata 
rusească, se născu în Bucureşti Curierul românesc sub re- 
dacţiunea lui loan Eliade, iar în Iaşi Albina românească, sub 
a lui Gheorghe Asachi. Pe cât timp guvernamentul civil al 
principatelor românești, după înlăturarea: domnilor, se află 
în mâinile cumplitului general rusesc Gealtukin, tinerilor foi 
românești le mergeă întocmai ca și patriei lor, adică ca vai 

  

katholischen Lehranstalten, in welchen friiher die Wissenschaften nach dem scholasti- 
schen Systeme, von der magyarischen Professoren in der lateinischen, in den letzteren Jahren aber in der magyarischen Sprache vorgetragen wurde, zu besuchen», 

„.3) Părţi, ete., vol. IV, p. 24. . ” *) Transilvania, p. 161—162.,



  

32 G. BOGDAN-DUICĂ 

de ele. După moartea misterioasă a lui Gealutkin urmă con- 
tele. Kisseleff ca comisariu plenipotente împărătesc, carele, 
fie fost din o firească blândeţă, sau din o simpatie cătră 
poporul românesc sau din calcul bine precugetat, sau că 
doară și instrucţiunile sale sunaseră altmințrea, sau din toate 
aceste cauze, precum cred unii, destul că s'a purtat cât se 
poate de omeneşte cătră acele ţări mult împilate și îngenun- 
chiate; prin urmare, mai ales după încheierea păcei de Adria- 
nopole, în 1829, literatura româneastă încă începu a face 
paşi, la carii mai "nainte abiă ar fi cugetat cineva. Din anul 
1834, în carele tronurile românești. fuseră ocupate unul de 
Alecsandru D. Ghica, îiar.altul de Mihail Sturza, până la 
anul 1838, oamenii în ţerile românești duceă o vieață aproape 
idilică seau, dacă mai vreţi, o vieaţă pe care Schiller o nu- 
meşte Schlaraffenleben. Patria. curăţită de Turci, baionetele 

„rusești depărtate, liniștea publică restaurată pe deplin, abun- 
denţa în-toate, şcoale, teatru şi două trei foi periodice ocu- 
pând: pe literaţii câţi s'au strecurat în sânul națiunii printre 
iatagane şi baionete străine, mici intrige de înaintări în po-: 
sturi și altele mai mici de amor, care da materie poeților şi. 

poetaşțrilor de a-şi petrece zilele versificând —iacă în scurt 
vieața moldavo-românească dintre anii 1834-—1838. Despre 
toate acestea Românii austriaci nu știau nimic, zu aflau nimic. 
Până şi cărțile de rugăciune, tipărite a patra oară, duse de 
aici încolo, erau strâns oprite a se readuce fără concesiunea 

gubernului din Cluj, unde trebuiă să se cenzureze toate 
cărțile româneşti, iliriceşti și jidoveşti. Braşovul şi Sibiiul 
făceă şi în acest punct oareşcare excepţiune, pentiucă anume 
în Braşov se citeau pe atunci două exemplare din Curier, 

care însă veniau cu poșta, sigilate ca epistole, şi plătite fie- 

care numai cu câte 15 cr. m.covn. (cam 26 cr. v.a.); se mai 

citeau alte vreo trei cum și Curierul de ambele secsele şi câteo 

cărticică, aduse toate pe vama Cucului, cum zicem noi pe 

„aici; iară dela Iaşi veniă câte un exemplariu din Albina în 

8—9, zi: opt nouă luni, prin Seret la Cluj, unde zăceă la 

cenzură, după împrejurări câte şapte-opt luni, până ce mai 

târziu: luarăm alte măsuri, care pe atunci treceau de foarte 

geniali, încât primiam Albina în câte 3—4 săptămâni odată.



  
VIAŢA LUI SIMION BĂRNUȚIU 33 

La Blaj încă începuse, pare-mi-se, a se strecură un singur 
exemplar din Curierul românesc, iară” mai târziu unul din 
Curierul de ambele sexe şi câteo cărticică ca Aneta şi Luben, 
Vicleniile lui Scapin, traduse din Molitre ş. a. Mai departe 
în țeară nu ştiu să fi străbătut, Până la 1838, vreo foaie perio-. 
dică din principate». Atâta eră, aşadar, toată circulația de. 
idei între Bucureşti, Braşov, Sibiiu şi Blaj! „- 

Firesc eră ca atenţia intelectualilor să se îndrepteze spre 
Apus, de unde nu veniau anemice publicaţiuni ca cele citate 
de G. Barițiu și trecute prin două cenzuri: una românească, 
alta ungurească; de unde de mult veniă o literatură de re- 
naștere şi de curând începuseră să vic chiar opere politice 
de întâiul rang. 

| XIII 
S. BĂRNUȚIU CA PROFESOR 

Dacă școala teologică din Blaj nu l-a putut înzestră cu 
erudiție şi dacă nici din largul vieţii românești nu-i, veniră 
îndemnuri, este firesc să conchidem că S. Bărnuţiu sa des- 
zoltat din sine însuşi, din însușirile şi cartea ce i-am putut 
constată până aici, adecă până în toamna anului 1829. 

In toamna aceasta se adaogă un îndemn de natură morală: 
Bărnuţiu ia asupra-şi însărcinări cu răspundere; el a fost 

„chemat la muncă; şi conştiincios cum eră, muncitor zelos 
cum eră, el a căutat ca şi în situaţia nouă să facă cinste slujbei 
și muncei sale.. Vechiul veşnic teminent» trebuiă să fie şi 
acum eminent. SI | Ma i 

In 4 Noemvrie 1829 el deveni profesor de sintaxă, la gim-] 
naziu. Până în 1831, când treci la catedra de filozofie, mai 
fu şi arhivâr la consistoriu; şi prefect la Seminar. In aceste; 
situaţiuni începeă să vază direct, „central, în mersul aface-! 
rilor și al învățământului. | 

Pe. la 1830—1832 liceul ia o desvoltare serioasă. Dintre 
catedrele nouă de: științe fizice, geometrie și algebră, filo- 
zofie (logică, etică, metafizică), S. Bărnuţiu ia (1830, Octom- 3 

vrie) filozofia -și (1832—33) istoria, care (1833—34) trece 
la Ioan Rusu, Bărnuţiu rămânând acum numai cu filozofia. 

3—4.R. Viaţa şi ideile lui Simion Bărnuţiu,
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Filozofia o predă până la 1834, când, fiind chemat în postul 
de notar consistorial, o lasă amicului său Ioan . Dragomir, 

care o părăseşte la 1839, pentru a face loc iarăș lui Bărnuţiu. 
- Dela 1829 până la 1839, Bărnuţiu este astfel aruncat dela 

teoria cărţii în vieaţa practică, din vieaţă la teorie, totdeauna 
fiind omul datoriei depline. 

Epoca aceasta trebuie să fi fost, pentru desvoltarea sa, 

interesantă. Și tocmai privitor la ea avem date foarte puţine. 
Dr. 1. Raţiu ne vorbeşte în acest timp despre un teatru 

de diletanţi, al teologilor, la. 1833. Cele două piese jucate 

fuseseră traduse de T. "Țipariu şi I. Rusu. G. Barițiu vor- 

bise mai amănunţiti), dar nici el destul de clar. «Cei trei 

profesori» pe lângă cari «s'au dat» teologii, ca să li se îngă- 

duie jocul, vor fi fost traducățorii citați şi Bărnuţiu. Impor- 

tant esțe ce urmează: «Acele reprezentaţiuni s'au conținuat 

în oreo cinci ani; şi de. atunci limba maternă în Blaj nu a mai 

rămas în coada tuturora». "Teatrul fusese, deci, dela 1633 

până la -1838, un mijloc de reabilitare a limbii româneşti 

în Blaj! a a | 

Paralel, acelaşi grup de oameni, discutau nevoia unei ga- 

zete în Blaj. La discuţie luau parte: 'Țipariu, Rusu, I. Cris- 

toceanu, Simion Bărnuţiu şi Bariţiu2). Ce părere va fi avut 

Bărnuţiu despre gazete la 1833—34, nu știm; dar eu cred 

că ea va fi sămănat cu cea dela 1853, exprimată înțr'un ar- 

ticol?): «Este adevărat că numa cu gazetele nu se face omul 

învățat de profesiune, nici artist, nici agricultor —totuş 

ajută mult). Pentru acest mult ajutor Bărnuţiu va fi susţi- 

nut şi la 1833—34 ideia ziarului, care a apărut abiă la 1847! 

Bărnuţiu prețuiă mai mult: învățătura serioasă. Dela 1829 

până la 1834 a fost. doar tot profesor! Dr. I. Raţiu —lune- 

când după Barițiu, care şi de astădată vorbeşte neclar—crede 

că în acest timp Bărnuţiu s'a ocupat: serios cu cetirea filo- 

zofilor Kanţ, Hegel, Fichţe, Krug, Herbart. Mie mi-ar fi 

fost: o plăcere să văd și dovada despre toţi acești filozofi. 

In tot cazul lecturile lui filozofice erau cunoscute Blăjenilor 

1) Părţi alese, 1, p. 619—615. , - 

2) Observatoriul din, 1880, p. 86 şi Dr, 1. Raţiu, Ioan Rusu, 1907 p. 13. 

*). Foaea pentru minte, 1853, p. 320. .
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înclinați să exagereze întinderea lor; în tot cazul, ele-i fă- ceau tânărului profesor un mare crediț, ca om a cărui faptă are totdeauna. o sancțiune superioară, filozofică. | - Putem conchide, așadar, că la 1834 Bărnuţiu — înaintat şi la. rang de asesor consistorial —cră simțit ca un spirit menit să conducă și vrednic să fie împins înainte, în sus, pe „treptele de înălțare, ale conducerii autorizate. 
Dar el nu eră singur pe drumul acesta, 

Ra XIV 

COLEGII LUI BĂRNUȚIU 
Printr”o fericită întâmplare conducătorii intelectuali ai ge- neraţiunii la rând erau adunaţi în Blaj, mai fiecare fiind un ecou al. vreunei note europene a epocei. Născuţi între anii 1804 și 1818, pe la 1540—1842, când lupta politică pentru limbă și naţionalitate începu, ci erau în vârstă dela vreo 24: până la 38 de ani. Astfel: la 1842 T, "Țipariu eră de 37 de ani, Simion Bărnuţiu de 34, Ioan Rusu de 31, George Ba- riţiu şi D. Boer de câte 30, Ștefan Moldovan de 29, Aron Pumnul de 24 de ani! Toţi erau în floarea vârstei; 'toţi vii, nu mumii de strană; toți cu bătăi tinereşti în inimă. Ce au | fost ei la sfârșitul vieţii lor, se ştie. Unde se aflau în desvol- tarea lor, la 1840—1842, s'ar: puteă spune despre toţi. Dar 

aceasta ne-ar duce prea departe. Mă opresc deci la cei mai 
de aproape de S. Bărnuţiu.. | 

Cel mai. cald al lui tovarăș pare a fi fost loan Rusu din 
Habic, care-și termină umaniorele sale în Alba-Iulia tocmai 
în anul în care S. Bărnuţiu le sfârşiă pe ale sale în Carei; 

şi care, întorcându-se dela Viena, se făcu profesor în Blaj, 
la 1831. In necrologul despre Rusu5, 'Țipariu a vorbit despre 
mintea-i deşteptată şi pătrunzătoare, de inima-i dreaptă şi 
curată, de ştiinţa lui. Ca să-i caracterizez înălțimea sufle- 

„ tească, îl citez însă-pe el însuş; şi anume câteva idei din pre- 
faţa la Icoana pământului; prefața are data 2 (14) Septemvrie 

  

1) Gazeta Transilvaniei din ş Aprilie 1843, p. 103. | 

3*
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1642. El zicea: (Lumea au început a îmbrăcă alt vesmânt; 
orizonul se rezbună de toate părţile; lumina, cam printre nori, 
pătrunde şi spre răsăritul Europei şi promite că ura și neştiinţa 
nu va mai puteă fi părete despărţitoriu între popoare»). 
«Moartea este un lucru mare pentru fie ce om; și cu atât mai 
“mulț trebuie să fie mai mare pențru un popor». «Și oare 
fire-ar ceva pricină, pențru carea să peară poporul român din 
Transilvania 2). Clar-obscurul acestor îndoeli ale 'situaţiei 
universal-istorice nelimpezite' dăinuiă încă, deși convingerile 
care-l risi piau mărind lumina aceea dcam pintre nori), se 
fixaseră. Ca și alţii ziceă doară şi Rusu?): «(Românii nu se pot 
cultivă prin limba ungurească Căldura naţionalismului in- 
dependentist o simțim din scris; dar foc va fi vărsat din gura 
sa colegul care eră numai cu trei ani mai tânăr decât: priete- 
nul său Bărnuţiu. Ce uşor se vor fi înţeles ei din ochi şi din 
'strângeri de mână, cetindu- Şi sau după ce-și vor fi sfârşit 
de cetit scrisul lor?! 

Un prieten ca loan Rusu face cât o sută de cei cari se în- 
doiesc și nu strigă, ci numai șoptesc. 'Totuș, deși nu strigă, 
T. Țipariu vorbiă de bună seamă hotărit. El nu studiase în 
străinătate; 'eră un spirit original, productiv; la 20 de ani 
eră profesor al clasei a IV-a. (Poesia); la 23 de ani propuneă 
filosofia (1828). Nimeni nu a precisat. încă suficient ce fel... 

"de filosofie a propus; și ar fi interesant să ştim aceasta sigur5). 
Apoi el a predat științe toelogice; dar la 1835 a publicat, cu 
litere latine, o carte bisericească; literele latine erau un semn 
al vremii, dar şi un semn caracteristic pentru filosoful şi teo- 
logul care se îndreptase spre studiul limbei cu un resultat, 
pe care loan Maiorescu l-a caracterizat în 1838 astfel: Afară 
de 'Țipar oamenii noştri nu ştiu ce va să zică a începe cul- 
tura limbii româneşti»), Micul cerc de amici cari propuneau 
româneşte, scriau românește și apărau . dreptul limbei ro- 

1) Pag. II. | 
2) Pag. VI. 
3) Pag. IV. - | 

« A, Papiu Ilarian, Ist, Rom. din Dacia sup. ed. 2, I, 209 zice vag (filosofia 
germană». Probabil a lui Krug, pe care l-a şi tradus; dar când anume l-a tradus nu știm. 
Publicaţia Elemente de filosofie după W. T. Krug tom. 1] şi I1, 80, Blaj, 1861—1863 
(676 pagini) costă 4 fl. 20 cr. v. a. Archivu lui "Țipariu, p. 104 

5) Tribuna Poporului, 1993, No.: 39 (Scrisoare cătră G. Barițiu).
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mâne, își aveă filologul său; iar filologul eră întâiul filolog 
al epocei. 

Al treilea mare îndrăsneţ al cercului eră S. Bărnuţiu. 
Demetriu Boer propuncă, tot româneşte, dreptul canonic 

dar — comprehensiv — și dreptul particular al bisericei ră- 
săritene-române. Pe la 1841, abătându-se în filologie, D. 
Boer elaboră o ortografie cu litere, latine, dând un ajutor 
modest țendinţelor țipariane 9. 

Nicolae Marcu romaniză stilul fizicei, I. Cristocean pe al 
„matematicei?). 

A. Papiu Ilarian a simţit bine posiţiunea ocupată de toți 
acești profesori; a simţit că ei erau începutul unei epoce 
nouă, care se desfăceă din negurile latinismului fără duh 
și se desfășură spre un chip încă necunoscut, bănuit numai, 
de cultură românească, națională. De aceea A. P. Ilarian zice, 
că până atunci învățații blăjeni credeau că cu clasicii latini 
s'a încheiat toată știința» și că Țipariu îi deşteptă «la o nouă 
vieață literară»). Fireşte noua vieață se desfășoară în școale, 
în seminar și în liceul completat chiar în acest timp. Inlătu- 
rându-se latinismul se înlătură şi formalismul vechiu' şcola- 
stic; cuvântul românesc acum bine înţeles aveă vieață ; vieața 
treziă vieaţă în sufletul studenţilor; unde fusese apatie, ţișni 
de-odată voioşia unei lucrări cu pricepere ştiinţifică serioasă. 
Eră, cum. zice același istoric, un adevărat proces de «deș- 
tepare»). 

S. Bărnuţiu, ca deșteptător, av norocul să fie așezat al 
„locul cel mai gingaș, cel mai însemnat”). 

XV | 
S. BĂRNUȚIU CA PROFESOR A DOUA OARĂ 

La 1831 Bărnuţiu fusese însărcinat cu predarea istoriei şi 
filosofiei; în 1833—34 el a predat însă numai filosofia — dar 
încă nu româneşte. 

» Dr. I. Raţiu, Dascălii noștri. 
2) “Tot acolo. - 
3) Istoria Românilor din Dacia superioară, |, 209. 
4) 'Tot acolo, I, 211. 

'5) Ca un mic semn caracteristic arăt şi legătura amicilor lui Bărnuţiu cu singurul
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Incă nu? 
Dr. |. Pop, în Amicul familiei dela 18901), afirmă că, abiă 

revenind la catedră—de la ea lipsise în anii 1834—1839 — 
a propus dreptul natural în limba română, explicările în 
filozofie latineşte şi româneşte «deocamdată», iar răspunsurile 

„le primiă «mai bucuros» în româneşte. In Septemvrie 1839, 
deci, limba latinească se târă încă și prin cursul lui Bărnuţiu. 
Dr. loan Raţiu, în «Luceafărub?) şi în Dascălii noștri nu po- 
meneşte nimic despre limba latină la 1839, ci admite o schim- 
bare totală a limbei de propunere. Simion Bărnuţiu însuși 
afirmă, într'o scrisoare dela 17 Octomvrie 1839, cătră G. 
Barițiu, următoarele?): «Am socotit să scap pe încet şi încât 
mă dor lăsă împrejurările din afară, filosofia din jugul şi robia 
limbei latinești (batăr de jumiitate), în care gemând și înă- 
duşită fiind astăzi, țare puţin au luminat minţile auzitorilor 
români; că au fost, după toată etimologia cuvântului şi în- 
țelesul numai roabă teologiei; da nu roabă ce merge cu lu- 
mina aprinsă înaintea Doamnă-sz, că atunci tot ar fi ceva, 
ci roabă care-i poartă șlepu din dărăpt». Cu alte vorbe, S. 
Bărnuţiu silit de împrejurările din afară» a eliminat numai 
«pe încet» limba latină, nu de-odată. Dr. 1. Pop a fost deci 
biograful mai bine informat despre acest fapt însemnat. 
Deci în acest sens trebuie să se înțeleagă și rândurile entu- 
siaste ale lui A. Papiu Ilarianu?). 
„A. Papiu-llarianu afirmase, anume, că încă dela 1831 S. 
Bărnuţiu introduse în Blaj dreptul firei şi că pe la 1834 cel 
dintâiu începu a propune acest drept cîn limba română»; 
iar la 1839 traduse toată filosofia lui Krug propunându-o în 
limba naţională! Insă în anul 1834 Bărnuţiu a propus nu- 
mai iarna, deoarece în acelaș an a fost ales notar consistorial 
şi a lăsat filosofia în grija amicului său |. Dragomir, care o : 
propuse dela 1634 până la 1839. | 

  

ziar român-ardelenesc, Abonaţi ai Gazetei în 1842, în Blaj (după Gazetă, 1542, p. 196) 
erau: Simion Crainic, Timoteiu Țipar, Ioan Rus, Simeon Bărnuț, Grigorie Moldovan, 
Josif Pap, Nicolae Marcu, Clerul tânăr din seminarul diecesan. 

I) Pag. ş..: i 

3) Tribuna Poporului din 1903, 18 Martie, No. 43. 
"4) Istoria Românilor din Dacia superioard, I, p. 210.
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Despre împrejurările «din afară», care moderau avântul lui 
S. Bărnuţiu, Dr. 1. Pop a dat urmățoarele lămuriri: «Mişca- rea naţională, dusă de ceata luptătorilor caracterisați mai sus, 
eră o răsturnare de deprinderi, de vederi, o înfruntare a 
inerției vechi. Blajul, în care a fost mult duh, dar și multă 

_mărginire și une ori chiar şi răutate, sta mirat şi se opuneă. 
«Rezistenţa serioasă» de care vorbeşte Dr. I. Pop o făceau: 
întâiu fricoşii, cari se temeau că guvernul şi episcopul latin 
vor interveni contra propunerei în limba. româncască; al doilea mărginiţii, cari socotiau că limba românească nu poate 
exprimă idei filosofice şi combăteau meţoda nouă. Fricoşii 
mustrau «aspru» pe Bărnuţiu; mărginiţii îndemnau pe stu- 
denţi se părăsească cursul la care nu vor puteă învăţă nimic 
serios; printre aceștia erau şi unii «curteni» ai episcopuluil). 

Dar un examen semestral bun, reușit, desminţi şi pe unii şi pe alţii; în semestrul următor filosofia s'a: studiat apoi chiar cu avânt: metoda și limba — mai. ales limba — trium- fase! 
S. Bărnuţiu obținuse astfel, personal, o satisfacție care-i întăreă convingerea în bunătatea drumului reformist pe care apucase?). | 

« 

„XVI a 
S. BĂRNUȚIU IN (ȚARĂ o 

Din timpul acesta avem o ştire foarte interesantă, O dă Dr. I. Pop, din tradiţie familiară. Izvorul indică și intenţiile care-l purtară pe Bărnuţiu prin «ţară»; până unde?, cât 

  

2) Amicul Familiei, 1890, p.'3—4. . a Gazeta (841, 30 Martie, p. ş2) semnală “naţiunei progresele care se făceau la Blaj: «Blajul? EL face înaintări aşă line pe cât curg de lin cele două râuri între care se află așezat; însă paşii lui în instituţie sunt siguri. Cu nouă ani înainte Blajul aveă numai. un profesor de filosofie; de atunci încoace el are pentru ştiinţele filosofice, matematice, istorice şi fizice patru profesori; de curând filosofia (chiar şi părțile cele mai abstracte ale ei) se dă nu latineşte, ci româneşte, lucru:ce nu ştiu cu câţi ani mai înainte n'ar fi- fost de crezut. Inaintăm noi sau stăm ?» (Articolul: Școalele noastre în anul 1841). -) Ca o probă de prelungire în literatură a spiritului acestei şcoale blăjene ne poate . sluji poetul Andrei Mureșianu, care în 1832—33 şi 1833—3.+ a făcut filosofia în Blaj, având ca profesori pe: I. Rusu, T. "Țipariu, N. Marcu și $. Bărnuţiu! (Dr. 1. Raţiu, Viața şi opera lui Andrei Mureşianu, p. 18). Pe Țipariu şi Rusu i-a avut şi în 1834—35, la teologie. IN E
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timp ?, nu se ştie. Dr. 1 Pop scrie: «ln August a. 1839 Băr- 
nuțiu întreprinde o călătorie prin Principate, ca să se restaureze. 
şi mai ales ca să facă experienţă»). 

Izvorul însuș ne impune să credem ştirea. Fapta însăș se 
explică, însă, şi ca parte dintr'un complex de interese pan- 
românești. Inaințea lui, la 1836, fusese în București 'T, 
Țipariu și G-.. Barițiu, care se întâlniră acolo şi cu I. Maio- 
rescu. Ceva mai târziu I. Rusu întreprinse în Moldova că- 
lătoria sa, despre care mi-aduc aminte că am cetit o notiţă, 
poate în Albina românească. Blajul cel nou începuse a se in- 
teresă de «principate». Plecă într'acolo și Bărnuţiu. - | 

Eu nu cred, însă, că a pătruns adânc în «ţară». Cel puţin 
în lucrările lui am găsit numai o singură urmă, despre... 
zalhanalele munteneşti, pomenite de el, la 1842, în memo- 
riul contra maghiarizării. 

| XVII 

EVENIMENTELE POLITICE DINTRE 1831-—1839 
Ca să nu întrerup şirul împrejurărilor însemnate pentru 

desvoltarea sufletească a lui S. Bărnuţiu până la punctul de-a 
intră însuș în acțiune — la 1842 — l-am urmărit fără pri- 
vire la raportul său cu întâmplările politice. Dar fără. de 
cunoașterea, fie și sumară, a acestora însemnatul an 1842 
nu S'ar înţelege. Deaceea trebuie să mă întorc puţin înapoi 
la o vreme care,.din întâmplare, se închide între anii 1831 
şi 1839, care sunt chiar anii începerii și reînceperii cursului 
de filozofie al lui Bărnuţiu. - 

- Mişcările. polițice din Ardeal începuseră în anul 1831. 
Revoluţiunea franceză din Iulie fusese un îndemn și pen- 

tru Ardeal. Literatura politică maghiară fusese alt îndemn. 
Opinia publică ardelenească se treziă; critica antiguverna- 
mentală îndrăzniă să vorbească despre -drepturi suprimate 
de ex. despre cele municipale; așă zişii «patrioţi vaganţi» 
(vdndor-patriotăk) erau ascultați cu evlavie. și urmăriţi cu 

  

) Amicul Familiei, 1890, p. 3.
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ochii plini de speranţel).. Șeful cel mai îndrăzneţ eră Nicolae 
Wesselenyi (1797—1850), care aveă și printre Români amici 
ca de ex. pe episcopul Lemenyi, pe vicariul dela Șimlău 
Alexandru Șuluţ, ş. a. 

Simion Bărnuţiu, acum profesor de filozofie, urmăriă miș- 
cările, care se apropiaseră şi de Blaj, ca de ex. în Alba-infe- 
“rioară, unde mişcarea o duceă Kemenyi Denes. 

Primirea rece întâmpinată de comisarul regal ad-hoc, 
Francisc Vlasiţs, mărise distanţa între staturi și Curte. Comi- - 
sarul care-i succese, archiducele Ferdinand de Este, nu a 
putut să o scază. Dar acesta deschise, totuș, dieta la 20 
Iunie 1834 și asistă la furtunoasele ei discuţii, care se 
sfârşiră brusc cu o neașteptată disolvare, în ş Februarie 

18352). 
Dieţa "aceasta — seacă — înfipse un ghimpe în sufleteie” 

„românești capabile să înțeleagă: Discuţia asupra unirei Ar- 
dealului cu Ungaria luase mare avânt. Avântul cresc încă 
în dieta următoare, supt alt împărat, convocață de acesta la 
Sibiiu, pe ziua de 17 Aprilie 1837. Unirea s'a discutat cu 
foc. Împăratul o admisese — fără a mai consultă pe Arde- 
leni — aprobând un articolal dietei ungurești (XXI/183 5/26). 

- Dintre părţile de anexat, Crasna, patria locală a lui Bărnuţiu, 
oprise pe deputatul său de a vorbi în dieta Ardealului; el 
trebuiă să se considere prezent numai la discuția unirei cu 
Ungaria, pe care. Crasna o ceriă; Zarandul dăduse voie ca 
deputatul său să discute; Solnocul-de-mijloc nu recunoștea 
reincorporarea. A fost mare focul discuţiei. Și concluzia a 
fost că Ardealul nu dă cele patru comitate, dar—se .uneşte. 
întreg cu Ungaria! 

. Astfel dieta s'a ocupat numai cu omagiul adus noului îm- 
părat şi cu ocuparea posturilor cardinale ale ţării. 

Dieta s'a disolvat în 31 Martie 1838. 

1). Vezi descripţia lui Kemenyi Zsigmond despre Vieaţa publică a arăealului î în 
Tanulmdnyai, Pest, 1870, vol. II, p. 3 şi urm. 

" 2) Este interesant a se şti că Românii nu se bucurau de ținerea dietelor. Privitor 
la cea din 1834, contele Gyulai Lajos a însemnat în jurnalul său de zi (publicat de Kuun 
în Erdelyi Muzeum, 1903, p. 73): +Hunyad vârmegye egyhâzi, magyarul nem tud6 ne- 
"mesei hiâba mondtâk au trebuj diaeta, mert adott az Isten, denem tudom, lesz-t k5- 
szânet bennes.
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„La dieta aceasta Simion Bărnuţiu a asistaţ ca secreţar al 
episcopului săul). | | a 
“Privind lucrările ei de aproape, el a putut să vază cum 

puterile Statului nu se înţeleg între sine şi nu-şi potolesc 
certele; cum disarmonia politică crește prin desvoltarea con- 
flictelor naţionale; și cum ţara porneşte la drum spre lupte. 
mari. i 

Dr. loan Raţiu crede că «aici» —la dieta aceasta — «se 
zămisliră principiile şi convingerile politice de mai târziu ale 
lui Bărnuţiu»! Afirmația este greșită. Când anume s'au «zd- 
mislib» principiile, nu se poate ști exact. Dar se poate afirmă 
că ele daţează cel puţin dela 1831, când posesorul lor începu 
să propună filosofia liberală a lui Krug. Dieta dela 1837 i-a 
oferit numai material nou de gândire, și anume material care 
interesă pe poporul său?). | | 

In forme pozitive, mărturisite de izvoare cunoscute, până 
„acum principiile lui Bărnuţiu se pot dovedi, în aplicări poli- 
tice-practice, abiă pentru anul 1842, precum voiu arătă mai 
la vale. | 

Deocamdată stăruesc încă. puţin timp asupra materialului 
politic ce i-l oferiau lui Bărnuţiu dietele ardeleneşti și care 
priveau starea materială și formele culturale ale simplei vicţi 
ce-o desvoltau pe atunci Românii Ardealului. 

In 1837 ep. Moga predase dietei o petiție, cerând îmbună- 
„_tăţiri pentru clerul ortodox din ţara Saşilor. Textul petiţiei 

este cunoscut. Dar mai puţin cunoscute sunt răspunsurile 
date, răspunsuri pe care, în esenţă, Simion Bărnuţiu le-a 
„auzit, de sigur, şi în cursul dietei?). Răspunsurile erau res- . 
pingătoare şi umilitoare. a 
„Se cereă egalitatea de drepturi politice: admiterea în slujbe 

  

| 1) Ca secretar Bărnuţiu luase locul unui comod predecesor: Isidor Alpini; acesta 
a murit în 181 (30 Decemvrie). Se născuse la 1793; ajunsese profesor în tanii cei trişti 
ai foametei», apoi notar consistorial şi capitular; vicar episcopesc în Sălagiu; și mat 
"pe urmă (1835) canonic (Gazeta, 1842, p. 13). IN 

:) Apropierea cronologică dintre închiderea dietei: 31 Martie 1538 şi cererea ep. 
Lemenyi ca T. 'Țipariu să poată scoate foaia Nuncius, cerere cu data 1 August 1838, 
pare a indică trebuința ca experienţele nouă să fie discutate şi din Blaj, nu numai din 
raşov, , , 

„ 3) Răspunsurile scrise şi publicate de I. Trausch și — la altă petiție — de |]. 
R. Schuller (1844) cuprind motivarea ideilor susținute de toţi Saşii, 

cz
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publice; economice :.admiterea la meserii. Saşii refuzau mă- 
sura particulară cu putere de lege generală, ne 'systema hujus 
Principatus evertatur (art. XI/1744) şi cereau ca Românii să 
se casimileze Saşilor» în «cultură şi limbă», adică să se ana- 
ționalizeze» Sași, pentru ca să poată să fie admişi în slujbe 
şi — suspectarea trădării! —să nu se socotească locuitori ai 
unei ţări vecine, cu:alte interesel). Cât- despre meserii, Saşii 
afirmau că Românii nu sunt exlcuși, dacă se ţin de orândue- 
lile ţehiurilor!; li se păreă, totuș, că ei au dinclinaţii mai se- 
rioase spre negoț decât spre meserii»! i 

Se cereau scutiri economice: Popii să nu mai plătească birul 
„ foncierei —, se refuză; popii să fie scutiți de dijmă —, vreo 
patru articoli din Aprobate şi Compilate se repeziau să sus- 
țină că nici scutirea de dijmă nu se poate acordă celor nere- 
cepţi sau numai toleraţi. Se cerea pentru cler ajutor din cas- 
sele allodiale —, dar la 1798 o deciziune gubernială interzisese 
astfel de ajutoare; să se aștepte deci până ce ele se vor de- 
cretă întâiu pentru recepții | E - | 

Se cereă cultură: un seminar făgăduit din 1785—,dar de- 
putația regnicolară în ecclesiasticis nu avusese timp să facă 
planul; şi se ziceă: episcopul puteă să desvoalte începutul 
dela 1816 dând din banii săi! Pentru ca meschinăria să fie - 
completă, vorbindu-se de meserii, se spuneă că în sărbători 
creştinii sași nu pot fi turburaţi de Românii muncitori; Ro- 
mânii poț lucră la câmp, dacă la ei este zi de lucru, dar în 
oraş ori în sat, sgomotos, nu! Liniştea zilei Domnului să n-o 
turbure cumva Românul! Sașii mai aveau și altă considera- 
ţie religioasă: Dacă doi popi, un unit şi un neunit, cununâu 
miri de confesiune deosebită, neunitul trebuiă să-şi iea 
jumătate din taxă, nu mai mult; șă-i lase și unitului, deoarece 
altfel chestia păreă o trecere dela o confesiune la alta și 
aceasta eră siluirea conștiinței (Gewissesnzwang), de care 
D-zeu să-i apere pe domnii Sași! Și totuş 'Trausch — uneori - 
ridicol — vorbeşte despre umanitatea şi simţul de drept al 
Germanilor!2). IE 

1) 'Trausch, Bemerkungen, etc. p. 24. 
2) Pagina IV. ” -
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x 

„Trausch reprezentă egoismul național orb și crud chiar 
în expresie. 1. K. Schuller eră mai cruțător. Dar jignitor 
adânc eră şi el, când susțineă că pentru a se naturaliză în 
Fundul regiu, Românii trebuie să învețe nemțeşte, conform 
ordinaţiunei regale din $ Ian. 1778 şi că de aceasta nici nu 
trebuie să se supere, deoarece şi — Armenilor din Gherla şi 
din Ibaşfalău „Ungurii le-au pus (4791) acecaș condiţie de ad- 
mitere în naţia maghiară: adică să învețe ungureşte!1) 

Respirând printre oameni dela care, în discuţii dela om 
la om, va fi auzit numai astfel de argumente — strânse aici 
într'o singură expunere — $. Bărnuţiu, Român simţitor, filo- 
sof acum aderent al dreptului naturei, trebuie să fi fost 
foarte mâhnit de concepţiile medievale de care se izbiă; iar. 
ideile de drept din.sufletul său trebuie să le fi simţit ca un 
punct archimedic sprijinitor de viitoare răsturnări. 

Dieta dela 1837 nu i-a dat lui Bărnuţiu principii, dar i-a 
înțărit sentimentele de indignare contra străinilor, de iubire 
şi milă pentru neamul de a cărui soartă mai de mult încă 
îl cuprinseră grijile .cele mai stăruitoare. 

Dieta ungară din 1832 începuse opera de unire a Ardea- 
lului cu Ungaria (art. XXI). Dietei ardeleneşti i se publi- 

„case rescriptul suveranului relativ la partes reapplicatae. In 
30 Martie 1838 dieta Ardealului protestă. Dar a doua zi ea | 
se închise 

Pentru Bărnuţiu chestiunea aceasta nu eră numai o chesti- 
une naţională, ci chiar una: personală, intim legată cu inima 
sa: Eră doară. vorba și de unirea Crasnei sale, a Crasnei în 

care se născuse şi copilărise!. Deaceea el va fi urmărit cu 
aceeaș indignare întrunirile comisiei de cedare, la Șimleu, 
în April 1839, în August :1840, unde Ardelenii stau dus nu- 
mai ca să dea lămuriri. Deci tot până la dieta din 1837-—1838 
putem adânci, în timp, rădăcinile temerii de unire cu Ungurii, 
urei salutare contra tuturora cari voiau. să decidă de nobis 
sine. nobis, nu însă principiul mai vechiu al personalităţii na- 
ţionale, care nu admiteă pe sine nobis şi care era cald în su- 
fletul lui Bărnuţiu dinainte de 1837. 

1) Beleuchtung, etc., p. 104.
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Puținele întâmplări privitoare la Români, dintre 1831 şi 
1939, găseau un comentar vast în amenințarea agitațiunilor 
din Ungaria, în literațura de librărie și de gazetă a Ungurilor. 
Acest cornentar îsforicul Bărnuţiu și filozoful Bărnuţiu îl în- 
țelegeă perfect. Puţini înțelegeau perfect; puţini reacţionau 
energic; și deaceea, pot zice că, fără să vrea, ep. Lemenyi, 
care a luat pe Bărnuţiu ca secretar și la dietă, a făcut naţiei 
un serviciu, dând prilejul ca în sufletul secretarului său să 
se producă reacţiunile ce le-am caracterizat. 

Afară -de chestiunile arătate, Bărnuţiu urmăreă cu îngrijire 
„tendinţele de maghiarizare. După el, ele: începuseră amai 
ales» dela 1836 încoace!) și culmi nară în ideile 'dietei din 
Cluj, la 18422). Așadar între 1836 și 1842 se petrec eveni- 
mentele care-i provocară scârba şi mânia dela 1842 şi 1848. 

Episcopul nu simţiă nimic din mânia secretarului său. Din 
potrivă, episcopul eră un aderent al politicei maghiare. Ca 
aderent el trebuiă să devie un adversar al lui Bărnuţiu. Ca 
unui adversar, care începea a înrâuri nefavorabil vieaţa lui 
Bărnuţiu, îi sânt dator un capitol și o caracterisțică obiectivă. 

XVIII 

EPISCOPUL LEMENY 

Dialog în Blaj, la Dumineca Tomei, 1848: 
Episcopul Lemeny: Fiilor, mulţi zic că 
eu ţin cu domnii ţării, 
Poporul (zâmbind): Ştim bine că ţii cu 
domnii țării. 

A. Papiu- Jlarian, Istoria Românilor din Dacia 
superiore, vol. II, p. 142. 

„Episcopul Ioan Pop de Lemâny este una dintre acele fi- 
guri româneşti cărora Ungurii le-au păstrat multă recuno- 
ştință. La 1863 Vasdrnapi Ujsds*); dedicându-i un articol de 
amintire, îl numeşte: personalitate istorică de mare popu- 
laritate, deoarece el văzuse că soarta poporului român e 
strâns legată de soarta naţiunei maghiare. Și deaceea el nu 

2) Papiu, II, p. 328. 
2) 'Tot acolo, p. 330, 338. 
3) No. 34.
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numai că nu a refuzat amiciţia Ungurilor, ci chiar a câufat-o! 
Mai târziu aceeași revistă, comemorând unirea Ardealului cu 
Ungaria, îl trece (cu portret cu tot) printre făuritorii Unirei 
şi-i împrumută o-faţă de patriarch!). Fusese un prietin bun, 
care nu se uită?). 

Dar prietenul Ungurilor a fost. dușmanul lui S. Bcnuţiu. 
„De unde răsărise dușmanul? , 

Tatăl lui Lemeny fusese funţionar 'comitatens. Cu. econo- 
miile sale își cumpărase o moșioară, în satul Desmir, în co- 
mitatul Clujului. Aici. s'a născut Ion, în 23 Aprilie 1780. 
„Liceul Ion l-a făcut în Cluj, unde a studiat şi filosofie și 
drept?). Dar inima-l trăgeă spre preoţie. Se. duse deci la 
Oradea-Mare, unde, la 1805, sfârşi teologia în seminarul 
romano-catolic. După o scurtă. profesură 'la Blaj, el ajunse 
preot și protopop la Cluj. Din timpul acesta cunosc o pre- 
dică a lui, mediocră, rostită și tipărită în ungurește, pe care 
Szinnyei n'o citează şi-al cărei titlu deaceea îl dau în notă, 
fără de nici un gând de a stârni cuiva curiozitateat). Trecând 
înapoi, la Blaj, a fost profesor, canonic (1824) şi secretar al 
episcopului Bob. Se pare că virtutea creştină a umilirii îi 
eră a doua fire5). Timpurile îi păreau și lui grele — efsi tempora 
mala sintS), dar programul lui de îndreptare eră numai încre- 
derea în Domnul și în mila stăpânirii. Cu toate acestea murind 
Bob el a fost ales (1632)episcop cu 179 din 212 voturi, având 
deci numai 33 de împotrivitori. Din timpul acesta cunoaştem 
a: doua predică a iui, ținută şi tipărită tot în limba ungurească, 
la moartea lui Bob, în biserica mitropoliei din Blaj”). 

2) 1898 No. 22::A patriarkhalis kin€zâsii tisztes agp piispâk, etc. 
2) Vezi şi Szâdeczky Lajos, Erdelyi Muzeum, 1894, p. 187. 
3 In Complexus orationum, etc., tipărite în Aiud (1833), cuprinzând cuvântările 

care s'au ţinut în Blaj la candidarea şi la instalarea lui ca episcop, se zice (p. 24—25): 
cursum studiorum Philosophicorum et Jurisprudentiae însignibus niveis calculis absolvens. 

| 4) A nagy vatsora, mellyrăl a, h. Akademia templomăban, ur nap utdn vald va- 
sdrnap îgy sz6lott Lemenyi Idnos, az egyeyesilt gârăg szertartăson levă kolozsvdri f5 
esperest €s plebdnus, 1814. Kolassedrt. Nyomtatott a K. Lyceun betăivel. 1814. (Mediocre 
idei teologice ». , 

5) In citata colecţie: Complexus orationum else-adresă Comisarilor regali astfel: 
Vestro patrocinio causam afflictae Dioeceseos itirato commendamus, unague Excelentiae 
Vestrae Praesuleam dextram osculamur. (Sărutăm dreapta !). 

€) 'Tot acolo, p.'17. 
?) A. Papiu Ilarian, Istoria Românilor din Dacia superiore, vol. I, p. 105. Titlul 

ei după Szinnyei, este: Az Isteniăl hiildetett ferfii a gondviseles rendjeben, az az ha- 
„otti beszed Bab Jdnos fogarasi gârâg epyesiilt vallăşi păspăk Jeleu, Kolozsvâr 1831.
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Acesta eră dușmanul: o alcătuire determinată fatal de îm- 
prejurări familiare şi culturale, pe un spaţiu fixat între punc- 
tele Blaj şi Oradea-Mare, dincolo de care nici o îndrăzneală 
psihică originală nu-i atrăsese privirea. | | 

Eră firesc ca un astfel de episcop să lase curs liber ŞI pre- 
dominărei ungurești, căreia-i «sărutase dreapta», care-l înălță, 
şi maghiarizărei care-i păreă inevitabilă. | 

Totuși mai sunt scriitori cari înceară să-l. apere. Aceștia 
vor îngădui să repet aici afirmaţiile pe care, din proprie 
vedere, A. Papiu Ilarian le-a cules din Blaj și ni le-a transmis 
prin cunoscuta sa operă istorică. | 

In curtea episcopului nu se mai auziă altă limbă decât 
cea ungurească, din care pricină curtea se și numiă Kis- 
Magyarorszăg (Ungaria mică)! * . A 

In seminar limba română eră interzisă, pentruca teologii 
să vorbească —latineşte; dar neştiind latineşte ei vorbiau 
ungurește?). 'Ungurismul acesta străbățuse pe la 1833 — deci 
dela începutul episcopatului lemenyian —atât de bine încât 
«afară, de cântările cele prescrise, nu se auziau alte cântece. 
naționale în seminar, făr' numai Kis Komdrom, Nagy- Koma- 
rom), 'Textul complet al acestui cântec de dragoste, atunci 
popular la Blăjeni, este acesta: 

x 

Kis-Komârom, Nagy-Komârom, 
Be szep kis lâny ez a hârom! , 
Be szeretnem az egyket, - 
Hârom kă&ziil a szebbiket, 

Hârom csilag van az €gen, 
Hârom szeretăm van n€kem, . 
Egyik sz6ke, mâsik barna, | 
A harmadik aranyalmat). 

La episcopie sosiau multe ''tinstanţii» scrise de Români în 
limba maghiară ; acei Români le, scriau ştiind că nu fac nici 
un lucru neplăcut. episcopului5). E 

1) Istoria Românilor din Dacia superiore, volumul I, p. 10s.. 
» 2) Pag. 106, . - 

5) Pag. 107. i E 
- 4) Hatszdz magyar nemzeti dal, Budapest, Pag. 405. 

5) Pag. 108, : . : ,
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Unii protopopi începuseră a purtă protocoale în limba 

ungureascăl); denunţându-i, istoricul adaoge: «Am putea 

aduce esemple, dar nu vrem». | 

Intro astfel de atmosferă episcopul, pela a. 1841, a cerut” 

dela guvernul transilvan voie să tipărească în limba ungu- 

rească niște cărți liturgice românești, traduse în ungurește de 

un preot român din Săcuime; despre această intenţie epis- 

copul scrisese și archiepiscopului din Strigoniu !2) Raportul 

cu acest archiepiscop însemnă o tendinţă: de supunere în 

chestiuni dogmatice (căsătoriile) şi chiar şi administrative 

(informaţiunile despre purtarea teologilor din Blaj). 

Jignitor eră şi faptul că în administraţia fundațiilor, până 

la 1847—1848, se întroduseră numai (Români de cei ungu- 

riţi», dintre cari unii «nici'nu ştiau românește»). Aceştia erau 

dregătorii dominiali din Cut şi Blaj, cari nu vorbiau numai 

ungurește, ci asupriau şi poporul. Pe aceștia profesorii i-au 

atacat mai întâiu. E | 

G. Barițiu confirmă pe Papiu, când spune că curentul de 

maghiarizare începuse încă din cei din urmă ani ai lui Bob, 

că nenorocitul fenomen îl produseră teologii veniţi dela școale 

“ungurești şi dela filosofia Clujului; ei vorbiau latineşte și 

ungureşte. G. Barițiu adaoge şi ştirea despre corespondenţa 

în limba ungurească a episcopului cu guvernul). 

Pentru ca să admită o astfel de situaţie, ep. Lemeny însuși 

eră destul de ungurit. Libertatea lăsată înstrăinării de neam, 

ajutorul ce i-l da, eră'un mod de-a «căută» prietenia Maghia- 

rilor. | 

Celălalt mod a fost sprijinul dat tendinţelor politice ungu- 

rești. In privinţa aceasta rămâne, drept clasică dovadă, ati- 

tudinea din anul 1848 a episcopului, atitudine pe care o 

voiu aminti încă. Aici fac numai o observare. Acela care 

sărută mâna celorce aveau să-l instaleze episcop a sărutat 

mai târziu şi mâna celebrului Wesselenyi, care în sistemul 

  

„1) Aceeaşi pagină. | 

2) Pag, 107. Despre raportul cu Strigoniu, vezi Şi p. 117. 

3) Vezi şi pag. 135: - 

*) Pag. 109. 

3) Părţi alese din istoria Transilvaniei, vol. L, p. 613 şi 621. Corespondenţa ungu- . 

rească cu guvernul o impuse şi ep. dela Sibiiu Moga, la 1829. (Altă nulitate intelectuală [)
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său desrobiă iobagi, dar — uniă Ardealul cu Ungaria și ma- Shiariză pe Români. Scrisoarea episcopului din 4 Aprilie 1848, cătră Wesselenyi, a fost, o lună înainte de adunarea dela Blaj, o promisiune de trădare a intereselor neamului săul). | 
Cum s'a putut naşte legenda, că tocmai cu un astfel de episcop secretarul S. Bărnuţiu ar fi putat sta la masă bând bine din vinul episcopului, împreună ce episcopul, nu-i de înțeles. Deaceea ne este ușor să credem în desminţirea ce-o dă legendei un alt secretar al episcopului?). Din” partea lui Lemenyi Bărnuţiu și tovarăşii săi erau, aşadar, de mult avertizaţi. -Dela 1833 guvernul, informat de sigur despre noua reformă școlară din Blaj, ceruse ca în liceu istoria universală să nu fie studiu obligatoriu, pentru ca I. Rusu să nu aibă prilej a propune în spirit naţional. Epis- copul se împotrivise la început; dar apoi își slăbi opoziţia. şi amenință, zicând şi vorbind public că liceul trebuie 'să se şteargă?). Așadar dela 1833, după abiă doi ani dela începerea profesoratului de filozofie, Lemenyi se simţiă ca adversar al nouei direcţiuni. Prietenie sinceră între secretar și episcop nu se puțcă naşte; nici nu s'a născutt). 

XIX 

MAGHIARIZAREA BLAJULUI E 
„ Pentru fa completă descrierea atmosferei de maghiarizare creată de curtea episcopală din Blaj, intercalez aici un episod dela 1846, care este, însă, o continuare a vieţii anterioare, protejate de episcop. 'Din astfel de efecte se poate conchide la cauzele care le-au produs. | 

  

1) Scrisoarea s'a publicat întâiu în Târtenelni Lapok, no. 22 'din 1874. Apoi în - biografia lui Wesselenyi de Kardos. O traduc în anexe. 2) Descrierea unor întâmplări memorabile din 1845 — 1861, publicată de Obser- tatoriu, 1831, p. 41—53. - , Aa - : *) Papiu, II, p. 212. , , 
î) Din contră, natural este să credem ce afirmă Notiţia biografică, că, în calitate de secretar, Bărnuţiu tstudie de aproape pe ep. Lemânyi şi cunoscii cele ce se făceau şi petreceau în curtea episcopală». (Pag. X). . .. 

s— A. R. Viaţa şi ideile lui Simion Bărnuţiu
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La 1846, sosi în Blaj o trupă de teatru ungurească; şi.jucă 
dela Rosalii până la 13/23 lunie, douăsprezece piese, spre 
«multă 'mulțămire a publicului». Corespondentul Gazetei avu - 
sinceritatea să-i scrie?) că această dăinuire a teatrului ungu- 

resc în Blaj a însemnat că acolo, ca şi în Ardeal, Românii 
dnvaţă cu drag, nau din silăy — limba maghiară! | 

Glasul critic al naționaliștilor unguri din Blaj, sau de lângă 

Blaj, sa auzit în Vasdruapi Ujsdg; ei exprimară episcopului 

recunoştinţa lor pentru înaintarea limbii maghiare în Blaj 

şi-i cerură să continue a-și câștigă toț astfel de merite pentru 

patrie?). | 
__ Neliniştiţi de articolul din revista ungurească, Blăjenii îm- 

pricinaţi se apărară prin Gazeid?). Ei numiră pe corespon- 

dent cindiscret şi simplu»; opinară că partea întâia a acelui 

articol «mai plătește ceva», dar — vestiau încă: «unde zice 

că clericii sunt siliţi a da gloabă în bani, dacă nu vorbesc un- 

gureşte şi că teatrul românesc şi redigerea Aurorei s'ar fi 

oprit numai ca să înveţe clericii ungureşte, minte în sufletul 

său cel care au scornit unele ca acestea». Să zicem că așă a 

fost; nedesminţită rămâne, totuşi, interpretarea faptei că Blajul 

oficial susțineă o trupă ungurească ambulantă şi că el se 

lăudă, în gazeta dela Braşov, că știe bine ungureşte! 

"Teatrul românesc încetase; dar Barițiu, într'o notă, nu voi 

să dea lămuriri, ci închise scurt discuţia cu vorba: «Destul 

cu atâta. cc | 
Incetarea Aurorei, însă, corespondentul Gazetei o explică, 

astfeliu încât explicarea sa arată că clericii deveniseră critici: 

«Aurora, să-ţi spuiu drept, au încetat, pentrucă tinerii, nu 

s'au silit a cultivă în aceea limba scrierii, ci unii din ei — 
pe atunci — polemizau cu patimă înțr'o limbă destul de hă- 

țită şi întortochiată şi că cei cari scriau făceau mai mult spre 

ostentaţiune, iar nu spre a se deprinde la un stil și limbă 

curată, corectă şi dulce). | | a 
Oricum, şi din acest episod reiese limpede .că pe când 

  

1) 1846, p. 197. , 
2) Vezi în Anexa VIII—X articolul din Vasdruapi Ujsdg şi cele două răspunsuri 

din Gazetă. | - i , . . 

3) 1846, p. 202,
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tendinţele de liberă cugetare ale tinerimii se Suprimau, tea- trul unguresc se putea hrăni în Blajul episcopului Lemeny. Trecerea trupei teatrale ungurești prin Blaj și primirea simpatică ce i s'a făcut rămân, aşadar, dovadă bună despre câtă slăbire pricinuise spiritului 'românesc -un episcop căruia acest spirit îi lipsiă. 
| Şi acum să ne întoarcem înapoi, la anii 1840—1842, despre care avem de povestit întâmplări mai înveselitoare. 

XX | 
ICONTRAATACUL DELA 1842 

In vreme ce la Români nu se concretizase o direcţie unitară, consecventă şi Vieaţa lor eră atacată de maghiarism, ca fierul de rugină, acesta înaintă năvalnic. Valurile renașterii maghiare creșteau mereu. Munţii Ardea- lului răsunau de ecourile trimise de aspre glasuri budapestane. Primii Unguri fără drept de alegere în Ardeal sosiră ca aleși, totuș, în dieța ardeleană deschisă la 15 Noemvrie 1841, în. Cluj. Erau rrei: Szunyogh, Kovâcs, Ujfalussy. Sosise şi ste=: nograful budapestan, ca să fixeze mărturisirile liberalismului. - şi naționalismului Ungurilor oratori în dietă. Curentul și întâmplarea mai făcuse ca, după o sută cincizeci de ani, trei mari demnitari: 8uvernorul, tezaurariul şi preşedintele sta- turilor să fie iarăşi reformaţi, adică să aparțină confesiunei celei mai naţionaliste. Semne clare ale vremii: Curentele un- gurești năvăliau în Ardeal, unde erau dorite, aşteptate şi sprijinițe. - o La rând eră acum şovinismul nimicitor. Pe Români, absenţi din vieaţa politică, acesta îi socoteă uşor de- bătut; pe Sași uşor de înfrânt în dietă, unde crau .puţini (27 din 310; 27 faţă de 283!); Ungurii bruscară deci situaţia și votară un articol al limbii oficiale, contra căruia Sașii redactară prote- stul lor din 25 Februarie 18421). . 

    

1) Amănunte precise Juridicește se află în E. v. Friedenfels, Joseph Bedeus von 
SScharberg, (1885), |, P. 295 şi urm. Dar și în text, p. 126—128, . 

, Ă ) 
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Dată remarcabilă: Și în timp, şi ca direcție de conţinut 

protestul Sașilor este egal cu al lui Bărnuţiu, deoarece pro- 

testul lui Bărnuţiu, la care voiu reveni, are tot data 25/73 - 

Februarie 1842! | 
- Articolul privitor la limba oficială se îndrepta conțra lim- 

bei latinești; dar moștenirea ei, trecând chiar peste teritoriul 

ocupat până acum, o râvniă numai limba maghiară, înlă- 

turând egalitatea cu cea germană (a Saşilor) şi cu atât mai de 

grabă cu. cea română. Latina nu o susțineau nici Românii, 

nici Saşii, dar şi unii şi alţii înțelegeau să fie, ca moştenitori, 

egal îndreptăţiţi. Avântul unguresc, politic şi cultural, eră 

însă prea mare, ca să poată admite o astfel de pretenţiune. 

Se lucră, deci, și pentru inundarea culturală maghiară a 

Ardealului. Lozinca eră: muzeu maghiar, teatru maghiar, 

şcoală maghiară, nu numai administrație maghiară. 

S. Bărnuţiu eră acum profesor. Protesțul lui veni, deci, 

din aceasță regiune a preocupărilor sale. Iată 'cum văd eu 

cazul acesta până acum neobservat de biografii lui Bărnuţiu. 

Dar este bine ca despre această mare chestiune să ascultăm 

întâiu și glasul epocci, glasul Gazetei (31 Ianuarie, 1842): «In 

toață patria, toate iurisdicţiile. bisericești: romano-catolice 

evangelico-reformate, unitarie, greco-unite şi greco-neunile, 

îndată după publicarea acestei legi, iar, între sine, iurisdicțiile 

care mu vorbesc ungureşte (adică: Românii, după cum suni 

desghinați bisericeşte în două părți), socotind dela închiderea 

acestei dieţe, după zece ani, să fie îndatorate a corespunde 

ungureşte ; matriculele și toate scrisorile ce ar sluji între ho- 

tarele acestui mare principat să le facă ungurește; tot după 

împlinirea de zece ani, aceia carii mar ști ungurește, să nu poată 

primi nici o deregătorie bisericească, nici mai naltă, nici 

subordinată; şi până atunci încă între persoane de o potrivă 

destoinice, întâietatea să se dea acelora care. ştiu. ungureşte. 

(Se exceptează Saşii şi şcoalele lor; apoi articolul continuă) : 

Afară de școalele naţionale a Sașilor, Ja toate instituturile sco- 

| | lastice din patrie, chiar şi la cele milităreşti, toate științele se 

' zor învăță umgureşte, Regula aceasta însă, în privinţa celor 

: de legea unită (a Românilor) va fi îndatoritoare numai după 

zece ani, pentru şcoalele lor. Spre acesta scop Maiestatea
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Sa să îngrijască; ca la școalele Românilor uniţi din Blaj fără zăbavă să aşeze catedră pentru limba maghiară, ba şi altele „unde ar fi cheltuială de ajuns; iar preparanzii neuniţilor la preoție să primească asemenea învățătură în limba maghiară; ŞI până atunci, până când atât despre aceasta, cât şi chiar poporul de rând a Românilor să se înveţe ungurește, se va îngriji mai cu prisos pe calea legislaţiei, în dietă». „Pe Bărnuţiu îl impresionă puternic şi presa; de ex: pr6- iectul de urbariu al lui Fogarasi. | 
Despre proiectul urbarial al deputatului Ioan Fogarasi; Şi despre maghiarizarea Românilor prin şcoalele sătești maghia- rizate, în care copiii români să înveţe până la vârsta de 18 ani; dar şi prin biserică, în care să nu se mai primească decât preoţi cari ştiu ungureşte și cari vor sluji, de pe cărţi traduse în ungureşte, cum cereă acelaș deputat, Gazeta a relatat. în 18 Maiu 18421). Fogarasi eră, mi se pare, deputatul Ocnei Sibiiului! Despre altă idee a nebunului acestuia: a raportat (combătându-l) Gazeta din 18432). E Din istoria lui A. Papiu-llarian se cunoaște protestul con- sistorului din Blaj contra limbei ungurești la anul 1842. Din cap. LXXVI al lui Papiu se cunoaşte și cauza proximă a acelui protest3). Cauza proximă eră proiectul lui Kozma Denes. din Zarand, care prevedeă că la 1852 (peste zece ani) se va scoate din biserică și ţară orice urmă de limbă latinească, introducându-se cea ungurească. Și în şcoale; în Blaj în spe- cial. A. Papiu-llarian continuă apoi frumos: «Când a ajuns - faima la Gelou despre venirea lui Tuhuţum în 'Transilvania, înainte de o mie de ani, nu va fi făcut mai mare mişcare în el şi în miniştrii lui acea faimă, decât făcu numitul proiect de lege în consistoriul şi în colegiul profesorilor din: Blaj! Fiecare vedeă în acel proiect de lege sentința morţei ce se prepară naţionalităţii române în Transilvania. Atunci Simi- one Crainic, prepositul capitular, vicariul general și prodi- „rectorul liceului, chemă îndată la şedinţă, nu numai pe cano- nici, dar împreună pe tot colegiul profesorilor, atât pentru 

  

1) Peg. 77. 
2) Pag, 23. 

5) Ed. II, p. 114. 

.
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însemnătatea cea mare a lucrului cât şi pentru aceă, ca să 
ma se împiedece cumva consiliul cel bun prin frica unora, cari 
sub. despotismul cel îndelungat se învăţaseră- a crede, că 
chiar și apărarea dreptului ar fi crime». Se decise protestul 
de înaintat M. Sale, prin episcop. A. P. Ilarian adaoge: «Cei 
cari au fost de față în aceă adunare consistorială spunea că 
nu s'a mai memorat în consisforiul din Blaj, să se fi acceptat 

. oărecând vreo determinaţiune cu atât entuziasm, cum fu 

„acceptată aceă protestaţiune; deci se şi trimise episcopului 
la Cluj, unde acesta eră membru al dietei, ca regalist».: 

Situaţia -eră, aşadar, aceasta: Episcopul maghiarofil lipsiă 
din Cluj; între căpeteniile: Blajului erau şi oameni înfricaţi, 
cari s'ar fi putut opune «consiliului celui bun; eră deci ne- 
voie de îndrăzneală acum; Simion Bărnuţiu eră un îndrăz- 
neţ; iar Simion Crainic eră amicul lui Bărnuţiu. Cu două zile 
înainte de iscălirea protestului, Bărnuţiu redactă, așadar, .0o 
motivare a lui, pe care — forma ne îndeamnă să admitem — 
el a citit-o consistoriului și profesorilor ca îndemn, « ca per- 
suasiune. 

Și adevărat este, că între ideile din protest și motivarea lui 
Bărnuţiu este o asemănare deplină. Fireşte actul oficial este. 
mai rece; motivarea este caldă, oratorică. Protestul vorbeşte 
„despre «cele mai sfinte drepturi naturale», despre cexistența 

; personală», care implică întrebuințarea limbei naționale ; 3 des- 
: pre «naționalitate» şi face rezerve. privitoare. la "cultura ma- 
"ghiară. Acesţe idei sunt şi ideile fundamentale ale motivării?). 
Ele sunt chiar ideile fundamentale ale teoriei, ale vieţei lui 
Bărnuţiu, pe care bătrânul său amic, Crainic, îl va fi ascultat 
cu sufletul plin de mulţumire. | 

Idenţitatea de argumentare mă face chiar să cred că, în 
protestul consistorului, cel puţin o parte din. rânduri le-a 
dictat sau le-a scris însuși Bărnuţiu?). 

A. Papiu-llarian ne-a relatat din tradiţie apropiată despre 
vorbele celor ce au fost de faţă: că în consistoriu a fost mare 
  

1) Pentru ca compararea să fie cu putinţă reproduc în Anexa, V motivarea; iar 
în Anexa VI protestul tradus. 

2) Motivarea a fost păstrată de amicul lui Bărnuţiu, profesorul Ioan Dragomir, 
pânăla 1853, când a publicat-o în Foaia pentru minte cu iscălitura transparentă Bt.
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entusiasmul. Eu cred că entusiasmul l-a produs motivarea caldă a lui Bărnuţiu, visiunea stringentă în descripția-i simplă a trecutului și viitorului, deducțiunea simplă şi ea, dar tot atât de stringentă a dreptății cauzei apărate, şi — în nenoro- cire şi umilire — totuşi, apostoleasca încredere în viitorul na- țiunei. În dietă nu eram; în puţina presă ce-o aveam ne su- grumă cenzura; în intimitatea unui sfat de demnitari biseri- cești și profesori, cari se cunoşteau bine unii pe alţii, Bărnuţiu puteă să lase frâu liber fantaziei sale, când vorbei despre . jertfa ceruță de păgânii zei ungurești — vorbă .aşezată și pe o bază de dispreț pentru. ei, sau când indică primejdiile dela Est — Ungurii ar fi strigat: trădare!, sau când zugrăveă 
traiul greu de veacuri al naţiei sale obidite. Profesorul vorbiă “cald; căldura luia născut entuziasmul celorlalţi. Stilul moti- 
vării este ce-i drept îngreunat de câteva construcții nătânge; câteva cuvinte bolovănoase curg pe râul elocinţei sale; dar 
vorba-i anunţă linipede pe oratorul delă 2/14 Maiu 18485). 

Protestul din Blaj — trimis episcopului pențru ca el să-l 
înainteze Maiestăţii Sale —a fost sprijinit de. tot poporul. 

„Gazeta, atunci singurul nostru glas public, urmăriă lucrările 
dietei dând alarme îngrijitoare. La 2 Februarie 1842 ca 
scriă: «Pentru naţia românească în: privința limbei încă se 
hotări, în sesiile mai sus însemnate, ceva. prea. interesant, pânăla ficaţi, care însă astădată n'avem voie a publică»?). Apoi5): «Proectul de lege pentru limba maghiară menit a da: lovitura cea de moarte limbei și naționalităţei românești în “Transilvania, au ieșit mai întâiu dela deputaţii 'acelor comi- 
taturi în care se află cei mai mulți Români». Și scriind anume 

„despre şedinţa“din 31 Ianuarie a dietei, Foaea ziceă, că aceă 
şedinţă a «slobozit senținţa de nimicire a naţionalităței româ- 
nești)'). Cuvinţe mai limpezi, reflexe mai clare ale opiniei 
publice conştiente nu se puteau scrie. Insă nici Brașovul, 
pici Blajul nu-l mișcară pe episcopul Lemeny, care a cetit 
protestul: dela Blaj, dar nu a făcut nimic în înţelesul lui. 

1) Notiţia biografică aveă, deci, dreptate să afirme că Bărnuţiu “fu motivul prin- cipal al protestuluis. Pagina XI. - : 
2) Pagina 17. 

- 2) Pagina 22. 
1) Foaea pentru minte, 1842, p. 65. 

r
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Foaea Dentru minte adăugeă că Românii n'au nici un repre- 
zentant în dietă, căci «acel episcop ce se află acolo nu este 
trimis de cățră nație); Şi că naţia nu a găsit nici un apărător. 

Foaea aveă dreptate. ă 
Pasivitatea episcopului a fost o ultimă decepţie pe care 

Bărnuţiu nu i-a ertat-o. El trase fireasca concluzie că, dacă 
episcopul nu-și face datoria, trebuie să şi-o facă biserica con- 
vocată în sobor; că, dacă: păstorii religioşi greşesc, turmele 
credincioase nu trebuie să mai asculte de ei, ci de instinctele 
lor sănătoase. 

| XXI 

Ă AL DOILEA ATAC DELA 1842 
In protestul Consistoriului din Blaj: figurase idea, al cărei . 

apostol în Blaj eră S. Bărnuţiu: Se cereă, ca mijloc.de pro- 
testare, convocarea «sinodului diecesan», pentruca clerul să-și 
spună opinia sa asupra culturei naţionale şi asupra condiţiilor 
în care ea trebuiă așezată. 

Episcopului Lemeny idea acesta nu-i eră simpatică Sino- 
dul acela “despre multe lucruri ar fi. putut să vorbească!." 
Deaceea A. Papiu-llarian însemnează, scurt!), că cepiscopul 

" din Blaj n'a aflat cu cale şi de lipsă chemarea sinodului». 
S. Bărnuţiu a așteptat vreo opt luni. Apoi, supărat că epis- 

copul nu înţelegea nici binele bisericei, a luat condeiul şi a 
scris a] doilea studiu, de drept filozofic, pe care l-a publicat 
în Foaea pentru minte din 1843, la începutul anului. 

Studiul amințeşte, dar nu desvoaltă baze de drept natural; 
aminteşte de: subsistenţie, neatârnare și dreptul neînstrăinat 
al libertăţii conștiinței. El desvoaltă baza istorică a dreptului 
vechiu (pravilnic), pe care şi D. Boer — de sigur tot în sensul 
lui P. Maior —îl propunea în Blaj şi arătă cum s'a produs 
decadenţa lui, uitarea lui. Preţinzând o restaurare a sobo- 
rului, S$. Bărnuţiu are clară conştiinţa că pretinde o renaștere 
a constituției bisericeşti, pe care episcopii din urmă o îngro- 

5) Pagina 117.
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paseră așezând în locu-i autoritatea sau arbitrarul episcopal 
şi complicitatea călugărilor capitulari. 

Invocând pe Petru Maior, a cărui carte de istorie biseri- 
cească este isvorul convingerilor şi al tăriei sale de cohvin- 
geri, Bărnuţiu întinde încoace firul tradiţiei eroice a luptă- 
torilor contra despotatului bisericesc. a 

Studiul începe cu aluzii transparente la adresa episcopului 
Lemânyi, pe care-l vizează și când fixează problemele sobo- . 
rului; şi se sfârşeşte cu o apoteoză a dreptului, fără de care 
lumea este suferință, picire. - - 

Cu astfel de note caracteristice studiul făcu, fireşte, sen- 
zație în tot clerul. | a | 
„Privind acum pe S. Bărnuţiu în toate atitudinele sale dela 
1642, acestea ni-l arată în luptă hotărită cu doi duşmani: 

„de o parte cu maghiarismul, primejdios în tinereţa vigoarei 
sale; de altă parte cu despotismul bisericesc, care, frângând 
putinţa de liberă expresiune a cugetului românesc-religios şi 
dospind laşitatea supt aripele mulcomirei şi ale tăcerilor im- 
puse, slăbiă cu desăvârşire un organ de vieață al naţiunei: 
biserica greco-catolică. Pentru un profesor de filosofie, pro- 
blemele erau destul de mari şi îi cereau — pentru discuție — 
un curaj, care nu-i lipsi; curajul reiese modest şi hotărît 
din scrisoarea cu care a trimis lui G. Bariț articolul despre 
sobor, menit să apară în revista acestuia. | 

Fireşte, atitudinele acestea prefăceau radical situaţia mo- 
rală a lui Bărnuţiu: Pătura intelectuală se deprindeă a-l privi 
ca personalitate centrală, în care spiritul de înălțare al naţiunei: 
luase țrup şi se sbăteă să atingă ideale simţite ca vieţuind și 
între noi, dar despărțite de noi prin instituţii — de dărâmat, 
și oameni — asemeni de dărâmat. Fizionomia „temperamen- 
tului revoluţionar se desvăliă încet-încet. Cineva, mai mulți 
și-au zis aşadar: Acest bărbat trebuie pierdut; și mișeii în- 3 

cercat-au să-l piardă). 

1) Strigătul după sobor rămase şi reveniă. Vezi de ex. articolul scris depe So- 
meş, în Gazeta, 1846 (29 Iulie), p. 241. | ,
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Di XXII 
AL TREILEA ATAC DIN ANUL 1842 

„. -Notiţa biografică din fruntea Dreptului -publicu alu Româ- 
niloru — o notiță serioasă în care se reflectează și informaţiu-. - 
nile dațe chiar de Bărnuţiu — cuprinde, privitor la anul 
1842, o ştire care asemeni trebuie reţinuță şi lămurită. «Lot 
în acelaș an un articlu publicat de Bărnuţiu în limba maghiară, 
în jurnalul unguresc din Cluj Vasdrnapi Ujsăg, în contra 
celibatului clerical, :avui de resultat ameninţarea vieţei. au- 
torului în două rânduri). | | . 

In Vasdrnapi Ujsdg din. 1842 au apărut despre Români 
două articole: - - 

1. În 7 August înţâiul, cu titlul A fogarasi gărăgegyiilt 
piispoki megye nevldra s neg valami; 

2. In 4 Decemvrie. Baldzsfalzi iskolai iigyekrăl. 
Articolul întâiu, iscălit D. E. F. este un comentar la un 

articol cu acelaș titlu din Zoaea pentru minte, nr-ul 262) iscălit 
A. B. C. In articolul românesc eră vorba despre şematismul 
diecesei gr.-catolice de Făgăraş pe anul 1842, o carte pe care 
şi D. E. F. o crede de mare folos. Lui D. E. F. îi bătuse la 

ochi studiul românesc, de istorie bisericească, țipărit cu litere 
latine în fruntea. șematismului; dar el nu stăruie asupră-i, 

ci traduce datele culturale, după Foaie. Foaca criticase neîn- 
grijirea de limba română, care stăpâniă la Blaj, deși. preoţii | 

"ieşiţi din seminar se pregătiau pentru comune româneşti. 
D. E. F. păstrează critica aceasta. D. E. F. constată apoi 

— şi dânsul —că greco-catolicii au prea puţine școale şi 

prea mulţi popi, de unde urmează că se poate vorbi de o lipsă 
de lumină în popor, (a nepnek homdlyban tartăsa). Bine- 

voitor D. E. F. cere o cultură serioasă a preoților, căci al- 
fel ce-ar puteă ei să învețe pe alţii?! Ba el devine şi mai în- 
drăsneţ, când afirmă că şcoala creștină fără biserică poate 
răspândi cultura: mai bine decât biserica. fără şcoală. La în- 

1 Pagina XI. Revista aceasta o redactă, în Cluj, profesorul unitarist Brassai Sa- 
muel (1800—1897), care eră filosof, filolog şi naturalist, poate un cunoscut al lui Băr- 

nuţiu. Mai târziu Brassai (de origine dela Brașov) ajunse profesor la universitate şi 

membru al Academiei ungurești. 
2) 1842!
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trebarea: pentru ce Românii nu au școale? autorul răspunde, 
că satele sărace cer cel puţin — bisericuțe. şi popă, (fie fără 
carte, fie sărac, numai popă să fie»; ba, dacă satul este greco- 
catolic şi ortodox, cer două biserici și doi popi; de unde să 
mai ridice şi câte două şcoale?!. De aceea o poruncă regală 
din 1840 (Maiu 24; cu nr-ul 1922) ceruse ca greco-catolicii 
şi ortodoxii să meargă la aceiași şcoală. Dar despre acestea 
şi altele: o şcoală normală, cărţile. de curs- primar, etc. au- 
torul spune, că multe s'ar puteă vorbi dar le amână pe altă 
dată. : | | 

Cine va fi fost D. E. F nu ştiu. 
Insă din Blaj răspunse, cu data: Blaj, 20 Septemvrie, 

G. HI. I. Acesta trebuie să fie articolul lui Bărnuţiu, la care a 
făcut aluzie noțiţa. biografică. Articolul apără de două ori 
drepturile filosofiei; odată, când se teme că, fără pregătire, 
călugării vor voi şi vor ajunge să propue și filosofie; a doua 
oară, când critică pe acei Blăjeni cari (şi astăzi cred puternic 
că teologia se poate învăţă şi: propune fără filozofie». Apără- 
torul filosofiei va fi fost Bărnuţiu, care o propunea. El a 
putut să fie și criticul salariilor mici ale profesorilor, cari 
erau odată —nu de mult — foarte săraci; el și criticul obscu- 
rantismului care dăduse şoarecilor hrană goo de exemplare 
din istoria bisericească a lui P. Maior! lar când G. H..]. 
începe a vorbi despre speranţele într'un viitor bun?), el esțe 
acum — începem a crede nestrămutat că este — S. Bărnuţiu. 
Viitorul acela cere însă ca voi, Românilor —zice articolul 
în cuvântare directă —să vă emancipaţi de călugări; pentrucă 
«niciodaţă prin aceştia nu vă veţi ajunge scopul): «De veacuri 
națiunea noastră și-a căutat -fericirea pe drumul. acesta; și 
spuneţi-mi, ce a câștigat?» Noi suntem încă în evul mediu, 
pe când alte națiuni se bucură de înaintările veacului al 
XIX-lea! G. H. 1. — Bărnuţiu condamnă apoi fatalismul 
poporului nostru cu ale sale zicale: așă ne-a fost ursita şi” 
aşă ne-am pomenit; şi pretinde -muncă, acţiune modernă; .- 
şi cere — mai ales — stârpirea contraculturalului monahism?). 

4 

1) Coloana 764. | 
2) Vezi articolul în Anexa I, 

+



  

6o " G. BOGDAN-DUICĂ 
  

Articolul din Vasărnapi Ujsdg completează perfect carac- 
teristica psihologică a momentului: Autorul lui simţiă ne- 
suficiența, mai mult, simţiă chiar primejdia pe care mona- 
hismul Blajului lui Bob şi Lemenyi o chemă asupra naţiei, 
prin mărginirea sa, prin neputința de a. înţelege veacul, prin 
plumbul ce-l vărsase în vinele corpului naţional. Două lumi 
își steteau față în față și se „măsurau: Cea nouă vorbiă clar, 
energic, deşteptând. țara. 

Dar notiţa citată zice că, în Blaj, articolul avi de resultat 
amenințarea autorului în două rânduri: odată în piaţul Bla= 
jului, pela g9 ore seara, prin ciomăgire; altă dată prin ştreang 
(funie), după miezul nopţii, în locuinţa sa 'proprie, tot în 
Blaj). | | | 

Despre aceste atentate vom vorbi mai la vale. Deocamdată 
aici exprim bănueala că pricina lor nu va fi fost anume acest 
articol, ci toată ' personalitatea care respiră: prin motivarea 
protestului, contra maghiarizării ; prin cererea soborului, 
contra despotatului bisericesc; prin acest articol și prin alte 
manifestaţiuni personale, care au fost, de sigur, de acelaș fel, 
contra curței episcopeşti și contra monahilor. 

Despre efectul promt și tulburător al articolului Vasăr- 
napi Ujsdg a fost informată; deoarece în nr-ul dela 5 Martie 
1843, răspunzând unor obiecţii, spune, în notă, că: cazon 
czikben, az alapos megczăfolăsig, farmosus czimet €rdemlă 
semmi sincs; âmbâr sok 'kicsi es nagynak rossz vert csindlt, 
valamini neg egyebet îs hozoit maga utân... 1); că, adecă, 
ea făcut mulț sânge rău, având şi alte urmări», despre care nu 
vorbeşte însă. 
Polemica de mai puţină însemnătate principială, dar mai 

acră, atingând chesțiuni de administraţie școlară, a continuat 
în anul 1843, provocând un răspuns iscălit chiar de un duș- 
man al lui Bărnuţiu, de Basiliu Ratz de Nagy-Lak. Acesta 
vorbește :foarte de sus cu emascatule său calomniator 2) 

  

1) Coloana 145. 
2) Vezi Anexele I—IV traduse din Vasdrnapi Ujsdg, 1843, coloana 143 şi 203. Ele 

luminează și originea acelei acreli a elevilor, carea prilejit izbucnirea procesului cu epi- 
scopul. Despre conflictul tpartidelor» din Blaj, vezi și Foaea pentru minte (1846, p. 45) 
unde Barițiu cere laudă pentru ceice lucrează la trestaurarea unor drepturi biseri- | 
ceşti şi naționale şi pentru reforma școalelor simțită şi acolo mai vârtos în clasele de 
jos), cu care clase patrioticii popi nu-și băteau capul. . 

4
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XXIII | 
PROCESUL CU EPISCOPUL 

Din  Decemvrie 1842 — dela articolul despre Sobor — 
până la Joia Patimilor, 1843, trecuseră numai câteva luni. 
În aceste luni, în Blaj, trebuie să se fi discutat mult despre 
antinomia: episcopalism şi sinodalism. Blajul eră așadar per- - 
fect lămurit că S. Bărnuţiu priveşte pe episcop ca.o piedecă 
a renașterii bisericii greco-catolice și a recâştigării indepen- 
denței sale. Trebuie să mai admitem și că, în micul cuib 
intelectual, şi deastădată, teologii din seminar erau tot atât 
de lămuriţi asupra situaţiei ca şi profesorii lor, ca şi episcopul!). 

In atmosfera aceasta aprinsă se întâmplă ca un seminarist, 
"Iosif Crişianu din Barabonţ, să mănânce tocană în Mercurea 
Paşţilor, fără ca pământul să se fi deschis, să-l înghiţă ori 
ca cerul să-l fi fulgerat prompt c'un trăsnet. Dar când a 
fost vorba ca episcopul, umilit şi ceremonios, să spele picioa- 
rele celor 12 teologi, sfetnicii episcopului îl: informară pe 
acesta. despre scandalul cu tocana; iar episcopul excluse pe 
Crișian dela spălarea picioarelor?). a 

Colegii lui Crișianu se solidarizară cu el și refuzară a primi 
. creştineasca umilire a întâiului, a celui mai mare al lor frate 

în Hristos. G.-Bariţiu povesteşte scena așă: (Camerazii, în 
momentele când aveă că se prezinte la executarea acelei ce- 
remonii rituale, deneagă. cu cerbicie orice. ascultare, aduc pe 
episcop, pe presbiterii concelebranţi în nespusă confusiune 
şi provoacă un scandal înfricoşat în biserică». «Din nefericire 
rectorul. canonic deatunci eră de un temperament iute şi 
violent, necruţător); dar şi între teologi erau unii dexcesivi 
şi resbunători». Acum apare şi femeia: nepoţica de soră e 
rectorului, din cauza căreia se făcuseră multe vorbe5); apare 
şi un popă beţiv, fost econom la seminar. Și nici un pictor 
român nu a înţeles încă ce dramatic tablou istoric ar ieși 
din aceste figuri adunate împrejurul neînfrânatei izbiri de 
patimi din biserică! ă 
3) Vezi şi Anexele II-—I1V care dovedesc şi alte motive de amărăciune în seminar. 

2) Pe lângă alte isvoare, vezi şi pagina 128 din Axentie Severu, Răspuns la cartea 
neagră, Braşov, 1897.. ” 

3) Bariț, Părţi alese, 1, 635. Rectorul eră Basiliu Raţiu, Nepoţica : Ana Mureşianu. 

.
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Țeologii încep lupta și contra rectorului (4 Maiu 1843); 
episcopul cere liniște; teologii revin (13 Maiu), cer şi -inter- 
venţia guvernatorului, care însă lasă în voie liberă pe epis- 
cop; episcopul eliminează 12 teologi; erau toţi ceice nu pri- 
miseră spălarea picioarelor; rectorul îi execută repede arun-" 

_cându-le «obiectele pe fereastră în curte»!). 
A doua zi, în 24 Iunie, nouă profesori au laut apărarea 

clericilor; între ei se află și S. Bărnuţiu. Părinţii, preoțimea 
se agită. De partea lor, contra episcopului se înscriu, după 
Iakab: 1 preposit, 8'profesori, 1 vicar, 7 protopopi, 2 vice- 

protopopi, 4 preoți, cu ei înşişi şi cu vreo 11 ascultători de. 
filosofie vreo 46 de luptători?) 

1) Clericii expulsaţi erau: Alex. Baternai din Balda, Alex. Popp din "Țop, Vas. 

Puian din Lupu, Grig. Gherman din Sînjacob, lon Mărginean din Dateş, Ştef. Popp 

din Dumbrău, Ion' Axente din Frâua, Petru Brad şi Vas. Erdelyi din Orlat; Ion Groze 

din Sebeş, Const. Roman din Pitic și Gavr. Man din Boereni. (După Iakab Elek, 
zabadsăgharezunk târtenetehez, 1881, p. 46). "Toţi teologii din Blaj, în anul 1842—43, 

erau după Universalis Schematismus, ecclesiasticus venerabilis cleri romano et graeco-cat- 

holici, etc., Budae): Absolvenți: G. Bariț, D. Boer, Anatol Ciupe, G. Draja, Luca 

Drăgan, Gr. Gal, Andrei Mureşan, Iacob Mureşan, Al. “Muntean, ]. Nandrai, T. 

Pop, 'T. Popovici, D. Stoian, Ios. Tarţa, G. Tecar, V. Todor. In anul IV: Aug. Berar, 

Gr. Elekeş, 1. Fekete,- Pav. Elekeș, I. Mureşan, N. Maior, 1. Moldovan, Al. Molnar, 

Andrei Pop, Gavril Pop, Nic. Simonfi, P. Szăts, [. Vicaş. In anul III: D. Anghel, 

C. Dâesei, P. Dulog, Il. Gheţe, Aug. Coltor, D. Cozma, Î. Crainic, los, Kărâsi, Ia- 

cob Lugoşan, V. Pop, I. Pop, 'T. Pop, N. Reulea, Mat. Silvaşi, P. Tanco. In anul II]: 

Ter. Alpini, Î. Aranyaşi, Al. Boer, P.. Bran, Ars. Bunea, 'T. Domşa, los. Coltor, 

1. Colcear, Al. Corbu, 1. Montani, |. Opriş, V. Pop, Sam. Poruţ, N. Tămaș, Ant. Ve- 

stemean. În anul I: Al, Baternai, N. Fiscuti, los. Gerendi, Gr. Gherman, V. Maior, 

loan Mărginean, P. Pop, Şt. Pop, V. Puian, Nic. "Todea. - - 
2) Preoţii erau: Ion Marian, vicar în Năsăud (Despre Marian, vezi Gazeta din 

1846, p. 223), Ion Maior din Bistriţa, Nic. Maniu d. Sibiiu, Pavel Poruţ dq. Almaşul-.. 

mare, Şt. Moldovan d. Pintic, Ion Dragomir d. Băița, 'Tim. Marcian d, Ocna-Dejului, 

Ilie Cicudi d. scaunul Arieșului, Ion Bochiş d. Aghireş, Teofil Alpini d. Cut, Nic: 

Erdâlyi din Orlat, Tim. Chelemen d. Straja, Iosif Lazar d. Jernut, Teod. Popp d. 

Suciul-de-sus, Ant. Vestemeanu din Veştem. Printre cei cu rol împăciuitor pare a fi 

fost Const. Alpini, paroh şi protopop în Mediaș (Gazeta, 1846, p. 394). Profesorii 

erau, după unii: S. Crainic, S. Bărnuţiu, D. Boer, Gr. Moldovan, Vas. Pop, Vas. Cut- 

„ falvi, Nic. Marcu, lon Costa. Notiţia biografică dă numele S. Cr., S. B., D.B., Di- 

mitriu. (greşit!) Moldovai, Ladislau Pop, Iosif Pop, Ioan Rusu. Nici acest amănunt 

important nu este necontroversat! Crainic eră directorul liceului; Bărnuţiu propunea 

filosofia; Boer propuneă la gimnaziu; Gr. Moldovanu la gimnaziu (limba germană); 

Iosif Pop (de Ujfalu) la facultatea teologică (teologie dogmatică şi religie); Ion Rusu 

la facultatea filosofică (Cronologie, geografie şi istorie universală); N. Marcu (Fizica) 

la facultatea filosofică; Ioan Costa, la normale, unde director eră Basiliu Raţiu. Nu 

-s'au amestecat în afacere ori nu au fost de aceeaș părere: Basiliu Raţiu (fireşte, ca dia- 
bolus rotae!), Sim. Fiulep, T. Țipariu, G. Draja, D. Lâdai, Mih. Ambr. Elekeşi, Ios. 

'Tarţa, Toma Albani, Basiliu Manfi. Despre Grigorie Moldvai (înmormântat la 1845, 

13 Maiu st. n. în Braşov) se poate ceti necrologul din Gazeta Transilvaniei, din care 

reiese bine felul cum lumea noastră priviă pe martirii procesului. «Gr. M. au fost unul 
din martirii români ai Transilvaniei, care, remâind credincios conştiinţei sale, au fost
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Friedenfels povesteşte: «Nefiind în stare să-și apere dem- 
nitatea, Lemeny se plânse la Cancelaria Curţii de purtarea 
contrară subordinaţiunei a clericilor şi profesorilor; iar Curtea 
(28 August 1843) ceri părerea primatelui Ungariei, al cărui. 
sufragan eră pe atunci episcopul dela Blaj. In acelaş timp pro- 
fesorii incriminaţi luară măsuri ca să se opună episcopului, 
efectiv şi legal, în Sinod. Sprijiniţi de mai mulți demnitari 
bisericeşti ei cerură ca deaici înainte să se poată  ţineă, con-. 
form dreptului, sinodul diccesan anual şi motivară rugarea 
lor cu inconvenientele care se pot. desbate și hotărî numai 
într'un sinod. | Ma 

In mijlocul acestei vrajbe, în care acum, primatelui. ungar 
i se opuneă idea sinodului bisericesc-naţional, prin Ianuarie 
1844, S. Bărnuţiu se plânge la Impăratul că vieaţa îi este 
pusă în primejdie, afirmând că însuş episcopul este îndem- 
nător seau complice şi cere scuti), * 

Eră o fierbere enormă. | 
Fierberea creșteă după fiecare nouă intervenţie: a guver- 

nului, a primatelui-ungar, a Curţii, a episcopului, deoarece 
toată oficialitatea s'a ocupat cu luptele din Blaj. Eu, însă, nu 
am loc pentru ele şi rețin numai ce priveşte pe Bărnuţiu. 

După. întâiele intervenţii sunt înlocuiţi profesorii: Iosif 
Popp (care mai târziu se sinucide), Simion Bărnuţiu şi De- 

  

mai gata a suferi până la minutul de pe urmă toate furtunile cu cari îl împărți vitrega soartă, decât să se clătrască ca trestia de vânt). Necrologul arată că studiase la Viena, că eră învăţat, bun pedagog şi om blând. 40 slăbiciune ce-i proveni poate şi din mul- tele loviri sinistre îi roase puterile». (Pagina 152). 
:) Chestia aceasta, G, Barițiu o lămureşte — adică nu o lămureşte sincer —în Părți alese, 1, p. 631; fără acte, care trebuiau căutate, şi fără nume. Observatoriul lui Barițiu scrisese: tAcea fabulă a fost crezută de toată lumea şi mai ales de Bărnuţiu până la Jinea tieții sale». Fabulă? Dr. 1. Pop, în Amicul familiei (1890, p. 4) scrie: «Nu amin- 

tim mai deaproape despre pretinsele atentate asupra vieţii lui Bărnuţiu (22 Sept. 1842 şi 5 Ianuarie 1843). Istoricul nostru Bariț le neagă, tacsându-le de scornituri infame, "- iar modul cum le istoriseşte” dânsul convine cu expunerea care o aflăm în biografia 
ep. Lemânyi, dictată de el însuși d-lui 1. Mureşan şi publicată în Școala română din 
a. 1881. Amintim numai că în scrisorile lui Bărnuţiu către prietenii lui se face amin= 
tire de dânsele ca și de nişte lucruri împlinite, că opiniunea publică de pe acele zremi 
le-a crezut de atari. Părerea şi „convingerea noastră este că, deacă acele atentate s'au 

” întâmplat în adevăr, ele n'au putut să fie la nici un caz opera persoanei, care a fost trasă 
în prepus, ci, foarte probabil, a fost mașinaţiunea şi uneltirea acelui Mephistopheles căruia 
nu i-a venit la socoteală noua direcţiune, croită şi susţinută de școala bărnuţiană». Atunci 
nu mai. sunt pretinse! Cine este  Mephistopheles, nu-i uşor de înţeles, Cazul ar trebui lămurit, chiar! dacă lămurirea n'ar lămuri decât psihologia lui Bărnuţiu.  Mephisto- pheles va fi fost — rectorul B. Raţiu? ,



ei 

14 

| 
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metru Boer, care sunt trimeşi la parohii «corespunzătoare 

poziţiei lor, deci bune. Aceasta însemnează că dela o vreme 

— Februarie 1845 — Bărnuţiu și Boer erau socotiți drept capii 

luptătorilor. Ei nu se supun, ci propun înainte; şi fac 

recurs la Curte. Ascultătorii dela filosofie declară că, până 

nu va sosi răspunsul Curţii, ei pe alţi profesori, adică pe su- 

plinitorii celor înlocuiţi, nu-i vor ascultă). | 

“Episcopul dela Oradea-Mare —un dşiret» zice Frieden- 

1 ! tels— soseşte în 6 Maiu 1845 la Blaj; dar nu stăruie să cerce- 

„i | teze pe toți şi pleacă. Prin Iunie vine în locu-i episcopul S. 
|  Gaganetz dela Eperies şi decide: Vicarul general Sim. Crainic, 

“amicul lui Bărnuţiu, este suspendat; profesorii S. Bărnuţiu, 

-D. Boer, Vas. Popp, Gr. Moldovan sunt îndepărtați din 
* slujbă, ___ Dă 

. 

— Urmă apoi o pedepsire. generală a «renitenţilor», preoți și 

teologi. Chemaţi din nou la judecată, înaintea consistoriului 

diecesan, S. Crainic trimise o declaraţie; iar cei trei profesori 

recurseră la Curte, prin advocâtul Conrad Schmidt. Crainic 

fu condamnat la închisoare de trei ani, într'o mănăstire din 

Alba-lulia; iar cei trei profesori fură desbrăcaţi. de darul 

sfânt al preoţiei. 
La începutul anului 1846 se făceă țăcese, tristă tăcere, în 

dieceză?). e | | 

"Tăcere artificială se făcuse și înainte. Presa de ex. fusese 

rezervată. Presa noastră eră — Gazeta şi totuși, este intere- ; 

sant să se ştie ce scriă accă Gazetă. o 

Privitor la actele procesului Gazeza de Transilvania a pu- 

blicat abiă la 1844 (3 Aprilie) un articolaş, care începe cu: 

«Nu este aci locul a descrie pe larg evenimentele din anul trecut 

dela episcopia greco-răsăriteană unită din Blaj»; și care se 

  

1) Filosofii erau: Ion Albini din Cut, Sim. Beldian d, Galda-de-jos, Zaheu 

Hodoş şi Iosif Hodoș d. Bandul-de-pe-Câmpie, Ion Muntean d. Oarda-de-jos, 'Teo- 

dor Poruţ d. Almașul-mare, Vasile Salvian d. reg. II de gianiță românesc. George 

Vitez d. Pintic, Şt. Puns d. Fildul-de-sus, Vas. Bochiş d. Arghiriş şi Petru Radu d. 

Beldiu. . Ia pf ! 

2) După ce încetară acum odată neîmpăcările, Blăjenii episcopalişti puseră la cale 

o serbare de reabilitare a episcopului cu oratori ca Augustin Pop, prof, de normă; Am- 

brosie Elecheş, prof. de sintacs; Ion Fechete, de fizică și loan Turcu, prof. de istorie 

eclesiastică şi a canoanelor. (Gazeta, 1846, p. 49). a 

3) Pag. 105. ”
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mulțumește a publică numai «urmările». Anume: comunica- rea intimatului primaţial protopopilor și asesorilor: consi- storiali convocați la Blaj în 13 Martie, preținzând ca clericii să ceară ertare ețc. Cei șase profesori cerură acum sâbor die- cesan mare, despre care săbor sa ŞI discutat serios. (Incât pentru banii și veniturile clerului sau hotărît a se amână „aşternerea socotelilor până la adunarea soborului celui mare». In 1845 (12. Martie) Gazeta revine, comunicând cuprinsul scrisoarei primaţiale care anunță că S. Bărnuţiu, Iosif Pop şi D. Boer trebuie trimiși la parohii, rânduindu-se alți profe- sori în locu-le (vezi și Gazeta din 12 Aprilie?). In 30 Aprilie Gazeta povesti și înecarea lui [. Pop în 'Târnava-mică, la Jidveiu: «Așă fu capătul unui bărbat care, după .rarele sale „talente şi frumoasele cunoştinţe puteă să fie unul din cei "mai mari luminători ai românimii noastre între acestea timpuri așă sărace de bărbaţi cum ar trebui să fie bărbaţii şi cu capul Şi cu inima la locul lor, Când s'a înecat, |. Pop, care studiase filosofia în Cluj şi teologia la Viena, eră de 32 sau 33 de ani. Inainte el simţise (greutăţi foarte mari asupra capului», deci nervosităţi datorite emoţiunilor procesului. Atâta povesti Gazeta evitând tot fondul! 
Procesul acesta încă nu a fost studiat de nimeni, deşi în- tâmplarea a făcut ca în centrul lui să se afle S. Bărnuţiu şi aceasta ar fi trebuit să-i oblige pe Ardeleni să cerceteze pro- cesul din toate punctele de vedere: de drept bisericesc, de drept privat și public, din punct de vedere psihologic, etc. Rezultatele unui astfel de studiu serios și imparţial ar fi fost „0 caracterizare clasică a culturii '(2/) noastre dintre anii 1643— 1846. Dar Ardelenii au tăcut. Ortodoxul Nicolae Popea, care pe atunci se află în Blaj, chiar în locuinţa lui Bărnuţiu, tocmai când scandalul a isbucnit, se mulțămește -a clasifică. procesul ca. todios, condamnabil, înteresanb), a adauge: «Să nu despreţuim adevărul», «Să nu călcăm. în picioare drepta- tea», dar nu stărue, nu descrie, nu lămureşțe nimic2). Greco- catolicul G. Barițiu ia apărarea episcopului, ca și greco- catolicul Dr. I. Raţiu; Barițiu insultă chiar pe Friedentels, 

  

1) Pap. 17. | 
2) Memorialul lui Şaguna, pag. 209.. 

3—4. R. Viaja şi ideile ti Simion Barnuţia,
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care descrisese. rău pe Lemenyi, dar el însuși povesteşte nu- 
mai începutul şi îndată ce în luptă intră atâta lume aleasă, 
câtă am văzut-o, citată cu numele, scurtează povestea, nu 

judecă definitiv, deşi are la dispoziţie acte, din care părti- 

nitor şi neserios — nu publică decât sentinţele — afirmând 

'că prea sunt voluminoase (!) şi că vreo opt dar provocă chiar 

şi astăzi procese de presă foarte periculoase» — castăzi» eră: 

la 1889, la 43 de ani după încheierea afacerii!l) Este oare 

cazul de a spune clar că aceste atitudini nu au fost demne 

de vecinicul citat sine îra et studio al istoriografiei ? | 

In lipsa actelor, — dintre care, în anexe, public ultima 

petiție cătră împărat, ultimul resumat al lui Bărnuţiu, pri- 

vitor. la proces —eu pot zice numai cât urmează — lăsând 
anexei lui Bărnuţiu rolul de a lămuri restul. - E 

Despre ce a fost vorba în acest proces Jancs6 Benedek, 

agent istoric de siguranță politică, descopere în el socialism 

„ democratic şi anarhism clasic!?) G. Barițiu — cum văzurăm— 
nu are, sau nu vrea să aibă nici o părere, nu pătrunde până 

în fondul psihologic. Explicarea, până acum, tot numai la 

Bărnuţiu o -putem căută. El scriă znfim?): 
- Martie 1843: (Preste tot, Blajul a ajuns aproape la culmea 

imperfecției. Blajul e un car încărcat de multe rele, pre o coastă 

foarte primejdioasă ; birișul nu e harnic mai. mult a-l ocâr- 
mui; cei şapte şed ascunşi în coșniță având ce să mânce și 

cu ce să trăiască, fără să se ostenească». Cei şapte erau desigur 
capitalul4). - | 

Aiurea: «Ni-e de datorinţă, ca să apărăm cauza ui: Dumne- 

zeu, dreptul unui cler mâncat. de tirani, şi moralitatea unui 

popor întreg... Independenţa bisericii este pierdută aproape 

- de tot, soborul e pierdut de vreo şesezeci de ani, autoritatea 

protopopilor încă e pierdută de mult cu altele dimpreună; 
acum vine să ne pierdem și naționalitatea». 

y 

1) Părţi alese, 1, 637. Motivul cu procesele de presă este chiar rdicul. 

2) Szabadsdgharczunk €s a dakoroman torehkvtsek, 1895, p. 47. 
:3) Amicul. familiei, 1890, p. 6. . , . 

1) Capitolul îl compuneau (1842—43): Episcopul, Sim. Crainic (praepositus), 

care eră însă bărnuţian, Basiliu Raţiu (/ector), Constantin Alutan (cantor), Ştefan 

Boer (custos), loan Barna (cancellarius) şi Arsenie Popovici (theologus). 

4
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Maiu, 1844: «S'a cerut săbor prin primat; asta e contra 
historiam. .. şi contra jus subsistentiae personalis Ecclesiae 
nostrae». d . 

In cuvântul subsistentiae personalis apare filosofia lui Krug: 
Bărnuţiu se puneă şi pe sine supt criteriul acelei filosofii, 
dar chiar de aceea nu putei exceptă pe nimeni, nici pe cei 
şapte capitulari. Supt lupa 'sa filosofică ideile cele mai mari 
ale omenirii: independenţa, naționalitatea, moralitatea, dum- 
nezeirea î se păreau amenințate cu pieirea adusă de neputin-: 
cioși și de vinovaţi. La un moment dat ela simţit, că sufletul 
i se umple de amar, că nu mai poate suferi; a rupt lanțurile 
subordonărei teologice și a făcut întâia sa revoluţie: revoluția 
bisericească, în care s'a frânt, adică a fost înfrânt de toată 
ordinea politică şi canonică din acel timp. Luminei sale Blajul 
dela 1843—1846 i-a preferit întunericul; curățeniei sale i-a 
preferit murdăria; democratismului sinodal i-a preferit des- 
potatul răsbunător. Acesta este înţelesul procesului ; şi orice 

„acte, ori câte acte se vor mai publică, toate îl vor.confirmă. 
Procesul a avut un epilog la 1848,în Blaj, în 2/14 Maiu, 

în conferinţa cărturarilor. Cineva a propus ca toate fețele 
bisericești, osândite, să fie restițuite în drepturi și funcțiuni. 
Bărnuţiu a protestat: deoarece fără cale fețele fuseseră: date 
afară, restituirea din graţie nu poate fi admisă, trebuiă aștep- 
tată restituirea prin drept. Episcopul Lemenyi eră de față; 
a fost deci după amiazi; el a ţăcuţ; iar adunarea a adinis 
părerea lui Bărnuţiu, care nu-l puteă iertă pe amicul' Un- 
gurilor Î). 

XXIV 

STUDIUL DREPTULUI .  - 
Eliminat din Blaj, S. Bărnuţiu se decise să studieze dreptul. 
Pe-atunci dreptul ardelenesc se puteă studiă numai la Cluj 

(în liceul romano-catolic şi în colegiul evangelic-reformat), 
la Târgul-Mureșului și la Aiud. Ca să-și poată retrage tinc- 

1) Papiu, II, p. 216. Precum se ştie mai apoi Ep. Lemenji a fost destituit de ime 
„ Periali, de sigur şi la stăruința lui Bărnuţiu, 

s* .
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retul dela aceste şcoale ungurești, Saşii deschiseră Academia 
lor de drept, cu cinci profesori, în 16441). 

Menirea Academiei o descrise profesorul G. Miller, care 

predă dreptul natural, internaţional şi constituțional şi care 

vorbi despre spiritul timpului plutitor şi asupra nouei aca- 

demii: «Neobservat și fără semne văzute, spiritul timpului, 

pătrunde treptat în palate şi colibe; toate stările, generaţiile, 

vârstele şi naţiile i se predau orbeşte»?). Eră în aceste cuvinte 

o notă idealistă, cel puţin la Miller, dacă nu şi la ceilalți 

profesori. Deaceea un anonim a, aruncând în 1846 o privire 

asupra Clujului, 'Târgului-Mureş, Aiudului şi Sibiiului, în- 

demnă pe Români să părăsească centrele ungurești şi să 

vie la Sibiiu, «numai în Sibiiwm 5). 
E. Friedenfels are — dar nu spune de unde are — știrea că 

întâia intenţie a lui: Bărnuţiu a fost să se înscrie la un curs 

unguresc de drept; dar că ela fost refuzat —îiber zessen 

Veranlassung ? mag dahin gestellt sein). Curator al Academiei 

săseşti eră peatunci tatăl lui Friederfels, Bedeus. Și Bedeus 

a fost rugat — von massgebender Seite — să intervie, ca Băr- 

nuţiu să nu fie primit nici la Academia săsească din Sibiiu! 

Fireşte, cine interveniă voiă să-l «nimicească» cu desăvârșire 

pe fostul profesor revoluţionar. Bedeus a refuzat să se aso- 

cieze la o astfei de infamie, în dosul căreia eu pot bănui 

numai pe episcopul Lemenyi sau pe amicii lui din guvern. 
PR 

| | XXV 

-- IN AJUNUL REVOLUȚIEI 

După ce s'a înscris la Academie, S. Bărnuţiu, s'a așternut 

pe studiu serios. Trăind modest, ca student sărac, însă do- 

rind să-şi razime vieaţa câț mai repede pe propria energie 

de câştig; se pare că el.a trebuit să primească deocamdată 

ajutorul amicilor săi şi al foiștlor săi elevi. Un fost elev îi 

5) Transilvania, 2 August, 1844, p. 397- 

:) 'Tot acolo, p. 399. | , 
__3) Gazeta Transilvaniei din 5 Septemvrie 1846, p. 285—286. Poate Bărnuţiu 

însuşi? , , , Aa : 

4) 'Ioseph Bedeus von Scharberg, I, p. 410.
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eră Iacob Mureșianu, căruia în 7 Aprilie 1848, S. Bărnuţiu îi 
mulţumeşte pentru ro florini trimişi!) Un bun amic i-a fost şi Avram Iancu, acesta a plătit (1852) lui Lobonţz, bir- 
tașului dela ospătăria «Mediaşului» din Sibiiu, 185 florini, 
pe care Bărnuţiu și Boer, victimele procesului, nu-i putuseră 
plăti şi Iancu îi luase, dor friiher, de mai de mult, asupra-și?), 
O astfel de situație trebuiă să-i rănească mândria umilită de 
un episcop brutal. Ca să se scape chiar şi de desinteresata iubire jertfitoare a amicilor, S. Bărnuţiu lucră serios la fău- rirea nouei cariere. | 

EI lucră atât de serios, încât nici evenimentele care înce- 
puseră a se desfășură nu-l abătură dela lucru. 

«Eu sunt cuprins cu şcoala», scriă el la 7 Aprilie 1648 lui 
Iacob “Mureşanu, «nici nu pociu ceti gazete; nici nu pociu. 
umblă pela unii şi pe la alţii, adică prin adunări, unde vor- besc de lucrurile zilelor acestor minunate; totuşi, care ţi le-am 
scris, le-am înţeles bine; ce va urmă, vom vedea. Tot aceea zic cei mai înţelepţi ai noştri, că mar trebui să lucre acum nimeni 
numai singur şi de capul sdu, ci ar trebui să se înţeleagă ce- 
tate cu cetate, sat cu sat; și toți Românii la un gând să lu- 
cre, pentrucă năciunea românească toată e căzută şi toată 
trebuie rădicată cu unite puteri». Deși «cuprins» în cărţi, el 
simţiă totuși bine pulsul vremii; și își găsise idea solidarităţii 
naționale, pe care aveă să o propuc şi să o realizeze mai târziu. 

El găsise și a doua idee, a respingerei unirei cu Ungaria. 
Ungurii, scriă el, ameninţă pe Austriaci cu răsboiu, dacă 
nu le va da ministeriu de finanţe și resbel independente; dar 
nu cred că Românii se vor oști cu Ungurii contra Ausţriei. 
Impotrivirea contra Ungariei eră pentru el o noţiune con- 
gruentă cu propagarea austrofilismului. 

In conflictul dintre Viena și Pesta noi trebuiă să intrăm 
făcând «instanţie pentru naționalitatea, libertatea, egalita-: 
tea (aegualitas) Românilor de toată românimea; și să nu se 
dea lucrul numai episcopilor, ca să pornească ci singuri, 
ca la 18425). - 

  

1) Aurel A. Mureşianu, Simion Bărnuţiu, Sibiu 1921, p. 12. 2) E. v. Friedenfels, Joseph Bedeus von SScharberg, ÎL, p. 409 în notă, 3) Despre episcopi, aceeaş idee în discursul dela 18+8; la Papiu, II, p. 361.
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" Pentru cronologizarea deplină a ideilor lui Bărnuţiu, ar fi 

fost bine să ştim și după care stil este datată scrisoarea lui 
Bărnuţiu cătră Iacob Mureşanu. | 

Anii 1848 şi 1849 îl ridicară pe S. Bărnuţiu până la locul 

“şi faima spre care toată vieaţa anterioară îl împinseră. In- 

tâmplările acelor ani sunt bine "cunoscute; mai lipseşte, însă, 

o expunere în care dependenţa reciprocă a evenimentelor să 

fie scoasă precis la iveală, desvălindu-se toţi factorii care au 

produs:0. O aşteptăm cu puţin balast de amănunte şi cu 

clară vedere în cauzalitatea evenimentelor. Din cauzalitate 

S: Bărnuţiu este o componentă mare. Și eu, de-aici înainte, 

trebuie să-l privesc tot astfel ?). Na 

- Intâia sa faptă marcantă, de generală influenţă a fost pro- 
clamaţia dela 25. Martie 1848. | | 

Proclamaţia a ieșit ca concluzie personală din următoarele 
premise istorice. 

Chestiunea cea mai însemnată eră a uniunei. Bărnuţiu o 

urmăriă de mult. O cunoştea bine. Ii știă: urmările. Dar 

poporul român nu ştiă ce el ştiă așă de.bine. Anume: La 

început se iviseră o mulțime de manifestări pentru unire. 
Insă din ele voiu culege numai o parte. , | 

După A. Papiu-llarian chestiunea deveni predominantă 

din 20 Martie. Invoiala între conservatorii și liberalii unguri 

din Cluj, cari acum împreună „cereau unirea, o făcu chiar 

amenințătoare. In 21 Martie placatele de pe zidurile Clu- 

jului anunțau unirea hotărită, pe care dieta din Maiu (29) 

'aveă să o aprobe. In 25 Martie Clujul aflase despre noul 

minister al lui Kossuth, despre noua garanţie ce acesta o 

aducea unirei. - | o i 
Ce ziceau, ce făceau Românii? . | 

Centrele cugetărei lor erau: Braşovul, Sibiiul, Blajul, Clu- 

jul, 'Târgul-Mureșului, Oradea-Mare. 

Din Blaj episcopul fusese chemat la Cluj pela 15 Martie, 

N 

  

1) Mai ales că s'a găsit un istoric, care a crezut că poate vorbi despre 1848 fără 

. să amintească de Bărnuţiu. Acel istoric a fost un tovarăş de lupte: A. Tr. Laurian! 

Ce cauze i-au inspirat lui Laurian strania şi nedreapta atitudine, nu înțeleg. (Vezi 

Istoria Românilor, Bucureşti, 1867, p. 603—609). Cauzele se vor fi aflând — poate — 

într'un memoriu, de care încă n'am putut da, despre care G. Barițiu a pomenit în Părți 

alese, vol. III, p. 275.
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îl însoţise T. 'Țipariu. Ziarul acestuia, Organul luminărei, se 
resemnă şi scrise: «Aspectele sunt așă câț veri-neveri trebue 
să ne unim». În discuţie mai erau condiţiile, pe care nu le 
mai repeţim aici). Ce scriă din Blaj,. teologul Stanciu şi 
ce Iakab comunică, după scrisori prinse, din .30 Martie, - 
eră un reflex al acelei atmosfere: unire cu condiţii naţionale?). 
Printre unioniștii din Blaj trebuie să socotim şi pe acei ca- 
nonici cari, plecând la drum cu episcopul Lemenyi, ajunseră 
să facă chiar şi jertfe materiale pentru succesul revoluției un- 
gurești. Episcopul a dat bani și un cal, cansnicii Vasile Raţiu, 
Constantin Alutan, Ștefan Boer, Teodor Serenyi și loan 
"Barna au dat câte 200 florinţi3). Aceştia erau, însă (afară de 

- Serenyi), toţi capitularii dela 18642/43, din timpul procesului 
lui Bărnuţiu, erau cei şapte, despre cari el zisese, că au cu 
ce să trăcască fără să se ostenească». 

In Cluj Ungurii năluciseră un popă tânăr, venit din Paz- 
maneu, din Viena, cu proclamaţii antiungureşti şi daco- 
romane 4). Notabilii intrau în curent; guvernul trimeteă agenţi 
să explice foloasele unirii (de'ex: la Mociu). 'Totuşi, în Cluj, 
unde se ceriă «municipiul» român, se admiteă limba maghiară 
ca limbă diplomatică şi de corespondenţă oficială și (după 
lakab) se stăruiă asupra naţionalizării bisericei Şi școalei. 
Intre 28 Martie, data proiectului de petiție din Cluj şi 3 April, - 
data adunării din Abrud, care-l primi, de față fiind Simion 
Balint și Ion Buteanu, par'că nu se treziă nici o reacțiune. 
Mişcarea de unire cu condiţii trecă şi la Câmpeni în 5 April. 
Linia Cluj, Abrud, Câmpeni este, însă, Vestul Ardealului 5). 

Estul Ardealului eră Târgul-Mureşului şi Brașovul. La. 
Târgul-Mureș erau canceliştii. La 25 Martie, nouă canceliști 
iscăliră pentru uniune! Iacab îi ştie pe toţi6). Printre ei sunt 
şi. Avram lancu-şi Al. Popp (Papiu-llarian)! Acesta s'a şi 

  

1) Vezi-le în A. Papiu-llarian, vol. II, p. 87. Data articolelor a fost 24 Martie, p. 367 şi urm. | . . 2) Szabadsdeharczunk, p. 81. 
3) Szilâgyi Farkas, Als6feher-vdrmegye, Nagy-Enyed, 1898. p. 73—83, 
4) G. Klapka, Memorien, şi lohann Czetz, Der Feldzug in Siebenbiirgen, p. 178—179. 5) Reţin aici o notă interesantă din Iakab (p. 83): estveli vecserny€k alkalmâval az addig szokâsban volt vallâsos €nekek helyett olâh nemzeti Enekeket 6nekeltek, 
+) Pag. 77.. ” “
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explicat în Foaia pentru minte, întrun articol (din 25 Martie) 
uitat Î), care se termină cu un postscript: cApropos! Mai că 
uitasem că canțeliștii de Saşi nici decum n'au vrut să sub- 
scrie unirea». 'lar foaea din Brașov, în care A. Papiu-llarian 
îşi povestiă greșala sa, spuncă, din partea lui -Bariţ,sigur, că 
până acum (12 April) «mulţi Români simţiră puţină simpatie 
cătră uniune», dar că ei, adică cei dela Foaie, «nu-i duc nici 
o frică», deoarece sunt siguri că «cea mai sinceră frăţietate» va 
domni între popoarele transilvane?). 

La Nord, manifestările tinerimei din 9 Maiu, dela Oradea- 
Mare erau, după lakab, bogate în condiţii de asigurare a 
vieţii naţionale, dar nu înțelegeau primejdia bilinquităţii și 
primiau uniunea. 

Ce să mai fi așteptat, de ex. din Solnoc dela un Buda 
Sândor, Român, deputat, câștigat cauzei maghiare de Wes- 
selenyi însuși?) - 

In: sud eră Szbiiul. Șaguna eră rezervat, moderat. Pavel 
Dunca şi Petru Man, funcţionari la tesaurariat, protopopii 
M. Fulea şi I. Moga, lon Hanea și Iacob Bologa şi alţii erau 
«leali», zice lakab. Dar aici în Sibiiu trăiă şi priceghiă S.. 
Bărnuţiu! | ” 

| XXV 
PROCLAMAȚIA LUI BĂRNUȚIU, 

Atmosfera generală a Sibiiului, în ajunul . revoluţiei, a au 
descris-o Iakab și Friedenfels. Pe mine, aici, mă interesează 
probabila ori necesara înrâurire a mediului asupra lui S. 
Bărnuţiu. Deci, din acei scriitori, voiu întrebuinţă numai 
puţinul ce-l spun privitor la această posibilitate. 

Și la Sași existau, privitor la uniune, două atitudini: pentru 

și contra. Chiar în Sibiiu profesorul Hann, dela Academia 
de drept, eră peniru. Alt profesor, Zimmermann, eră contra. 
Cei contra se micșorau însă mereu la număr ori erau înlă- 

1) 1848, p. 375—376. 
2) Pag. 122. ” 
-3) Scrisoarea lui Wesselenyi către Kossuth din 24 lulie 1848.
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turaţi, ca de ex. Hann, dela redacția Transilvaniei. Publicul „mare al orașului agită contra uniunei. = 
Antiunioniştii aveau două centre: odăile lor separate în "casină, unde, îndată ce au început mișcările ungurești, Saşii şi ofițerimea s'au izolat de Ungurii, cu cari până atunci cetiau și discutau la un loc, în aceleași camere; acum discutau izolaţi: Nemţi și Unguri. Al doilea centru, mai de taină, eră 

casa advocatului Conrad Schmidt, care fusese apărătorul lui 
S. Bărnuţiu în procesul cu episcopul Lemenyi?). Din sfaturile 
intime dela Schmidt porniau idei Şi sfaturi, în oraș, în tot «Fundul regiu». Iar Schmidt eră contra uniunci. Contra uni- unei erau și profesorii Iosif Benigni și Heinrich Schmidt. 

Ideile, care apar la Bărnuţiu, circulau şi la Saşi. Erd o cugetare comună 2). Cronologic ele 'sau manifestat la Saşi chiar mai de vreme. Faptele ne silesc a admite aceasta3). „Astfel, Saşii îşi concretizară atitudinea lor în 27 Martie. Consiliul comunal și magistratul sibian hotăriră atunci o. 
adresă de loialitate cătră împărat; iar în 29 Martie Universi- 
tatea săsească proclamă programul” unei Austrii mari, uni- 
tare, cu nădejdea că ţările şi neamurile din monarhie se vor 
bucură de o desvoltare liberă, constituțională — cum şi 
Bărnuţiu speră. | 
Indemnul la adunarea din 27 Martie, venise, spune Frie- 

denfels, dela: o adunare particulară (Privatoersammlung )4). 
Eu cred că, dela adunările lui Conrad Schmidţ. a 

Dela 29 Martie până la 3 Aprilie, când Universitatea să- 
sească se strânge ca să voteze Românilor câteva drepturi im- 
portante —fireşte, păstrând constituţia lor națională — au 

  

1) Takab, Szabadsdsharczunk, p. 36: «Sok dolognak s titkos esemenyek, a mi ' Erdelyben târtent, kulesât e ferfi lakânak nâma falai rejtik». Ca client, în acele ziduri mute, petrecuse şi Bărnuţiu: Cunoșteă calea! Vezi, în Iakab, paginile 27—37. „ +2) Vezi, mai la vale, şi capitolul despre Filosofia dela Sibiiu. - 3) Deaceea eu nu admit, însă, pejorativul din părerea lui Iancs6 Benedek: «A românsâg az uni6nak csak akkor lett ellenscge, mikor politika vezetese teljesen a. szebeni unidellenes szdszok befolydsa alatt ăll6 Bărnuţiu kezebe keriilt» (Torekuesek, I, 417). Aiurea, chiar Iancs6 îi atribuie lui Bărnuţiu destulă inteligenţă, ca să nu fi „fost chiar sclavul intelectual al Saşilor: 4Nem lehet Barnuţiutel elvitatni, hogy el€pge €lesen Iât6 szemei azonnal helyesen felismertek, hogy az egsz helyzet kulcsa az uni kErdestben van elrejtve. Tenyleg az 1848-iki mozgalmaknak, epâsz a szabadsâgharez megkezdeseig kăzeppontja Erdely es Magyarorszâg unica volt», (Iancs6, I, p.447).! ) Î. B. v. Scharberg, II, p. 14. | 

.
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trecut numai şase zile. Bărnuţiu nu va fi știut nimic despre 
ce se pregătiă ? - 

Trăind într'o atmosferă antiunionistă, trăind în societatea | 
creatorilor acestei atmosfere, Bărnuţiu găsiă în ele cel puţin 
un sprijin, dacă nu un model. 

Şi acum, în continua agitare tăcută contra uniunei, sosiră 

două mai lovituri. sufletești. La 22 Martie, Ludovic Iosika 
şi Joan Bethlen iscălesc, în Cluj, programul comun al celor 
două partide maghiare, care ceriă, în primul punct, uniunea 
cu Ungaria şi convocarea dietei cu câteva probleme fixate, 
despre care Friedenfels adnotează exact că nu ţineau seamă 
nici de Saşi, nici de Români; —iar gazeta săsească Der 
Siebenbiirger Bote, din 23 Martie, publică un raport despre 
evenimentele dela 15 Martie, din Pesta, publică şi cele 12 
puncte ale petiţiei cu fatalul punct 12: Uniunea!; 

Se pare că sosirea celor 12 puncte în presa dela Sibiiu, a 
fost cel din urmă îndemn pentru fapta lui Bărnuţiu, despre 
care loan Pușcariu, fost membru al Academiei române, 
povesteşte în memoriile sale 1): «În seara din 24 Martie 1848, 
convenind cu colegul de studiu, $. Bărnuţiu, după o conver- 
sare scurtă, îmi dictează o -proclamaţiune cătră Români. 
Această proclamaţiune, încă în noaptea aceea, o: am decopiat 
în cinci-şase exemplare, trimițând două pe poştă la finerimea —. 
din Blaj, Cluj, Mureş-Vaşar lei, Braşov şi Sibiiu — cu provo- - 
care ca. fiecare tânăr din liceu, seminare şi gimnazii să o 
decopieze din mână în' mână 'şi să o trimiţă fiecare la ai săi, 

prin comunele de unde sunt născuți, iar aci preoţii și dascălii 
să le răspândească ca circulare în comunele învecinate și 
aşă mai departe. In 25 Martie, seara, Bărnuţiu dictă o a doua 
proclamaţiune î în peana lui George Roman, de acelaș sens, 
care încă se răspândi în modul de mai sus»?). 

Nota psihologică a momentului o descopere cuvintele: 
o scurtă conversaţie şi dictat bătăios. Firește, proclamația dic- 

' 

  

) Notiţe despre întâmplările contemporane, Sibiiu, 1913, p. 16. 
2) George Roman din Birchiş şi Nicefor din Cacova (mai târziu prof. de 1. ger- 

mană) erau în anul Î al Academiei. In anul ultim I. Pușcariu şi S. Bărnuţiu erau sin- 
gurii Români, După A. Papiu-llarian proclamația a doua a fost scrisă în 26 Martie 

(II, p. 98).
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tată trebuiă să semene bine cu pulsul intern al cugetării care bate, bate, bate ca să dărâme. Dacă am aveă şi a doua pro- clamaţie, după o noapte de odihnă, am putea măsură, ca. la un termometru diferenţial, agitația lui Bărnuţiu. 
Sunt, deci, două proclamaţiuni. 
A. Papiu-llarian 9 publică un extras din proclamația care a „circulat între Românii din Sibiiu» în 25 Martie, seara. Ideile 

extrase din ea de Papiu se găsesc în proclamația anonimă 
tradusă de Iakab în limba maghiară 2). Şi Iancs6 Benedek o admite ca a lui Bărnuțiu?). După Iancs6, d-l T.-V. Păcăţianu 
a tradus-o în Cartea de aur. 'Tot de acolo o traduc şi eu). 

Ungaria chiamă Ardealul la uniune; cu mare solemnitate Clujul declară că o zoeşte5). 
Și SSăcuii se vor rosti pentru ea, dar Saşii nu. 
Românul ce za face? | 
Dela fapta aceasta atârnă vieața, moartea. 
Deschidă-și ochii fiecare Român, folosească-se de prilej, pen- .. trucă sau câştigă tot, sau Pierde tot! Pierde şi ce-a avut până - acum — naționalitatea. | a 
Ascultaţi, strânepoți ai Romanilor, ce trebuie să răspundeţi Ungurului sau Sasului. Noi, „Până ce națiunea română nu aj i fi înălțată la acel rang politic, de care au desbrăcat-o Ungurul,| Săcuiul şi Săsul — zi ue înii. Fără de noi ati scris ei în apro- bate că ea este naţiune mumai tolerată. Din toate funcţiile . înalte ale ţării au scos-o; şi dacă totuși a voit să le aibă, i sa cerut să-și părăsească naționalitatea şi credința. 
Dar să nu înșirăm păcatele cele multe; căci Dumnezeu a rânduit și: poporului asuprit sărbătoare. Fiecare oraş, fiecare sat răsună de bucurie, pentrucă ziua de azi este învierea poboa- relor moarte. Și noi, un 1nilion trei sute de mii, morți politici 

„am fost, nu națiune. Acum este ziua învierii. Să mergem, să 
  

1) Ed. II, vol. II, p. 97. 
2) Szabadsdgharezunk, p. 96—98. 
3) A român nemzetisegi târekvesek, 1899, vol. II, p, 446. - “) A. Papiu-llarian (II, 97) promitea în notă că o va retipări ca al V-lea document - justificativ. Dar la pagina 274 găsim numai nota: «Proclamaţiunea lui Bărnuţiu din 25 Martie încă nu o avem la mână! Nici Barițiu nu a avut-o pentru Părţi alese, unde (vol. II, pag.-84) copiază numai cuprinsul dat de Papiu. Şi este o durere că nici în 1923 nu-i cunoaştem textul român autentic! Poate este — şi o rușine! 
5) Alusie la 22 Martie. i
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răsturnăm piatra de pe mormânt; să deslegăm lanţurile 1milenare 
ale națiunei române, pentru ca să se ridice din pulbere și să 
viețuiască vieață vecinică. 

Preoți, dacă sunteţi părinţi adevărați ai poporului, nu pri- 
miți să îi se piarză dreptul, zu despărțiți interesele voastre de 
interesele lui. Pentru numele Domnului, nu înainte de a-l veded 

vpeel Jericit, nat ză uniţi cu nimeni! Apăraţi strălucirea poporu- 
as român, păstraţi-i di dulcea limbă maternă. 

Spuneţi Ungurilor, c că până "ce dieta țării nu va recunoaşte 

| națiunea “română ca — naţiune, oi despre uniune nu staţi la 
| zorbă. LS 

Boeri români din Făgăraș, din Hateg ; şi Chioar, irea ziţi- ză! 
Nu vă amăgiti cu Ungurii; nu vă desfaceţi de pământul Ardea- 
lului, de mama voastră pe care pentru zoi au câștigaț-o braţele 
strămoșilor voştri Romani. Spuneţi Ungurilor că sunteți Români, 
credincioși împăratului, patriei; dar că despre uniune nu zoiți 
să ştiţi nimic până ce nu veți ave adunare națională, în care 
să vă spumeți dorinţele naţionale. Cereţi, să nu judece ereu 
de nobis, sine nobis. Pe Unguri ei i-au împărțit în naţiune 
ungurească și săcuească, pentru ca împreună cu Saşii să poată 

" spune: țară “alcătuită din trei naţiuni; iar pe Români, deşi sunt 
locuitorii ei cei mai zechi, i-au lăsat la o parte. 

Aceasta aşă nu poate să rămâie. Noi nu von fi robii Ungu- 
rului şi Sasului. În Stat şi înaintea legii trebuie să fie recu- 
noscută limba noastră, pe care am apărat-o cu sângele nostru. 

Câtă vreme în dieta țării nu va fi de față toată națiunea 
română, atâta vreme noi vom protestă împotriva oricărei ainiuni. 

Afurisit pe veci să fie Românul care va îndrăzui să facă uniunea 
câtă vreme națiunea română iu va fi fost 'recunosculă ca na- 
ziune politică D, 

Aceasta este proclamaţiunea pe care mulți dinteligenţi ro- 
mâni, adică din aşă zisa «dintelighenţie», o socotiră de prisos. 
ori temerară ?); dar care își permise, totuși, să devie până la 

) A doua proclamaţie, după T.V. Păcăţian, care 0 datează din 26 Maiu, cereă: 
«Să vă adunaţi toţi în jurul principiului naţional ; aci să staţi, deaci să porniţi, aceasta 
să pretindeţi înainte de toate; de-aceea cu Ungurii care nu vreau să ştie de acest prin- 
cipiu, nici o uniune). 

In a doua ediţie a Cărţii de aur proclamaţiunea dela 24/25 Martie a fost ciuntită 
de censura ungurească (p. 257—258). Ă i 

2) Papiu, v. II, p. 99. 
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15 Maiu, dela 25 Martie până la 1 5 Maiu, adecă: în vreo 
cincizeci de zile «programa a toată națiunea română din Tran- 
silvania» ?). = 

Ce programă desvăliă, sumar, proclamația ?. Sentimentul 
„Puternic, care chiamă la concentrare, nu este o programă; 
el este poezia proclamaţiei; este pateticul biblic: «Să mer- 
gem să răsturnăm piatra depe mormânt»; este baza pro- 
gramei, Programa însăși se rezumă în trei idei, dintre care 
două sunt atinse pe scurt: 1) Autodeterminare şi recunoaştere 
ca naţiune; 2) patrie; 3) împărat._Irăpărătul indică unitatea 
imperiului; patria indică fidelitătea tradiţională, deci voinţa 
de a rămâneă în teritoriul împăratului, voință care începuse 
a fi trasă la îndoială; și recunoașterea ca naţiune în forma. 
pe care un congres naţional o va lămuri. Scurt, clar, bine, 
politic! 

Cum s'a răspândit proclamaţiunea, a spus ÎI. Puşcariu. 
Câte copii depe căpii se vor fi făcut, cine să ştie?!, . 
Copiile au călătorit de sigur, în toate părţile, pe toate dru- 

murile. In 'Târgul-Mureşului a ajuns una dela Cluj 2) (în 
28 Martie; totuşi, eu pun un semn 2); pe N. Popea l-a ajuns 
la Viena?). Când va fi ajuns la Blaj ?, căci chiar acum Blajul 

  

duce înainte evenimentul. . 
In 26 Martie, Blăjenii, profesori şi tinerime, discutau ce 

este de făcut. Discutaseră şi în 25 Martie?). In 25 Martie ei 
avuseră sau nu proclamația ? In tot cazul, înainte de 28 Martie, 
când ea ajunse la Mureș, adecă în noaptea dela 26 spre 27 Martie, cancelişștii şi N. Birlea — cel sosit din Blaj — hotă- . 
rîseră adunarea dela Dumineca Tomei, pe care, din Blaj, o 
convocară acum proclamaţiile lui Aron Pumnul. 

Dumineca “Tomei esțe fuceputul congresului cerut' de  S. 
Bărnuţiu în proclamaţiunea sa. Cum s'a recruțaț poporul 
acelui început, a povestit A. Papiu-llarian foarte amănunţit 
şi cald, iar G. Bari rece şi bătrânește. | | 

Şi acum, după ce am văzut fapta hotăritoare dela. 24/25 
Martie, să vedem şi pe omul care o săvârşiă, să-l vedem ca 

1) “Tot acolo, p. 100. . 
2) Papiu, II, 109. . . - . 3) Memorialul arh. şi 'metr. Andreiu b. de Şaguna, Sibiiu, 1889, p. 48. € Papiu, II, p. 107. | - . E 

e
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individ în carne și oase: așă de puţin aparent ca os și așă 
de energic ca suflet, precum l-a văzut cu ochii săi George 
Sion. Poetul G. Sion se află în drum spre Blaj, spre revela- 

„ țiunea politică .aşteptată cu încordare de toţi Românii. Oprin-- 
du-se, ca şi ceilalți Munteni şi Moldoveni, în Sibiiu, Sion 
cercetă pe Bărnuţiu şi ni-l descrise precum urmează, inte- 
resant Î): - 

«Acolo pentru prima oară am auzit vorbindu-se de Băr- 
nuțiu, unul dintre cei mai populari și mai învăţaţi bărbaţi ai 
Ardealului. Merserăm mai mulți Moldoveni la el și făcurăm 
cunoștința lui. Deodată rămăserim extaziaţi: Nu ne puteam . 
da seama cum un asemenea om puteă să se bucure de un 
nume atât de mare. În adevăr, acest om avea un acer de tot 
comun: vorba lui îngăimată, natura lui timidă, manierele 
lui. ordinare?), fizionomia lui liniştită nu exprimau mai ni- 
mic; din contră, păreă a fi o jumătate de om, o fantasmă ce 
ar fi abandonat Purgatoriul, ca să se mai întoarcă odată pe 
lume. Dar, după ce ne mai lipirăm de el, după ce ne luaserăm 
în convorbiri mai intime, recunoscurăm în. el un bărbat 
într'adevăr superior: la cuvintele de patrie, națiune, românisn, 
el se entusiasmă ca un poet; figura hui luă un aer de om inspirat, 
de profet; vorba lui, un accent simpatic. şi dureros; căutătura 
sa svârlid scântei de curaj şi de terorism. Bărnuţiu se bucură 

_de o popularitate imensă şi bine meritată. El s'a arătat ade- 
văratul atlet al românismului contra maghiarismului». 

| | | XXVII 
INTRE PROCLAMAȚIE ȘI DUMINECA 'TOMEI 
Pănăla -Dumineca "Tomei, S. Bărnuţiu ce a mai făcut 

pentru mişcarea generală? Câte ceva va fi lucrat el zilnic 
pentru ea. Dar despre aceste lucrări ştiri precise nu avem. 

Una este, însă, şi precisă şi însemnată 3). 
S. Bărnuţiu ţinu să fi de faţă la o adunare a Românilor 

din Braşov. “Erd chiar în ziua de Paşti. Dintre părtaşii la con- 

2) In Suvenire contimpurane, Bucureşti, 1888, p. 395- 
2) Acestea erau urmele tcivilizaţiei» ardeleneşti. 
3) Papiu, II, p. 124. ,
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ferință Papiu numește numai pe protopopul Ion Popasu. Dar acolo va fi fost şi Barițiu; şi Bran, care tocmai condu- sese (în 30 şi 31 Martie st. v.) mişcarea antisăsească, Și alții. Conferința Brașovenilor primi ideile lui Bărnuţiu despre uniune; hoțări ca la Blaj să fie chemaţi și Românii din Banat şi dela Tisa; mai hotărî și alță chemare: «Se scrise şi la Românii fransilvani din principatele române: să propereze acasă și să ajute cauza naţională». Din Braşov învitarea din 
urmă se puteă transmite mai repede la Văleni, București, Buzeu, etc., pe unde se aflau acei desțerați. 7 In 1848, ziua de Paști a avut data: 11 (23) Aprilie. Dumi- neca Tomei cădeă în 18 (30) Aprilie. | 

Intorcându-se dela Braşov la Sibiiu 1), S. Bărnuţiu a găsit „aici scrisori din București. Una cătră el, dela I. Axente, din 6 Aprilie; alta dela A. Tr. Laurianu cătră Nicolae Bălă- 
șescu, din 3 Aprilie). Ele au fost scrise înainte ca autorii lor să fi putut primi invitarea dela Brașov, şi erau, așadar, în- demnuri independente venite dela Ardeleni, cari, văzând în- 
cepuțul revoluţiei românești, se gândiau şi la cei de-acasă din Ardeal. i 

In Bucureşti revoluțiunea se desvoltase abiă pânăla ple- 
carea consulului rusesc la Iași, ca să sprijinească acolo pe 
Domnul care suprimase «evoluția» moldovenească. Dar ce 
trebuiă să urmeze, le eră cunoscut şi Ardelenilor din Bucu- 
reşti, nu numai Munţenilor. 

A. Tr. Laurian întrebă: De ce staţi pe loc? adunaţi-vă, 
vorbiţi! Şi propunea la iuţeală: petiții cătră Univeisiţatea 
săsească, guvern, dietă şi împărat, ca Românii să se adune; 
ca confesiunile să se reunească supt un arhiepiscop ardele- 
nesc, desfăcând, fireşte, unirea cu catolicii; ca o adunare 
națională să ceară independenţa națională în limitele în care 
o au ori o cer Ungurii, Săcuii și Saşii; legile să fie scrise şi 
româneşte; justiția pentru Români să se romanizeze; să se 
aleagă deputați români, cel puţin câte unul de fiecare «scaun» 
săsesc ețc. N = | 

1) Cu cărăuş sau cu — diligenţa de curând înființată... 
2) Scrisorile au fost confiscate în August 1848 de Unguri. Friedenfels le-a pu- blicat în limba germană în Joseph Bedeus von Scharberg, II, p. 42. 
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“1. Axente vorbiă deadreptul, despre o revoluțiune, care să 
obţină cel puţin înlăturarea roboțelor și a tuturor nedreptă- 

_ților! îndurate până acum. Dacă revoluţia se admite, atunci : 
Elie Molnar, jude în Comana, ar conduce-o acolo, el (Axente) 
în districtul său, Constanţin-Roman în al său, Mărgineanu pe 
Mureș, Baternai în Câmpie, Iancu pe Ampoiu ș. a. m. d. 

Din aceste scrisori Bărnuţiu își gâci colaboratorii ce-i 
_va aveă la Blaj. | 

XXV 
DUMINECA TOMEI 

(18/30 Aprilie 1848) 

Dumineca Tomei a fost pentru Bărnuţiu o revenire în, 
cuibul părăsit fără voie; pentru el şi nație o împreunare 
făţișe a soartei lui cu a ei, o înălțare în rangul de conducător 
„revelat, hotărît. De-aceea Al. Iakab are dreptate să afirme că 
până acum el lucrase în taină 1). 

Hoţărirea de-a merge la Blaj nu a fost personală; ci a reeşit 
din înţelegerea sa cu consistoriul din Sibiiu și cu tinerimea 

“din Sibiiu: Toţi doriau ca Bărnuţ însuş să meargă să lizi- 
ştească lumea şi să amâne hotărârile pe ziua de 15 Maiu 2. 
Cum şi-a împlinit Bărnuţiu misiunea sa? Privitor la această . 

misiune, eu nu voiu repeţi tot ce sa povestit despre ziua 

aceasta. Dar mişcările sale personale îmi trebuesc toate, pen- 
tru caracterizarea sa. 

Lumea îl aştepță îndesață, ca un zid. Când trăşura care 
fusese trimisă la Mănărade să-l aducă mai iute, intră în piaţa 

- Blajului, entusiasmul flutură pălăriile și căciulile și spintecă | 
aerul cu strigăte. Deodată căruţa se opreşte în faţa zidului 
de oameni; 'aceștia desfac hamurile,-ca să trapă e. căruţa 
omului lor. Surprins, Bărnuţ se înalţă și grăește cătră popor: 

«Acum nu este timpul fraților, să băgăm pe oameni în jug, 
ci să-i scoatem; lăsaţi dară să tragă vitele, că voi aţi tras destul, 
şi acum — să fim oameni liberi!» 

1) Loc, cil. p.. 115 (az oldh mozgalom titkos vezetăje). 
2) 1. Pușcariu, op. cit., p. 17; care adaoge: dâtunci am însoţit şi eu pe Bărnuţiu 

spre Blaj»,
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Dela întâiul cuvânt Bărnuţiu găsi, în patru vorbe, expresia 
simplă, deplină a sentimentelor și ideilor care mișcau mulţi- 
mea și dete o lozincă pe care — şi acum! — Ardealul ar trebui 
să şi-o repeteze mereu: Să fim oameni liberi! 
Comentând clasica scenă, G. Barițiu scrie!) câteva rânduri 

din —altă lume; dela 1848: «Sentinţe cum au fost acestea 
ale lui Bărnuţiu înainte cu patruzeci de ani, astăzi le poţi 
auzi chiar şi dela câte un ţăran; iară până atunci ai fi trecut 
de rebel, dacă ai fi cutezat să vorbeşti așă cătră poporul agri- 
cultor». In vorba-i blândă, în împrejurările de-atunci, Bărnu- - 
ţiu făcea, adecă acum — continuă revoluţia. Cuvântul aprinse 
mulţimea, care nu ascultă, ci deshămă caii și-l duse pe Băr- 
nuț până în curtea seminarului. Dar mult timp de odihnă nu 
i-au dat. Peste un pătrar de oră poporul chemă pe Bărnuţiu 
ca să-i vorbească. Bărnuţiu veni; se urcă pe piatra bisericii; 
Şi zise: | | | 

«A venit timpul ca zobâgia să se şteargă; şi ca Românii 
să se pună în drepturile lor, care li se cuvin că naţiune. Dar, 
pentru ca “să se poată ajunge la această soartă fericită, se cere 

„ca toţi să lucrăm cu puteri unite. Afară de aceasta: este de 
lipsă ca purtarea Românilor de-aici înainte să fie atât de 
minunată, încât nimeni să nu-i poată învinovăţi, că ar voi 
să se scoale asupra domnilor seau asupra averei cuiva; pen- 
trucă, la o întâmplare ca aceasta, nu pot nădăjdui nicio în- 
dreptare a soartei lor, nici a națiunei române). . 

Bărnuţiu concliise că oamenii trebuie să asculte încă de 
„domni, de mai mari, de legi; până când îndreptările se vor 
aduce pe cale legitimă; pentru ca, astfel, nimeni să nu-i poată 
învinovăţi înaintea guvernului și a împăratului, că sunt revo- 
luţionari și nedemni de libertate. . 

Cuvintele acestea nu erau numai o convingere adâncă a 
lui Bărnuţiu —să ne aducem aminte că și la 1843—1844, 
anticipându-se, în revoluţia-i bisericească, el tot astfel sus- 
țincă că trebuie să o facă?), «pe cale pacinică, ca nişțe oameni 
înţelepţi şi cetățeni buni şi credincioși ai împăratului și fii 
vrednici ai neamului) —ci de astă dată eră și de-o pru- 

1) In Părţi alese. , - 

2) Din scrisoarea citată în Amicul Familiei, 1890, p. 6. 

6—A, R. Viaţa şi ideile lui Simion Bărnuţiu,
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denţă absolut necesară. Nimic nu trebuiă să compromită 

ziua cea mare: 3/15 Maiu. Firea lui serviă perfect necesităţii 

“momentului. Fără. el —ce-ar fi fost? Din raportul comi- 

_telui suprem al Albei-de-jos reese că şi Avram Iancu a spri- 

_jinit bine intenţiile lui Bărnuţiu, repetând poporului idea de 

„a aşteptă hotărîrea dietei, adică idea de a rămânea pe drumul 

legalităţii 1). | 

Apoi Bărnuţiu întrebă pe popor: — Dar oamenii vi-i cu-. 

noașteți? Se răspunse: Ii cunoaştem! — Să ascultați dară 

de dânşii şi să -urmaţi învăţăturile lor! - | 

: Insfârşit Bărnuţiu anunţă că adunarea cea mare a Ro- 

mânilor se va ţine la 15 Maiu; şi, până atunci, le ceri să 

plece acasă şi «să se înţeleagă despre toate lucrurile care vor - 

fi să se ica înainte în adunare»?). ” 
Scena a fost scurtă, disciplinată; așadar — promițătoare. 

Dela 3 până la 4 ore poporul goli Blajul, plecând peste dealul 

Sâncelului53). i | 

„Lucrarea cea mai grea a zilei acum începu. La Dumineca 

Tomei veniseră în Blaj: Simion Balinț dela Roşia, Avram 

Iancu, loan Buţeanu, Al. Papiu-llarian, I. Puşcariu şi alții. 

Seniorii locului și oaspeţii pomeniţi trebuiau să pregăţească 

pe 3/15 Maiu. | 

„Vasiliu Moldovan, care eră de faţă, ştie că după vorbirea 

sa Simion Bărnuţiu s'a dus la casa prefectului de studii; 

şi că.o doua zi, în seminâr, s'a ţinut o adunare cu bărbaţii 

numiţi. mai sus —îi numește şi el—deci Luni; iar Marţi, 

2 Maiu st. n., nu s'au ţinut prelegeri. Papiu susţine că «Luni 

dimineaţa se depărtară din Blaj și conducătorii»$). Încă o 

'nepotrivire de amănunte, ce-i drept, neînsemnâte! Ele s'ar 

puteă explică ușor, dacă ar fi vrednice de-o ipoteză întemeiată . . 

pe banalităţi. a 
Intrebarea, care rămâne, este: Cum a pregătit Bărnuţiu pe 

315 Maiu? Bisericele, gr.-or. și gr.-cat., aveau mare glas la 

2) Papiu, IL, p. 285. | e 
2) A. Papiu-llarianu, vol. II, p. 145. | 
) Efectul promt al cuvântării lui S. Bărnuţiu, comisarii Foszt6 şi Miksa l-au 

constatat, în raportul lor, cu vorbele: 4€s egy nagy esendesită €s târvEnyes szellemi 

beszăde âltal igyekezett a npet csendessegre birni, mellynek ugy lâtszott nagy hatâsa 

;s volt. A, Papiu-llarianu, II, p. 282. 

«) II, p. 149.
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convocarea adunării. Capitolul blăjan, firește, țrebuiă să fie pus în curent de cele ce se petreceau în Sibiiu. Cu acest ve= chiu duşman din Blaj, care şi în Dumineca Tomei se simţi . în ispiteleşi cursele întinse mişcărei, S. Bărnuţiu nu a vorbit; el 3'a înțeles deci cu T. Țipariu, care aveă să vorbească apoi cu “acel capitol: Se cereau, anume, doi delegaţi, până la „Sibiiu, pentru ca să se înțeleagă cu consistoriul gr.-or.; se doriă ca 'Țara-ungurească şi Banatul să iea parte la adunare: idea dela conferinţa din Braşov reveniă. Aceasta eră laturea lucrărei pacinice cu capitolul; și mai-eră susţinerea ideei din proclamaţie, ca toți Românii să fie de faţă. T. 'Țipariu se gân- dise și singur la aceasta. Cei doi vechi amici, Bărnuţiu şi Țipariu, vor fi petrecut câteva ceasuri pline de. griji şi în- credere, de bănueli şi speranțe, de şoptiri şi vorbe spuse apăsat. | o ia | ” “Bărnuţiu ceru apoi un ajutor tot atât de important: Na- țiunea trebuiă sa apară în număr impunător; el însuşi se duse la teologii din seminar, îndemnându-i. să plece în toate părțile, să cheme poporul la adunare şi «să se înțeleagă cu dânsul. despre lucrările 'viițoarei adunări» 1. Aici apăreă' cea- laltă faţă a lui Bărnuţiu: Cătră popor vorbise în tonul său domol și blând, în termini aleși, leali, inspiratori de pace şi „bună înțelegere)?); în seminar, cuvântul provocător 'la fapte decisive va fi fost mai tulburat, mai trezitor. - 
Episcopul Lemenyi încercase o zadarnică „punere; din tabăra lui activ eră de ex. profesorul Maniu, de-a cărui qmi- | cime a suflețului» Vas. Moldovanu ținu să ne vorbească. Norodul indignat își îngădui o răsbunare grotească:. Mă- garul episcopal fu împodobit cu o tichie episcopală, iar de “gât i se atârnă o tablă cu vorbele: «Până acum eu ţi-am purtat apa; deaici înainte mi-o vei purta-o tu W3) Adecă, traducând în limbă serioasă glasul medieval — grotesc al «plebei» blă- jene, pe tabla măgarului star fi putut scrie: Fericiţi ceice se umilesc, că aceia se vor înălță. 

  

1) Papiu, II, p. 148. 
2) Bariț, Părţi, II, p. 1or. 
3) Kemeny Farkas, loc. cit,, p. 33. 
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Intrerupând povestirea, aş vrea ca cuvântul ca se înţelege» 
cu poporul să fie pus, chiar aici, în lumina ce i se cuvine; 
deoarece, venind dela Bărnuţiu, cuvântul sobru, unic aveă, 
de sigur, un înțeles mai larg decât poate 'păreă astăzi. 
"Această provocare la apostolat politic eră de mare nevoie. 
Poporul nostru nu făcuse politică; cu puţine excepţii, poli- 
tică nu făceau: nici chiar cărturarii, cărora cetirea Gazetei le 
eră prea de ajuns; din care cauză, la 1848, T. "Țipariu a și 
criticat cu severitate mepriceperea politică a cărturarilor şi a 
poporului. Anume, 'Țipariu scriă, după Dumineca 'Tomeil); 
«De-aci politica română încă ma fost nimica. Bărbaţii, carii ar 
fi ştiut îndreptă poporul Românilor pe calea dreptur ilor politice, 

erau crescuți fără simţiri şi căldură cătră națiunea sa. Ceilalţi 
„nu pricepeau din aste Icruri ta bâta». Ca bâta! Vorbiă crud 
Țipariu; dar, esțe evidenţ,; surprinderea ce ne-o procură 
revoluţia trebuiă întâmpinată printr” un repede și activ apos- 
tolat, pe care Bărnuţiu nu uită să-l ceară personal, şi la Blaj 
ca şi la Sibiiu, cași la Braşov. Lucrând astfel el făuriă eveni- 
mentul, făcea istorie; şi de aceea aici trebuiă să mă opresc 
şi să stăruesc asupra dovezii că la Dumineca Tomei Bărnuţiu 
a avut o atitudine caracteristică, isvorită din colcăeala sa in- 
ternă, dela a cărei bănuire, totuși, se pricepi să abață privirile 

autorițății maghiare și ale lui Lemenyi? ). 
! 

XXIX 

DIN DUMINECA 'TOMEI PÂNĂ LA ADUNAREA 
DELA BLAJ 

Tinerimea concentră poporul.. 
Cum se concentră tințeligența» ? 

D In numărul întâiu al revistei sale: Inveţiatoriulu poporului, p 
2) Episcopul s'a scusat către guvernatorul țării că nu a putut tea nimic la Dumi- 

neca "Tomei, deoarece tinerii îi stricară toată popularitatea. A. Papiu-Ilarianu, II, p. 

152. Credinţa, că tinerii au impus şefia lui Bărnuţiu au avut-o şi Ungurii. O revistă ex- 
primă, ironic, această credință: «Mikâst elvesztve az ifjak egy vezetât kerestek €s fel- 
talâltâk ama beteges €s csupân theoriiban €l5 Barnucz Simonban. Ezen ferfi syllo- 
gismusai utjâban csupân angyalokkal €s bălesekkel akar talâlkozni, 's legnagyobb 
hibâja, hogy igen keves practikus emberismerete vagyon» ( Vasdrnapi' Ujsds, 2 lulie,. 

1848, p. 4).



  VIAȚA LUI SIMION BĂRNUȚIU 85 

Trimişii Blajului la Sibiiu au fost Ti Țipariu și Teodor Sereni. După Papiu ei sosiră în S$ Maiu st. n. Acolo îi aştep- tau amicii lui Bărnuţiu: Nicolae Man, preotul gr.-caţ. al 
Sibiiului; D. Boer, fostul profesor; Nic. Barbu; Al. Papiu- Ilarian, care (în Foaea pentru minte ), începuse a iscăli cu 
acest nume; o societate pe care cp. Lemenyi — înfricat și 
pentru soarta sa —o spionă, cum şi cât puteă, pentru a ra- 
portă apoi guvernului planurile și. ideile ei politice; lui îi 
ceriau o renunțare la uniune şi o supunere cătră ideile na- .: ționaliste 1). Spionajul acesta îl făceă și presa maghiară, nu 
numai autorițăţile; de pildă Erdelyi Hirado din ş Maiu, care 
spuneă, într'o corespondenţă dela 20 April, că de câteva zile 
numai S'au arătat în Sibiiu dușmanii uniunei 2), Se arătaseră 

"et de mai multe zile; dar, deși neprecis, acest spionaj politic 
îndrumă la prudență. Şi -S. Bărnuţiu o aveă. 
„In timpul acesta de pregătire guvernatorul țării fusese la Sibiiu și declarase, în 3 Maiu, că uniunea este ca și făcută. 

“Vorba lui consternase tot Sibiiul. De altă parte, promiţătoarea 
Constituţie. austriacă dela 25 Aprilie unise inimile cu Austria. 
Broşurile săsești, mulțe și mărunte, adiau întracolo cu viva- 
citațe3). | | In 8 Maiu st. n.se ţinu aşadar conferința dela consistoriul 
neunit, A. 'Tr. Laurian, sosit din ară), eră de faţă. Simion 
Bărnuţiu propuse și toţi naționaliștii admiseră proiectul lui 4). 
Adecă (după Papiu): 1) Proclamarea naţiunei române; 2) 
depunerea jurământului naţional; 3) protestul în contra uni- 

„unei. 'T.. Țipariu regăsiă aici punctul | din programa publi- 
cată, îndată după Dumineca “Tomei, în Organul luminărei5); 
eră punctul care lui'îi păreă «lucrarea. mai întâia şi mai prin- 
cipală», dar el nu aduce nici solemnitatea jurământului care 

" aveă să se facă, nici energia antiunionistă a lui Bărnuţiu. 
De aceea «toţi naționaliștii» civili primiră de grabă proiectul 
care, poate, în textul lui Papiu nici nu-i dat în întregime. 

1) Vezi de ex. denunţul din 10 Aprilie, la Jakab, p, 117. 
2) Nehdny. nap elât, - ! 3) Vezi de et. Schaarz und Gelb din 6 Maiu 1848 (de 1. Rannicher). 
1) Papiu, II, p. 189. - : 
5) Tot-acolo, p. 174. 

*
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'Din povestea lui Papiul) -reiese că fot Sibiul românesc, na- 

" țional, luase parte la acest vot. : d 

Un incident frumos descopere ușurința cu care se ințră în 

consistoriu, dar și avânțul, aiurarea până la care se ridicase în 

unele inimi sentimentul naţional): «Când se ţinea această 

conferinţă, intră în mijlocul ei un Român necunoscut; abiă 

s'a pus pe scaun şi începi îndată a cuvântă cu mare însufle- 

țire, provocându-i pe Români să şteargă diferența aceasta 

religioasă şi să fie toți una)... . Bărnuţiu nu-l va fi aprobat de 

loc, deoarece el credeă că vremea acestor fel de chestiuni nu 

a sosit?). Acum eră numai timpul unci uniri politice. 

Unirea politică Bărnuţiu, o credeă cu putință şi de realizat, 

„cu ajutorul lui Șaguna, care lipsiă din Sibiiu, dar eră aștep- 

tat să sosească în curând. Da - Şi 

La sosirea lui Șaguna călăreţii români îl primiră împodo- 

biţi cu cocarda austriacăt). Dintre astfel de cocarde Simion 

Bărnuţiu îl salută pe episcop la o serenadă — «punându-i la 

inimă conducerea naţiunei, la care acum el singur e chemat”— 

cum povesteşte Ioan Pușcariu5). Cuvintele acestea Bărnuţiu 

le-a rostit la 11 Maiu, seara. Dată fiind figura austrofilă a 

lui Șaguna, discursul deveniă semnificativ: Ca şi Șaguna, 
Bărnuţiu ţineă cu împăratul, cu patria, cu naţia. În aceă zi 

ei s'au înţeles politicește, deoarece, din punct de vedere reli- 

gios, greco-catolicul orațor nu-i puteă oferi ortodoxului decât 

„o pace cinstită și trebuițoare. Se pare că Bărnuţiu a: vorbit 

cu entusiasm$). | | E | 

Politiceşte, însă, atunci se "'nţelegeă fot Sibiiul, căci acum 

eră limpede .de tot că Saşii — conduşi de Fr. Salmen, de 

- pr. Binder, de St. Roth şi Ios.: Benigni, de profesorii I.. Zim- 
mermann şi Henric Schmidt și de Conrad Schmidt — vor fi 
imperiali şi naționali. Chiar în aceă zi de 12 Matu, apăruse, 

) Pagina 193 | 
2) Pag. 193—194. : a 

. 2) Vezi părerea lui în Bariț, Părţi, II, p. 129. 
1) Der Siebenbiirger Bote din 8 Maiu, p. 169. 

5) Op. at... | . - 

£) Der Siebenbiirger. Bote (17 Maiu, p. 177) scrie despre el: «Herr Barnutz trat 

in die Mitte und redete herzenstearme :1Worte. — Gazeta ' Transilvaniei 1848, p. 151 

"raportează că cuvântarea lui Bărnuţiu a fost «plină de foc şi de spirit», fără a atinge 

-vreo nație. din patrie; şi că s'a terminat cu: «Vivat împăratul Ferdinand! Şaguna, 

răspunzând, a spus că monarhul va revărsă binecuvântări asupra poporului român!
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dintre ei, scrisă de I. Ranricher, o broșură nouă Oesterreich 
iiber alles, în care se susţineă din nou unirea cu Viena Şi se . 
ziceă cu conştiență : «Cine va sta de partea Ungariei, dacă voi, 
Nemţi, Slavi şi Români, dacă voi, Ardeleni, nu-i veți întări, 
din prostie 291) 

La Unguri paialelismul acesta politic deşteptă bănueli 
malițioase. Un Sas anonim — dacă va fi fosț ' Sas ?2) — pro- 
puneă ca 'Țipar, Pumnul, Bărnuţiu, -Micaș, Nemeş, Iancu, 
Butean, Pop (Papiu) să fie cumpăraţi cu bani și slujbe, de-: 
oarece trebuie să fie venali, dacă fac ce fac3). S'a crezut și 
aceasta la Unguri! Cam de pela 6 Maiu se credeă!. Dar, 
„semn bun, milos: despre Bărnuţiu nu se credeă așă uşor, ca 
despre Buteanu, Iancu ori Papiu care (Papiu) ar fi fost pri- 
mit chiar dela V. Nopcea! Despre Bărnuţiu toţi spuneau 
că nu a primit bani!4) Cred că un comentar al acestor âfir- 
maţiuni infame nu mi-l cere nimeni. 

Reluăm firul: Cu venirea lui Șaguna, cu apropierea. dintre 
„€l şi Bărnuţiu, cu afluenţa cătră Sibiiu a fraţilor cari, ascul- . 
tând glasul vremii şi apelul dela Braşov, se 'ntoarceau în 

„patrie, cu peregrinarea spre Sibiiu a delegaților Blajului se 
realisă și concentrarea inteligenței ardeleneşti, imediat în 
ajunul lui: 3/15 Maiu. Este de prisos să mai caut vorbe, ca 
să reliefez rolul jucat de Bărnuţiu și în cursul acestei con- 
centrări de forțe, care-mi dă dreptul să afirm că, din inter-. 
pretarea exactă a mişcării reese că, din acest punct de vedere; 
Sibiiul a făcut pe 3/15 Maiu. . 
"Din fericire, la Sibiiu se concentrau şi frații din ţară»: 

Munteni şi Moldoveni; pentrucă pe aceleaşi drumuri, în ace-, 
leași zile cu Laurian, Suciu, Aron Florian, Axente, veniră 
C. Negri, L. Rosetti, G. Sion, Nicolae Ionescu, A. Russo 
şi alții5). Tot neamul se strângeă spre Blaj). - 

3) Torichterueise! i 
2) Iscăleşte: Egy sziiletett szdsa, de ipaz honfi.. 
3) Tdrsalkodd, Pest, mâjus 10- ken p. 153-—154. . , - 
1) «Bărnuțiu-râl mind azt mondjdk, hogy nem vette el a penzb) |. Vezi scrisul lui K, 

- Papp Mikl6s în Târteneti Lapok (Cluj) 1, (1875), p. 61. Iakab (p. 135) afirmă că, fu- 
gind din Sibiiul ocupat de Bern, N. Bălășescu a lăsat în locuinţa sa bani de aur şi ar- 
gint! De sigur, căci Bălășescu eră casierul comitetului, şi la el trebuiau să fie banii! 

5) 1. Puşcariu, op. cit., p. 17.. IN 
*) G. Sion. (Suvenire contimporane, p.- 295), confirmă influenţa covârşitoare a 

Sibiiului, când scrie: «Inainte de adunarea dela Blaj se strânseră în Sibiiu Românii de 

-
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ADUNAREA DELA BLAJ. 

„ Spre Blaj, Simion Bărnuţiu plecă luând cu sine pe I. Puş- 
_cariu care aduceă un steag: albastru, alb, roşu ; acest steag cu 
«colori predominanțe la portul românesc», a fost în Câmpul- 

libertăţei steagul «cel mare al națiunei», fâlfâind pe catedra de 
pe care Bărnuţiu a cetit jurământul naţional 1). 

Mulţi plecară după el; toți sosiră: Șaguna cu ai săi, Sâm-: 
bătă; Iancu, Buteanul, Moldovan pe când ziua se amestecă 
cu noaptea; ca:mare surprindere sosi Vasilică Nopcea dela 
Zam, Dominic Iordan din Deva ori Orăştie și Ludovic Gole, 
suflete învăluite de străinism, care se treziau acuma 2). Vasile 
Nopcea chiar declară că «a venit. ca Român», să participe în 
tot înțelesul la lucrările adunării 5), Cei mai agitaţi, mai revo- 
luţionari Români erau, însă, Bărnuţiu şi Papiu“), cari împre- 
ună cu studenţii îndrăzneţi se mișcau, prin. mulţimea sărăcă- 
cios îmbrăcată, printre care răsăriau .mereu, dei ici și de colo, 
preoți mari și mici. 

8. Bărnuţiu eră, scrie akab, foarte negticios, cu privirea 
. întunecată, aproape sălbatică, figură de. Danton sctos de 
răsbunare, cu „trăsăturile feţei într'adevăr romane 5). | 
“Ungurii trimiseră observatori cu ochi buni, ca.de ex. pe 

| Iakab şi pe profesorul de matematice Ferencz Mentovicz din 
Târgul-Mureșului, bărbat tânăr, care a raportat despre adu- 
nare în FEllendr. Se zice că Fr. Mentovicz a putuţ asistă 
chiar și la desbaterile. din conferința prealabilă dela 2/146). 
„«Când întră inteligența română în biserică, la această confe- 

rin, eră nare diversitate de. păreri politice; o mare Darie a 

j 

    

“prin : mai multe părţi ale Transilvaniei. In mijlocul comoțiunilor politice de: atunci, capii 
Românilor voiau să aibă o înţelegere prealabilă Şi sigură cu episcopul confesiunei ră- 
săritene? Acest motiv cauzase concentrarea, mai multor Români în Sibiu», Știind că 
nu se vor putcă înțelege cu ep. Lemânyi, fireşte căutară a se înţelege cu Şaguna. 

:) Puşcariu, op. cit, p. 19. Bariț, Părți, Ik, p. 139. 
2) Bariț, II, p..116. 
2) Ellenăr din 25 Maiu. Despre Iordan, vezi şi Vasdruapi Ujsdg. din 23 Julie, p. 

48 şi p. 134. (August 27). 
4) Iakab, p. 125, 126, 119. MR 
5) Pagina 126: ter&sen barna, vtzna kinezâsii, omor szinte vad tekintetă, boszu- | 

szomjas Danton-fele alak, val6di râmai arczellel>. | : 
s) Remenyi Farkas, loc cit., p. 36.
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inteligenței — atât civile cât şi bisericeşti, parte din neprice- 
perea causei naţionale, parte din nepriceperea spiritului tim- 
pului şi din necunoștința poporului român şi a trebuinţelor 
sale, precum şi din necunoștința politicei naţiunilor conlo- 
cuitoare și cu distincțiune a Ungurilor cu care Românii nu | 
se mai ocupaseră până la acest timp, unii chiar şi corupți de 
Unguri, veniseră la Blaj ca să apereuniunea» 1). Şi mai departe: 
«Nu sufere nici-o îndoială că, de eră adunarea naţională o 
adunare numai de inteligenți civili şi bisericești, după cum eră 
planul guvernului din Cluj şi al — episcopului, atunci această 
adunare de inteligenţi nu făceă nicio onoare naţiunii române; 
„acești inteligenţi cari... niciodată mau ţinut cu poporul. . . 
da de ruşine pe Români, înaintea lumei, prin conclusele cele 
periculoase, ce le-ar fi adusy2). Dar poporul fusese lămurit; 
poporul şțiă de ce este vorba în acest. moment istoric; dar 
poporul își simţiă durerile seculare și îşi bănuiă instinctiv 
leacul; el își simțiă braţele în așteptarea loviturei; şi numai 
în acest înțeles se puteă hotărt în catedrală. 

Canonicul din Blaj Vasile Raţiu rosti câteva cuvinte. Şi 
deodată din toate părţile, unanim, se auzi poftirea: Să vor- 
bească S. Bărnuţiu. a a 

S. Bărnuţiu stătuse liniștit, lângă altar. Lângă inima, care-i 
băteă mai iute decâț de obiceiu, se odihniă manuscriptul dis- 
cursului său. Ochii lui se plimbau asupra lumei, care așteptă 
curioasă, încordată. Nu lipsiă nici un Blăjan; din Sudul 
Ardealului erau de față Sibienii. şi Braşovenii,. cu cari venise 
“Şaguna; în fruntea. lor erau Moise Fulea' şi vioiul. protopop 
Ion Popasu dela Braşov ; liniştiţi, ştiind ce va urmă, se exa- 
minau şi se felicitau A. Tr. Laurian, G- Bariţ,. Nic. Bălă- 
şescu; câţiva tineri, viitori tribuni, scăpărau de idealism; 

„aceştia ca și ceilalți vor fi privit cu părere de rău că din Banat 
și. dela Criş veniseră puţini: protopopul Bercianu din Lugoj, 
preoţii Munţeanu din Sarcău şi Popdanul din Sarsig şi 
— nici un Murgu. Dar munţii, Moţii, erau aci, cu craiul 
lor cel tânăr, Iancu. Pe acesta-l încălziau mai ales ochii celor . 

„1) A. Papiu-Ilarianu, ÎI, p. 109. Despre necunoştinţa politicei», vezi mai sus citatul 
din Invăţătorulu lui 'Țipariu! , îi . . 

2) A. Papiu-llarianu, II, p. 21r—ar2. !
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ce făcuseră revoluţia de dincolo de munţi și cari veniseră să 
o continue la noi, cu ai noștri: Alecu Rusu, Lascar Rosetti, 
G. Sion, fraţii Ionești, Teodor Moldovanul, Curius, actorul 
de origine ardeleană. Pe ici pe colea se iviă câte un tip săsesc; 
decât Saşi, mult mai mulţi erau Ungurii, cari încă în aceă zi 
trebuiau să trimeată la guvern şi la gazete raporturi despre 
ce vor vedeă şi vor auzi. O mulțime agitată, preoţi, civili, 

. nobili şi militari aşteptau un ceas istoric. 

" Din toate părţile se auzi poftirea: Să vorbească Bărnuţiu! 
Un răsunător aplaus cutreeră biserica. Ceasul istoric: bătuse; 
Bărnuţiu eră deasupra sugestului» din faţa altarului; Bărnuţiu 
începi vorbi. 

Discursul dela 2/14 Maiu al lui Bărhuţiu este singura lui 
operă literară, care va rămâneă,. :Loate scrierile celelalte sunt 
de pe. acum uitate; și poate vrednice să fie uitate; un stil 
astăzi cu . neputinţă învălue în sine o_ştiinţă precumpănitor 

lipsită de originalitate. Insă discursul are răsuflet mare; el 
, ldescopere: ȘI jteci drept un proces milenar dintre două 

popoare energice, procesul. cel vechiu, câre, din partea Un- 
gurilor, ar continuă bucuros în viitor; discursul îl taie cum 
în poveşti se taie capul hidrei cu multe capete; iar drumurile 
viitorului se arată limpezite de inima şi mintea vorbitorului. 
Eră firesc ca la întrebarea finală a lui Bărnuţiu 1): ce păreri 
are adunarea despre părerile sale? adunarea să le primească 
pe -toate cu însufleţire şi unanimitate. Adunarea se simţiă 
unită în cugete şi simţiri?). 

Discursul motivă câteva propuneri ale lui Bărnuţiu. Papiu 
le formulează întrun. fel3); Organul naţional al lui "Țipariu 
(și după el Barițiu) î într'alt fel. In fond propunerile sunţ iden- 
tice cu cele susţinute, tot de Bărnuţiu, la Sibiiu, în consistoriu: 
"Națiunea română,. proclamându-se independentă şi egal în- 
dreptățită cu celelalte naţiuni transilvane, jură credință î îm- 
păratului, patriei, naţiunei. A doua zi, în 3 5 Maiu, el sus- 

EL) 

1) Despre modul cum a vorbit Bărnuţiu, avem o mărturisire a lui Sion: eSimion 
Bărnuţiu luă cuvântul, în unele poporului, şi desvoltă ca un inspirat, suferințele trecu- 
tului, credințele şi dorinţele Românilor î în principiu». Suvenire contimpurane, p. 308. 

:) Papiu II, p. 212. , | 
3) JI, p. 110.
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ținu aceleaşi idei în Câmpul-libertăţii, de pe tribună, în 
aplausele universale ale poporului. In aceeaș şedinţă, tot. Băr- 
nuțiu ceti și: jurământul, repeţit după el „de toată naţia pre- 
sentă, 40.000 până la şo.ooo de oameni.. e 

In şedinţa a 2-a din 3/15 Maiu A. Tr. Laurian a cetit și 
a explicat toate punctele de programă politică a naţiunei 
române-transilvane. Deși. ele sunt cunoscute, le rezum şi 
aici: | - 

1. Independenţa 'politică-naţională a națiunei repreşen- 
tată în dietă, în administraţie și justiţie, cu dreptul inbei| 

„sale, adunându-se odată pe an în adunare generală. - 
2. Independenţa bisericilor românești; restaurarea mitro- 

poliei şi-a sinodului general anual. | i 
3. Desființarea iobăgiei fără de păgubire din partea țăra- 

nilor şi a dijmelor.. 3 | | 
4. Desființarea breslelor şi a vămilor. , a 
5. Un caz special la punctul 4: protecţiunta economiei de 

vite a Mlocanilor. a 
6. Desființarea dijmei metalurgice (pentru Moţi). 

„7. Libertatea cuvântului și a tiparului, suprimarea cen- 
surei, desființarea cauţiunei. | | 

8. Libertatea personală şi a adunărilor. . - 
9. Curte cu juri, cu şedinţe publice. 
I0. Gardă naţională cu ofiţerime română.. DE 
11. Comisie pentru cercetarea miezuinei moșiilor şi pă- 

durilor. ia a 
„12. Dotarea clerului din visteria Statului. Ă 

13. Şcoale de Stat, gimnazii, școale tehnice şi. militare, 
-” | seminarii, «universitate. 
„L-“14. Generalizarea birurilor.  - i : 

15..O constituantă. transilvană, care, afară de constituţie, 
să elaboreze și noui codice de legi. e 

16. Amânarea, discuţiei asupra uniunei până când națiunea 
română se va constitui şi se va aveă, în cameră, vot decisiv; 

„dacă ea se va discută, națiunea românească protestează. 
Dacă comparăm programa, cu conţinutul. discursului, ne 

convingem că -ea întrece numărul punctelor discutate în 
discurs. Deci trebuie să conchidem că la alcătuirea ei, cu 

+ 
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Bărnuţiu, au colaborat. şi alţi conducători. Se poate preciză: 
care? . e | 

In „această privință trebuie reţinută și examinată sever o 
părere a lui loan Raţiu, expusă în' biografia: lui Țipariu 5). 
-După Dr. I. Raţiu, originea programei ar fi de căutat la —T. 
Țipariu care «pune la cale adunarea dela Dumineca Tomei, - 
iar mai târziu adunarea cea nare naţională dela 3/75 -Maiw; 
în al cărui cap şi locaş «au născut» concluziile de pe Câmpul 
Libertăţii; care însă n urma.pozițiunei sale nu puted figură 
ca născătorul lor)! Argumentul lui Raţiu este naiv. "Țipariu 
a susținut, ca secretar al adunării și ca deputat, acele concluzii; . 
pentru ce nu s'ar fi mărturisit public, ca autor), dacă le 
susțineă ca secretar şi ca deputat?! ” | 

„ Programul lui- 'Ţipariu, publicat în Organul luininărei — 
abia după Dumineca "Tomei! — deosebit de celălalt: unionist, 
anterior acestuia, îl cunoaştem?). După Dumineca 'Tomei, 
'când Țipariui conferise cu Bărnuţiu, acest program nu mai 
poate aveă pretenţia de a fi original. Și dacă ar fi, între el şi 
cel din Câmpul libertăţii tot sunt deosebiri care dovedesc 
că acesta a trecut și peste el, înainte, cum trecuse și peste 
al lui Bărnuţiu. Și într'un caz (Țipariu), și în celălalt (Băr- 
nuţiu) trebuie să admitem modificări şi amplificări aduse de 
alți sfățuitori3). - SI | 

Dar 'să revenim la controversă. o 
Notiţia biografică afirmă, de altă parte, că concluziile finale 

pențru programă, s'au formulat în casa lui Bărnuţiu), și . 
“anume, precis: în 2 Maiu seara «după o înţelegere între mai 
mulţi Români», după care acolo au fost «puse pre hârtie». Dintre 
aceşti Români — cari ziua ascultaseră discursul lui Bărnuţiu — 
eu nu eschid — dela întrunirea lui 2 Maiu — pe 'Ţipariu, care 
de câtva timp eră printre protagoniști, nici pe A. Tr. Lau- 
rianu, care în 4 Maiu le-a susținut în faţa adunării poporului; 
pici pe Barițiu. Insă, în fața datei precisea Notiţiei scrise din 

-1) Ioan Cipariu, Blaj, 1905, p. 27, 28—29. 
3) La aprecierea lui “Țipariu mai ales nu se poate uită că el a avut două atitudini; 

şi că. Organul lui, în epoca-i unionistă, le păreă Ungurilor derek (n-rul LXV), cum 
scrie corespondentul M. I. Gy. în Erdelyi Hiradd dela 16 April. 

3) Papiu l-a reprodus în vol. I], p. 174175. 
4) Pag. XXI! .
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preajma lui Bărnuţiu, eu.nu pot admite o creiare de legende 
contestabile. Concluziile s'au desvoltat din discursul lui 
Bărnuţiu; eră firesc, că ele să se discute mai curând la el, 
decât la altul; şi rămâne deci de constatat încă în ce casă a 
locuit Bărnuţiu în Blaj, în zilele de 2—5 Maiu, pentru ca, 
vorbind figurat, în stil evangelic, să ştim unde anume «du- 
kul sfânt» s'a coborit asupra capetelor revoluţionare româ- 
neşti din Ardeal?). | Din ideile lui Bărnuţiu, opoziţia până la capăt contra aniu- 
Hei: eră, am arătat, cea mai de preţ pentru el. Idea lui făcuse 
mulţi aderenţi. 'Totuş, la Blaj, s'au făcut încă încercări de a 
susține unirea. Nu a făcut-o de ex. neînsemnatul Paul Dunca, 
un fost aderent al uniunei?); dar a făcut-o vicariul gr.-cat. 
al Sălajului Al. Sterca Șuluţiu, care a fost chemat la calea 
cea bună de mulțime, cum arată fostul tribun Moldovanu3): 
«dn urmă se ridică și vicariul A. Șuluţiu Şi, poate ca să facă 
un fel de diagnoză a dispoziţiei generale a spiritelor, alunecă 
să vorbească şi despre uniunea cu "Țara ungurească. La amin- 
firea cuvântului cazziune» din toate părțile s'a arătat displă- 
cerea și nemulțămirea. Vicariul, văzându-şi-greşala, a încetaţ 
de a mai vorbi». Mai târziu vicariul, ajuns episcop, își veni 
deplin: în fire, primind punctul de vedere susținut întâiu de 
consecvenţa lui Bărnuţiu 1). Supt toate părţile care la 1848 
îi tăiaseră vicariului vorba, trebuie să înţelegem poporul. 
Poporul pricepuse chestia lămurită Și atitudinea propagată - 
de tinerime; dovadă incidentul petrecut cu Lemenyi şi: ra- 
portat chiar de el în ședința dela 4/16 Maiu 5): Lemenyi des- 

„ coperi (cum că trecând prin popă, auzi din toate părţile stri- 

1) Caracteristic este şi faptul că după acceptarea punctelor petiţiunei, inteligenţi (de sigur în curent cu originea lor!) au purtat pe sus, printre popor, pe Laurian, Barițiu şi Bărnuţiu, nu pe 'Țipariu, Papiu, vol. II, p. 249. : - ” Petiţia către Maj. Sa şi dieta din Cluj cu cele 16 puncte, a fost iscălită de: Şaguna, Lemânyi, Bărnuţiu, Laurian, “Țipariu, Petre Manu, Barițiu, Popasu, lac Bologa și Ioan Bran. 
2) Papiu, Il; p. 214. - , 

„2 V. M., Memorii din 18483—49, p. 58. ' _4) Vezi de ex. şedinţa dela 14 Aprilie 1863 a dietei transilvane, unde Şuluţ con- testă că Lemânyi, admițând uniunea, ar fi avut vreo «creditivă» dela nație. In Der Sie- benbirgische Landtag, 1863 (Sibiiu), P. 93. | 
5) La începutul şedinţei, nu la punctul uniunei, care trebuie să fi fost primit apoi fără multă discuţiune. - , . '
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gându-se, că nu vor uniunea cu Ungaria, din care cauză, după 
__mai multe desbateri, se anunţă cum că întrebarea despre uniune: 

se lasă la o parte până când națiunea română va fi recu- 
noscută de naţiune liberă, constituită, organizată şi cu vot 
decisiv în dieta țării». Bărnuţiu, vice-președintele adunării, 
trebuie să fi simţit o mare satisfacţie auzind chiar din gura 
ep. Lemenyi că poporul fusese câştigat pentru idea sa atât de 
antilemenyiană. Politicește Bărnuţiu triumfă. 

Economicește,. mai puţin. Idei de economie politică cu- 
prinde și programa. Originea lor, oportunitatea lor aparţine, 
însă, studiului complet al epocei. Aici, urmărind mereu. nu- 
mai pe Bărnuţiu —pe viitorul aderent al exproprierei for- 
țate în Principate — mă opresc la atitudinea lui în chestiunea 
agrară-socială. 
La punctul al treilea — despre desfiinţarea iobăgiei — 

- Bărnuţiu a luat cuvântul şi a cerut ca până la desfiinţarea 
“lor prin lege țăranii să-și împlinească mai departe datoriile 
cățre domnii pământului. Șaguna sprijini sfatul. A. -Papiu 

- mărturiseşte Î), că ţăranii au declarat că vor lucră până la 
-Rusale «numai până la Rusale», nu pentrucă ar fi datori, ci 
„ca să nu sufere agricultura:ţării. Din cauza moderaţiunii lui 
Bărnuţiu mulţi țărani au fost mâhniţi, zic scriitorii unguri, 
vorbind despre 6/17 Maiu şi despre plecarea țăranilor acasă ?). 
Și aveau dreptate să fie mâhniţi. Reacţiunea lor firească s'a 
prezentat abiă în Septemvrie 1848,la a doua adunare din 
Blaj, unde chesțiunea agrară a luat o întindere serioasă, așă 
că am puteă zice că la 3/15 a vorbit puţina pătură inteligentă 
a Ardealului, i iar la Septemvrie pătura agrară. 

Să | XXXI 

IN LEGĂTURĂ CU. ADUNAREA DELA BLAJ: 
" DINASTICISMUL ȘI AGRARIANISMUL 

„ Inainte de-a continuă cu povestirea biografiei lui S. Bărnu- 
țiu, cred folositor a lămuri chiar aici, pe scurt, două chestiuni 

1) Independenţa constituțională a Transilvaniei, laşi, 1861, p. 45. 
2) Am notat de ex. textul: (Sokan zugol6dva tâvosztak, mert a robot eltărl&senek ! 

kihirdettse elmaradt». Kemenyi Farkas, p. 37. -
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care la 1848 ating și psihologia: lui Bărnuţiu. Deși par des- - 
„Ppărțite, au totuș aceiași origine: mediul de atunci al ţării 
Ardealului. | | 

Și la 3/15 Maiu, şi în Septemvrie 1848 Bărnuţiu este un 
schwarzgelbist sincer, devotat împăratului, căruia nu vrea să 
i se impună, dela care cere şi așteaptă. In această idee Băr- 
nuţiu se înțelesese cu Șaguna din ziua întâia a întâlnirei lor. 
Deaceea, în Câmpul-libertăţii, deasupra capului său, alături 
de steagul naţional a fâlfâit şi steagul imperial. negru-galben. 
Astfel nu cugetau numai el și Şaguna, ci toţi. Dintre aceşti 
toţi mulți şi-au păstrat cugetul. neslăbit, până la adânci bă- 
trânețe. De pildă, Axente. Bătrânul erou chiar merită să fie ci- 
tat. Apărându-se, târziu, contra unor atacuri ungurești, Axente 
Severu scriăl): (Astăzi sau mâine să vină Carol cu curcanii 
ŞI ostaşii lui, care — zice-se —au făcut aşă bună impresiune 
şi bucurie mare Impăratului-Rege şi Principelui nostru, să 
vrea a cuprinde și uni Transilvania noastră cu România lui, 
noi am protestă; și de-am aveă putere ne-am şi bate în con- 
tra lui, tocmai cum am protestat în 13 Maiu 1848 la Blaşiu 
ŞI în urmă ne-am bătut în contra uniunii Voastre! Aşă am 
fost și suntem noi bâtrânii. Tinerii au progresat, ei cer. mai 
mult, ei vor federaţiune, ei vor ca Banatul şi părţile guondam 
numite cadnexae» să se unească cu Transilvania. Să le ajute. 
D-nealor, dacă nu ne-a ajutat nouă, carii am crezut, că Tran- 
siloania e menită dela natură să fie pârete despărțitor între . 
România, Ungaria şi: Austria, sau. Rusia, care va domni Bu- 
covina; da, părete despărțitor întocmai cum e. Elveţia între -- 
Italia, Francia şi marea Germanilor. Aşă cu 3 naţiuni, 3 limbi 
în 6 confesiuni, toate egal și ca ochiu cu ochiu asemenea în- 
dreptăţite»! Privirea lui Axente eră ţintită asupra unui Ardeal 
independent, supus împăratului, dar cu o vieață proprie pă- 

„trunsă de egală îndreptăţire. E 
Cam așă gândeă și Bărnuţiu, a cărui! privire, până la idea 

"Dacoromâniei, se lărgi — abiă la Iaşi). 
  

1) Respuns la Cartea ncagră, etc. Braşov, 1897, p. 277. , | 
2) Ungurii, cu privirea ascuţită de temerea primejdiei, înțelegeau mai bine pri- 

mejdia viitoare. Pe lângă alte probe, bine cunoscute, citez una uitată, Ministrul delia 
1848 Szemere scrise, în La- guestione hongroise (1860, p. 22), „despre Dacoromânia 
qui pourra bien un jour se former!
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A doua chestiune este cea agrară Şi în Dumineca 'Tomei, 
şi în Câmpul libertăţii, Bărnuţiu a stăruit ca ţăranii să aibă 
răbdare, să aştepte legile împăratului, care să dea pământ. 
Dela Unguri el nu voiă să-l primească; în discursul său el 
spuncă, că se teme că şi pământul vă fi precupeţit voinţei de 
a maghiariză 1); şi deci eră firesc ca el să propage răbdarea 
până ce Românii, ajunşi să decidă înșiși în adunări naţionale 
şi în dieta ardelenească, vor hotărî cu: votul lor cum. se va 

ridică «şerbitutea». In această atitudine a lui Bărnuţiu cu des- 
coper 0 mare stăpânire de sine. Bărnuţiu cunoştea toată 
mizeria agrară; “de treizeci de ani o observă, O simţiă; ŞI, 

totuş — ce moderație !. 
Mai târziu el a evoluat şi în această direcţie. În Dreptul 

public al Românilor (185 5—1860) el a susținut exproprierea. 
Câţiva ani mai înainte (1853) el eră. tot adversar al marei 
proprietăți, dar şi al cîmpărțirii peste măsură»; însă, trebuind 
să primească împărțirea, el deveneă asociaționist, precum 
reieşe din textul care urmează 2): «Cea 'mai mare parte a teri- 
toriilor săteșți se lucră rău; şi oamenii încă nu cred că, dacă 
sar lucră tot hotarul cu puteri unite, cum se lucră moşiile dom- 
eşti supt iobăgie, s'ar face mai multe bucate; şi. asociaţii ar 
aved de unde se împărțască mai mult decât acum, când nu vezi 
stog de grâu nici la a treia arte de săteni. lacă, un posesor ; 

în timpul iobăgiei făceă mai mult grâu decât tot saţul, numai 
pe moșiile sale, dela un sat și cu iobagii unui sat; şi pentru ce? 
pentrucă concentrau puterile la un loc şi așă, puteau lucră 
pământul mai bine. Numai din şcoala asta, în care au umblat 
popoarele Ardealilui în oarecâte sute de ani, încă „puteam în- 
văță a cunoaște foloasele asociaţiunei; dar oamenii de multe 
ori nu văd pădurea de arbori şi uneori aşă sunt de cerbicoşi, 
încât aceeace fac pentru folosul altora de frică, nu fac pentru * 
folosul propriu de bunăvoie; mai bine sufer. Dar au sosit 
timpul ca să mu mai creadă oamenii agricoli că-i poate ajută 
or'o putere cerească ori pământească, dacă nu se vor ajută ei 
pe sine înşişi, adoperând alte mijloace, mai bune decât cele 
de până acum». 

  

2) Papiu, II, p. 339. 
2) Foaea pentru minte, 1353.
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„Că aceste convingeri sunț şi mai vechi decât anul 1853, se vede din cițațul următor, care vorbeşte despre chestiunea agrară la 1849 şi înainte de 1849—1848: dn 1849, călătorind prin Banat, întrebai pe doi Români, economi de frunte: de ce nu pun pomi Bănăţenii? Noi facem hrană pe locurile noastre, răspunseră acei economi, şi lăsăm ca să pună pomi cei dela margini, pe unde nu se face hrană. Nu. ştiu ce ar răspunde Câmpenii ardeleni, când i-ar întrebă cineva pentru ce nu pun pomi în locul scăieților și vițe de vie în locul cucu- telor? E păcat a lăsă măcar o palmă de loc nefolosită». Nici o palmă nefolosită! Aceasta însemnează că în Băr- nuțiu eră aceeaș sete de Pământ şi cultură agrară ca Şi în țăranul român; şi că discuţiunile agrare dinainte de 1848 „trebuie să-l fi interesat foarte deaproape, cum reiese, de alț- feliu, şi din discursul său, | 
"Cu toate acestea, la adunarea din Blaj el a fost moderaţ, deoarece înaintea chestiei agrare el a pus chestia politică, cu ale cărei mijloace constituționale, romanizate, voiă să dea o soluție agrară fericită. Ungurii vorbiau, fireşte, despre comunismul Românilor; G. Barițiu, crede că trebuie să-i apere încă de aceâ acuză ȘI târziu, ca autor al Părţilor: alese din istoria Transilvaniei 1); dar nu acele acuze l-au moderat pe Bărnuţiu, ci numai propria sa convingere, care-i șopțeă să aș- tepte hotărârile împăratului sosite într'adevăr, darabiă la 18 542). Dia | “ 1) Vol. IL, p. 60. 

. . 2) Chestia agrară Bărnuţiu a discutat-o întâia oară la 1842, când l-a speriat Urberi tervezet-ul (Planul de urbariu al) lui Fogarasi (Erdălyi Hiradd, 22 Februarie 1842,p.91). Gazeta şi Foaea Pentru minte asemeni discutau mereu chestiunea; de exemplu: 
Foaca (5 Octomvrie 1841) despre regulamentul organic şi țăranii munteni; regula- mentul cetitorul îl va judecă «după măsurile vecinicului şi dreptului cuvânt» (pag. 315); 
apoi Gazeta (1845, Maiu 76-—80) unde scrie a(ndrei) ni(ureşean)u; Foaea din 1846, p. 148, după Ahrens, juristul dreptului natural, Discuţia din dietă a urbarului dela 1847 Gazeta o reproduse pe larg, socotindu-l ticălos, ca şi Wesselenyi, care-l numea borzasatăt Es gyaldzatost (1847, Nov. 28), către IKossuth. 

” " Bărnuţiu se gândise şi la industrializarea Românilor, cum reiese din textul dela  . "1853 (Foaea, p. 381): din Ardeal Saşii fac cea mai multă pănură. Lâna o cumpără! dela Români, fiindcă Saşii oi nu ţin. Românii proprietari de oi pân'acum trimeteau. lâna lor — fabricelor din Ungaria și Viena; în puţine locuri fac şi pănură pentru co- merciu. Por trebui să introducă şi pânurarii ardeleni maşinele de tors şi de fesu). , Pentru a nu reveni aiurea, observ aici că autoritatea ştiinţifică de care Bărnuţiu se călăuzeă în chestii economice eră Carl Feinrich Rau (Grundsătze der Volkswirt- - schaftspolitik, Heidelberg, 1839). Ca şi Rotteck şi Welclker, despre care vom vorbi mai la vale, şi Rau a fost profesor, deputat al Universităţii în Camera Baden-ului, de- putat şi în parlamentul din Frankfurt (18+8). Rau eră liberal, 

7—A. R. Viaţa şi ideile lui Simion Băârnutiu,
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| XXX . 
DEPUTAȚII DELA CLUJ 

: Deşi eu urmăresc, în-acest studiu, pe S. Bărnuţiu, soco- 

tesc necesar să caracterizez întâiu Clujul, unde Bărnuţiu nu 

a fost, apoi Sibiiul, unde Bărnuţiu se "ntoarse îndată după 

adunarea din Blaj. | - 

„La Cluj deputaţia românească găsi o situaţie penibilă, pe 

care Barițiu o descrie amănunţiț. În 29 şi 30 Maiu Clujul 

- eră ca: o pădure de tricoloruri ungurești; "Teleki (Sândor) 

strigase în piaţă: Sau uniune, sau moarte!, iar pentru ca: 

Habsburgul să 'nţeleagă și ce fel de plebe trăeşte la Cluj, 

plebea zugrăviă cu: schawarz-gelb (negru-galbin) câinii ce-i 

goniă pe străzi; în aceleaşi străzi agitatorii pentru uniune, 

emisarii unioniștilor, perorau neobosiţi. 

Ep. Lemenyi trădă causa care i se *ncredinţase şi pe care 

trebuiă să o apere ca trimis al națiunei, deşi națiunea mereu, 

îi aduceă aminte de interesele sale. 

Şi aici îi aducea aminte: doi .Moţi, sosiți dela Abrud, îl 

opriră pe episcop în stradă, în Unio-uteza, să-i ceară lămu- 

riri. Episcopul îi linişti firește ). | 

In şedinţa dietei el vorbi pentru uniune; dar Saşii, Carl 

Gooss şi loseph Gull, merg prea departe, când cred că «nu 

Va fi făcut aceasta fără a luă înţelegere cu acei o sută deputaţi,. 

în mare parte presenţi în şedinţă, ai Românilor cari acum se 

aflau în Cluj şi au dat dietei o petiţie»2). 

Saşii bănuesc că nici Șaguna nu va fi fost prea energic, 

căci altfel Ungurii nu l-ar fi ales în comisiă pentru uniune, 

împreună cu Al. Bohăţel?). | 

Dacă Şaguna, Lemenyi şi Bohăţel nu au apărat energic in- 

teresul naţional, aşă cum îl înţelesese adunarea dela Blaj, 

  

1) Ellenăr, 1848, no. 18. Dr. Augustin Bunea (Discursuri, Blaj, 1903, p. 32) scâl- 

cie tendenţios adevărul, când afirmă că, la Cluj, ep. Lemenyi a alergat «pela guverna- 

torul țării, pe la preşedintele dietei şi pe la alte persoane de mare influenţă, ca să aş- 

tearnă şi să 'ecomande memorandul Românilor formulat pe câmpul libertăţi. Mirat 

mă întreb cui şi cu ce scop povestiă Dr. A. Bunea astfel de neadevăruri? 

2) Aemtliche Actenstiicke. Hermannstadt, 1865, p. 186. 

3) Protocolul dietei, p. 14. Vezi şi Bariț (II, p. 136) care confirmă pesimismul 

“a "lui Șaguna.
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cine eră să-l apere? Nu se află nimeni care, în dietă, să dea 
glas puternic acelui interes! 1) 

În astfel de împrejurări soarta pețiţiei eră pecetluită. Despre 
ea s'a vorbit puţin, spre sfârșit. Dacă s'ar fi vorbit, nimeni 
n'ar fi ascultat. Dovadă: La deputatul Teleki Domokos erau: 
adunaţi vreo zece Unguri; printre ei se află și jurisconsultul 
Szăsz (Carol) dela Aiud. Szasz propuse ca dieta să enunțe că 
națiunea română esțe egal-îndreptăţită. Când au auzit această 
propunere, toți cei de față au sărit în picioare și au fugit?). 

Așadar, din” Cluj, ca totdeauna, nici o nădejde! ” 
„ Lupta românească se înteţi din Sud, dela Sibiiu, unde se- 
aflau Bărnuţiu şi tovarăşii săi de comitet. 

XXXIII 

INTÂIUL COMITET (PERMANENT) IN SIBIIU 

Comitetul ales -din Blaj, cu gând de-a sta în legătură cu 
cele două deputaţiuni şi de-a convocă, la momentul oportun, 
o adunare naţională generală, căreia să-i comunice rezultatele 
intervențiilor lor, se compuneă din 25 de membri: Preşe- 
dinte eră ep. Şaguna, Vice-președinte S. Bărnuţiu; ceilalţi 
erau protopopi, preoți, profesori, advocaţi, cancelişti, con- 
cepiști, un jurist?). | | | 

Băriţiu susține că acest comitet dexistă numai cu numele»+), 
deoarece şapte cancelişti şi juriști s'au depărtat curând în 
diverse părţi; un profesor, un protopop, un: advocat erau: 

„prinși; Şaguna eră departe, în deputaţie; așă că în Sibiiu 
mai rămăsese S. Bărnuţiu, Nic. Bălășescu şi pr. Nicolae 
Manu, cărora, după întoarcerea dela Viena, li se adaose A. 

1) Dintr'un important articol publicat în Vasdrapi Ujsde (1848, p. 3) reiese că 
la Cluj chiar și Bariţiu a fost moderat; altfel el n'ar fi plăcut Ungurilor cu autori= 
tate: hol nagy befolydsu tagoknak tetszeset nverte.. - - , 

:) Unionistul C. Papfalvi în Obsereatoriul din. 1884, nr. 93. Să nu se uite că 
Alutan, Papfakii; Szilâgyi dela Oradea-Mare, ca şi Lemânyi, treceau drept qvânzători 
ai naţiunei», Scrisoarea din 1850 a lui Papiu în Unirea din Blaj (1905, 24 Iunie). 

'3) Numele lor, în Papiu, II, p. 300; şi Barițiu II, p. 126. 
3) 'Tot acolo, p. 130. - - Pe 

0
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Tr. Laurian. Răspunderile se măriseră, așadar, pențru pu- 
ţinii rămași să conducă, dela Sibiiu, causa naţionalăl). 

Eu nu pot primi însă, părerea lui Barițiu din 1890; ci ju- 
dec acest comiţet după ştiri mai proaspete, contemporane, 

publicate tot de el, în gazeta sa! 
Guvernul unguresc-ardelenese desființase imediat comite- 

tul, în Maiu 2). “Totuş, răsvrătitor, el funcţionă. 
In 3 Iunie st. n. comitetul ţinu o adunare numeroasă, la 

care —semn că inspiră interes —cu el împreună (e mai 
adunaseră şi alți bărbaţi români, cu toții peste 40»%). In aceă 
şedinţă se ceti raportul deputaţiei dela Cluj, un raport necu- 
noscut până acum, dar de sigur resumat în Gazetă, în co- 

- loana tipărită supt ştirea de mai sus. 

Raportul se va fi mângâiat cu idea tipărită în Gazeră: | 
«Deputăciunea română în Cluj, zică cine câte va vrea, folosi 
mult, căci insuflă o grijă mai mare din partea Românilor». 
Patru zile mai târziu, la Innsbruck, împăratul da şi celei- 
lalte deputaţiuni un răspuns nefavorabil, despre care nu se 
ştie când 'anume va fi aflat comitetul permanent, în mod 
oficial 4). 

Pela g lulie comitetul funcţionă încă serios. Se admisese 
uniunea; Ungurii plecau la Pesta,. căci se făcuseră alegeri, 
luând şi Românii parte (în mai multe ţinuturi»; ce atitudine , 
aveă acum comitetul? Gazeta din 1 lulie st. v.5), lasă a -se 
înțelege că şi comitetul își simţiă clătinată intransigenţa sa. 

. "Textul acesta trebuie reţinut, deoarece îl priveşte direct pe 
Bărnuţiu: «Insă, .oare primit-am noi uniunea, asupra căreia 
„protestarăm ca să se facă fără noi? După semnele mai nouă, 

3) Numele tuturor membrilor este: A. Șaguna, Bărnuţiu; Moise Fule, Joan Moga, 
loan Panoviciu, Petru Bodilă (4 protopopi); concepiştii Petru Maniu, Paul Dunca; 
pr. Nicolau Maniu; prof. A. Pumnul; cancelistul A. Papiu-llarianu; advocaţii Ioan 
Butean, Avram Iancu; canc. Joan Pipoş; juristul I. Puşcaşiu (= Puşcariu); prof. AL. 
Betraneanu; adv. Nic. A. Penciu; canc. Gavril Vaida; pr. Sava Popoviciu; prof Nic. 
Bălăşescu;' canc. loan Suciu; Ștef. Moldovanu; prof. Const. Roman; canc. Vasile 
Tămaş; adv. Florian Micheş. (Şi alții pre cari îi vor judecă președinții de trebuincioşi 
şi harnici». 

) Gazeta Transilvaniei, 1848, p. 277: dspărsese.. „. comitetul. - 
3) Gazeta, 1848, p. 183. . 

„4 Din 11/23 Iunie îi veniseră însă informaţii dela Innsbruck. Gazeta, 1848, 
p. 210. 

5) Pagina 223.
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așă se pare că ea, fără a ne dechiară deadreptul, fără a ne re-. 
trage protestația, se primi în faptă atât prin amestecarea 
Românilor la alegerile deputaților dietei în mai multe ţinu- 
turi, cât şi prin recunoaşterea deputaţilor rămași la Pesta; 
la care, după o scrisoare venită nouă dela Sibiiu, din g Iulie | 
n. sar învoi tocma şi comitetul nostru român, fireşte supt cea 
mai strinsă condiție dea ni se realisă toate punturile cerute 
din adunanța Blajului și de a se face la ele un comentariu 
—iar mai vârtos a da 'naționalităţii definiție lămurită, ca să 
ştim cu toţii de ce să ne ţinem, să cunoaștem ce este aceea ce 
pretindem noi prin acel cuvânt fermecătoriu. Când acel co- 
mentariu va fi gata, noi îl vom publica. Până atunci adaugem 
aci numai cuvintele d-lui Laurian, scrise în 9 Iulie: (Până 
când se va pertractă causa noastră şi se va lămuri deplin, să 
ne rămânem consecvenţi şi să nu ni-o stricăm prin abateri 
nebune. Imi.pare prea rău că cei mai mulți perd din vedere 
interesele generale ale naţiunii şi tractează despre secături 
șcl. şcl.». Și Ggzeta adauge: «Măcar de ai fi înţeles D-ta pre- 
cât nu sântem înţeleși noi decând tot esplicăm și rugăm). 
Din toate aceste amărite cuvinte reese că o parte din membrii 
comitetului erau înclinați să primească uniunea, dar cu con- 

„_diţii; condiţiile desfășurate de Laurianu, care nu voiă să 
„se grăbească, au aerul de-a se: potrivi ideilor lui Bărnuţiu, 
care, în comitet, făcea astfel de reserve pentru cazul unei 
hotăriri în sens contrar expunerilor sale dela Blaj. Deplin 
clar în discuţiile acelei şedinţe a comitetului nu putem vedcă. 
Dar sigur reese că acest comitet «permanent» a discutat lu- 
cruri, fapte și idei serioase ?). 

* In timpul acesta se va fi scris cătră delegaţii dela Blaj o 
adresă, al cărei text nu-l cunoaştem, despre care avem însă 

- 4) Un fapt care produse nesiguranța de direcţie în comitet a fost trecunoașterea 
deputaților rămaşi la Pesta». Acolo, în chestia unirei, pe lângă Șaguna, Lemânyi şi 
Bohăţel (deputatul Haşegului, acum însă al Dabâcei) eră să fie consultaţi şi: Şuluţ, 
Ighian, 'Țipar, Dunca, Anghial, Bran, Oniţ, Dobra, Moldovan. (Gazeta, 1848, p. 223), 
Guvernul îi alesese; dar aceşti nouă bărbaţi tpetrecură în Pesta două luni fără a fi fost 
chemaţi măcar odată la consultare». (Tot acolo, p. 314). Lămuriri privitoare la aceste 
incidente au dat (din 18/30 Iulie) 'Țipariu şi losif Ighianu în Foaea pentru minte din 
2 August. Privitor la amestecul în aleperi citez alegerea protopopului Nic. Popovici : 
la Orăştie şi a lui Bohăţel în Dobâca; şi candidatura lui Al, Șt. Şuluţ la Șimleu, unde 
căzu. (Gazeta, 1848, p. 216, 223). Vezi şi Barițiu, Părţi, II, p. 176. 

.
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o urmă sigură 5. Deși disolvaţi, membrii împrăștiați ai co- 
mitetului au avut «curajul să se adune în Sibiiu și să redacteze 
o adresă cătră deputaţii rămași pe lângă deputaţia regnicolară, 
interzicându-le orice. tratări în mamele națiunei şi chemându-i 
îndată acâsăy. Adresa va fi fost anterioară lămuririlor lui 
Țipariu şi Ighian, deci dinainte de 18/30 Iulie. Adresa tre- 
buie să fi fost un succes al lui Bărnuţiu. 

Continuăm cu reabilitarea comitetului “pe care Barițiu l-a 
acusat fără temeiu. 

Vor fi lipsit unii: Şaguna şi P. Dunca, fiind la Pesta, Mi- 
cașiu, care a fost arestat până la adunarea a doua din Blaj; 
se vor fi clătinat niște popi, cari despre ce auziau și lucrau 
vorbiau şi cu ep. Lemenyi, și cu Ungurii”). 

Dar dela Blaj la Sibiiu, la comitet, nu plecase numai S$. 
Bărnuţiu, ci şi Avram Iancu. «Aci în Sibiiu Iancu întră cu 
Bărnuţiu în legături de amiciţie intimă, încât Bărnuţiu eră 
idolul lui Iancu; şi cuvintele acestuia erau sancte scripturi 
pentru el»3). Amiciţia lor trebuie să fi fost observată și. de 

„străini. Ba, Ungurilor, li s'a nălucit odată că — între 5 și 
13 lulie — Bărnuţiu a făcut chiar un drum până la Câm- 
peni, și anume: îmbrăcat țărănește, ca pela Sibiiu, într'o 
căruţă cu un cal, mânând el î însuș calul?). Dar pentru a ră- 
mâneă la ce ştim sigur, afirmăm: Unde Simion Bărnuţiu și 
Avram lancu erau impreună, acolo trebuiă să fie și puls în 
mișcare. 
_$. Bărnuţiu, AL Papiu, ca membri ai comitetului, se apro- 
piară de Sași, a căror politică se desvoltă în aceiaşi direcţie 
ca și a lor, ca şi a naţiei româneşti. . 
 Corespondenţii ziarelor ungurești denunţau că înțelegerile 

lui Bărnuţiu cu Saşii, conventicole ținute la comes-ul Sal- 
men, au început pela S ori 9 lunie5). Din aceste zile datează, 

1) Die Românen der Gsterreichischen Monarchie, Wien, 1849, p. 18. 
=) Astfel de oameni politicește şovăitori, deşi — membri ai comitetului, a au fost 

Moise Fule, Ioan Moga, Petru Bădilă, Paul Dunca, Sava Popoviciu, „citați, la 25 lunie, 
ca aderenţi (cu proprie iscălitură) în Koloz sudri Hirads, de unde îi culege Iakab, p, 
22$. Pe acei cărturari din Sibiiu (în total, 17) îi critică şi Gazeta Transilvaniei, 1848. 
p. 209 (23 lunie).- | _ _ 

5) 1. Puşcariu, op. cit., p. 30. - 
1) Kolozsvdri Hiradd, no. 44, p. 175. Ştirea s'a desminţit în Gaz zetă, 1848, p. 270.. 
5) Ellendr din 15 lunie, p. 93. Şi Kăvări, istoricul, are data 9 Iunie. Iakab are: 

data 8 Iunie (Op. cit., p. 197). Vezi şi Elenor din 9 Iunie, p. 73. -
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deci, propaganda comună, româno-săsească contra uniunei: 

“ Jakab crede chiar că din aceasță. constelație a răsărit o 

nouă proclamaţie, tipărită la Closius în Soo de exemplare *). 

EI o şi traduce, dar ea este numai — apelul cu care comitetul 

înfăţişase naţiunei procesele verbale depe câmpul” libertăţii! 

Comitetul alarmă, evident, pe Unguri. E! se află în mij- 

locul unei populaţiuni care tocmai începuse a se armă, cu 

care Saşii începuseră a se aveă bine. Pentru a vedea dca- 

proape ce se petrece, un Kemtayi (Domokos) şi un Bethlen 

(Mik16s) sosiră, în -1/13 Lunie, la Sibiu. ÎI 

Dieta din Cluj cârtiă mereu: «Din 6 până în 1o.lunic mai 

în toate şedinţele dietei se vorbi despre conitetul românesc 

şi de toate câte se lucrau în Sibiiu. In 6 dep. Berzenczey de- 

chiară că instrucciunea ce o are el îl îndatoră a cere asupra 

comitetului naţiunii săsești nota necredinţii cătră patrie, căci 

adică acelaş nu vrea uniunea, stă şi în alte prepusuri. Des- 

fiinţarea comitetului român se ceru cu tot adinsul şi .cu toată 

înverşunarea; din galerie se auziă zberăte repeţite .cerătoare 

de moartea membrilor lui; înşii deputaţii cereă asupra lor 

pedepsire. Ce uşor uită aristocrația de sineș! Fără a produce: 

o singură vină specifică, positivă și grea a comitetului ca 

corporăciune, ei cer nu numai deființarea, ci şi. pedepsirea 

cea mai aspră a membrilor. Au nu știți voi că dela 15 Martie 

încoace, de ar fi acel comitet efluința numai a unui meeling, 

a unei adunări de popor, iar nu a unei naţiuni, totuș nu mai 

aveţi dreptul a-l desființă? Unde punem că dieta ca corp 

legiuitor se amestecă în trebile guberniului, ceeace recu- 

_noscură şi câţiva deputați»?). 
Alarma maghiară trecu şi la Pesta. Acolo se află încă Șa- 

guna şi ceilalţi delegaţi ai naţiunei. Șaguna a primit dela 

guvern ordin să desmintă că «adunările» secrete s'ar face cu 

ştirea sa; şi el desminţi printr'o scrisoare foarte precisă din 

25 Iulie st. v., publicată în Gazetd5). 
“"Toate âcestea sunt "dovezi că comitetul presidat de Băr- 

7 

  

„5 Pag. 197. După 'Ellenâr, 1848, p. 93 în 1800 exemplare. Și anume în 13 lunie. 

2) Gazeta din 3 lunie st. v., p. 186. , , . 

3) 2 August, p. 259. Ellenâr din 23 lunie (p. 141) are însă informația că Șaguna 

- apărase, la Pesta, pe Bărnuţiu, Iancu, Axente, Barițiu, Balint, Micaș, Papiu, Penciu.
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nuţiu nu cexistă numai cu numele», cum afirmă, la bătrâneţe, 
G. Barițiu. | 
Am arătat cum începi apropierea Sașilor de Români, a 

Românilor de Sași: aceasta însemnă că tot Sudul Ardealului 
deveniă un bloc schiarz-gelb-ist, dar şi naționalist. Blocul 
acesta este un merit al comitetului permanent, care, simţin- 
du-se urmărit, la un moment s'a declarat însuș desființat, 
dar a continuat să lucreze în taină. Tot pe taină a pregătit 
şi înţelegerea finală cu Saşii, înţelegere despre care şi gazetele 
ungurești î) și scriitori unguri contemporani?) au ştiri precise, 
numind ca conspirator fruntaș pe S. Bărnuţiu, dar dând şi 
alte nume, ca de ex. Papiu, Const. Roman, Ion Suciu. 

Eră şi timpul să se iea măsuri de acest fel. Curtea înfricată 
cedase; dieta budapestană eră convocată; militărimea austri- 
acă luă măsuri grave: dela Alba-Iulia, în 1 Iunie, se trimesese 
pulbere pentru armatele ruseşti din principate 2); ministrul 
de interne Szemere trimitea încurajeri semnificative lui Ber- 
zenczey, întâiul apostol al uniunei în Săcuime, viitorul orator 
dela Agyagfalva1); iar comisarul Kossuthist Vay nu eră de- 
parte de ziua în care aveă să descalece în Cluj. S. Bărnuţiu, 
grăbind înțelegerea cu Saşii, dovediă că înțelege semnele 
vremii,  - | 

" Graţie acestui mod. de a lucră s'a desvoltat în Sud un 
spirit public, de care Ungurii se temeau chiar individual. 
Astfel se temi de ex. gen. G. Klapka; în Maiu el trecuse 
prin Sibiiu, spre Săcuime; dar la întoarcere ocoli Sibiiul, 
unde-i știă pe Români furioşi şi se repezi numai la Orlat, ca 
să vază ce zic pe acolo grănicerii români 5). ă 
- Propaganda prin imitație și prin cuvânt agitat se întinse 
apoi spre Nord; Deaceea, simțind răspândirea, s'a găsit cel 
puţin un ziar care să afirme că din acest mediu s'a aprins și 
tragicul conflict dela Mihalţ, începutul: sângeros al revolu- 
luţiei noastre6), | 

1) Ellenâr din 9 Iunie 1848. 
2) Iakab, p. 199. . - 
3) Szilâgyi Farkaș; Op. cit., p. 86. 
*) Vezi Ellenzek din 25 Iunie, în foileton, | 
:) G. Klapka, Aus meinen, Erinnerungen, 1889 (Zurich). - - 
*) ilendr, 15 Iunie, p. 93: «A mihilczfalviak bujtogatdi is innet mentek volt ki de csak hamar elszoktel. Mi lesz ebb5L?3 - 
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XXZIV. 
MIHALȚUL 

Pătura agrară românească vorbi, îndată, în multe părţi; 
dar mai îndărătnic vorbi la Mihalţ. Cazul dela Mihalţ, în 
care Bărnuţiu a avut o acţiune personală, merită și aici toată 
consideraţia. 

Țăranii din Mihalţ ocupaseră cu vitele lor o livadă care, 
ziceau ei, fusese a comunei; care, ziceă un conte, eră a fa- 
miliei sale. Comitatul porunci ca contele să fie restabilit în 
proprictate. În 2 lunie ţărani și soldaţi Săcui, conduși chiar 
de prefectul comitatului, își stau faţă în faţă; ei parlamen- 
tează nouă ceasuri; şi seara 21 de ţărani cad ucişi sau răniţi 
de Săcui. 

Intâiele răspunderi în ciocnirea dela Mihalţ nu se pot sta- 
bili. Un popă din consistoriul dela Sibiiu a cinculpat greu pe 
tinerimea română că merge pe la sațe şi întărită pe popor, 
că (şi pe Mihălţeni tinerimea i-a sedus să nu se. supună po- 
runcilor mai înalte» ?). lakab precizează că în parte (reszben ) 
Ar. Pumnul şi Al. Papiu, sprijiniți de ființa de faţă a lui 
Avram lancu, au determinat la 1 lunie împotrivirea satului”). 
Adecă atunci când taberele se aflau faţă n faţă, în ajunul 
ciocnirei. Acuza lui lakab din altă parte, obiectivă, nu se 

- confirmă. 
Comitetul naţional — adică S. Bărnuţiu — rugat de ţărani 

a anchetat; şi-a însușit rezultatul anchetei făcute de profe- 
sorul Cherecheș, cancelistul Nicolae Mureșan şi archivarul 
blăjan Iosif Gerendi3),a reclamat (15 lunie) la comandamen- 
tul general şi la guvern, care i-a respuns că nu recunoaşte 
comitetul; iar presa şi-a făcut datoria descriind teribilul act), 
Dar ancheta oficială a găsit că Românii sunt vinovaţi şi a 
ceruț ca directorul fiscal să dea în judecață pe membrii comi- 

3) Bariț, II, p. 164. 
) Pag. 221. Ar. Pumnul treceă prin Mihaiţ, spre Făgăraş, unde, în 4 Iunie, a 

vorbit ca agitator în biserica gr.-or. Vezi şi Kemenyi Farkas, p. 40. 
: 3) Dr. Ilarion Pușcariu, Documente pentru limbă şi istorie, v. II, p. 254; şi Foaea 
pentru minte, 1848, p. 213—214. 

*) Der Siebengiirger Bote din 7 lunie şi 16 lunie, deci după o comunicare de act 
dela comitet.
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tetului: S. Bărnuţiu,. Const. Roman, Aron Pumnul şi pr. 
Nicolae Manu 9. 

„__ Care a fost atitudinea personală a lui Bărnuţiu în acest 
caz, pe care Foaea pentru minte, cu bun simţ, îi declară. de 
însemnătate istorică» ? 

"Țăranii se orientau după el. Dacă Bărnuţiu . ar fi trimis sol- 
daţii execuţiei, ei s'ar fi supus, fireşte?); Săcuilor li s 'au opus, 
fiindcă Săcuii nu aveu poruncă dela Bărnuţiu! 

Groaza lui Bărnuţiu, după Mihalt, nu a fost mai mică 
decât a tuturora. Dar pe când Avram Iancu, care se află 
în Sibiiu, înfruntă furios pe consistorialistul care acuzase 
tinerimea şi eră gata să plece în munți, ca să înceapă răsbună- 

rile sângeroase?), Bărnuţiu cereă moderare, liniște, încă liniște. 
El ziceă: Aveţi răbdare; că veţi face iarăş vreo horaiadă ne- 
fericită». De altă parte Bărnuţiu şi comitetul naţional fusese 
gata să colaboreze cu guvernul la cercetarea cazului — semn 
că el nu se temeă că se va descoperi vreo vină a tinerimei 
române; însă guvernul luase contra comitetului o măsură 
târzie şi neeficace: îl declarase desfiinţat; astfel guvernul oferi 
lui Bărnuţiu o bază de refuz la aceă colaborare; şi cu acest 
refuz el fugi ş şi din calea unei tenieri, care ne permite a pune 
puţin la îndoială curajul său. Cum. ar fi alergat în munţi 
Avram Iancu! Bărnuţiu şi-aduse aminte că și pentru sine ar 
fi fost primejdios să plece la Mihalţ, şi rămase acasă. Ca- 
zurile arătate de el în scrisoarea cătră Bariț dovedesc că în 
adevăr primejdie eră). Şi astfel despre Mihalţ a judecat, 
din partea Ungurilor, o comisie; din partea noastră — istoria. 

| XXXV 

ARESTĂRILE DIN SIBIIU 

Ungurii hotărîseră ca un tribunal excepţionai să judece 
pe agitatorii români. Comisarul Vay trimise pe comitele 
Francisc Beldi să-i aresteze în Sibiiu; dela: Turnu-Roșu, 

1) La aceă anchetă a luat parte și protopopul gr.cat. din Alba-Iulia, Const, Molnâr! 
) Kemânyi Farkas, p. 40. 
3) Bariţ, Îl, p. 164; şi Zransilvania din 1372 (n. V).p p. 244. Vezi şi anul VIII, p.181. 
1) Vezi Anexele XIV—XV. "
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drept cunoscător, a fost chemat, ca poliţai, un oarecare Do- 
bokay, fost locotenent, un Clujan mic de stat, spătos, cu păr 
roșcat, cu ochii mici și căutătură vicleană; o corcitură româno- 
maghiară 1). Acest ticălos a rămas apoi în Sibiiu până la Iulie 

18492). 
_ Victimele cele dintâi trebuiau să fie —la 6/17 August — 
S. Bărnuţiu, A Tr. Laurian, Nic. Bălăşescu. 

Simion Bărnuţiu locuia în strada Măcelarilor. Dobokay 
intră în cospătăria Mediașului»; deschise o ușă din dreapta; și 
se găsi faţă "n faţă cu S. Bărnuţiu. Dobokay 3 întrebă : cUnde 
este Bărnuţiu 2 — Nu-l cunoştea. — Bărnuţiu îl trimise să 
„caute în fundul curţii. Pe când Dobokay căută pe acolo, el 
se sfătui cu un prieten prezent — tânărul Nicolae Barbu — - 
ce să facă? Sfatul bun fu scurt. Deschiseră fereastra; Bărnuţiu 
sări în stradă; şi fugi ajutat de. tăcerea acoperioare a oame- 
nilor cari erau adunaţi în stradă şi cari îl simpatizau. Astfel 
Bărnuţiu scăpă ca prin minune), 

A. "Tr. Laurian a fost arestat în momentul. în care voiă 
să se urce în diligență, ca să plece la Braşov. Pe Nic. Bălă- 
șescu îl găsiră acasă. Bucuros ar fi pus mâna și pe loan 
Maiorescu, care treceă spre Frankfurt, ca reprezentant. al 
revoluţiei române; dar el protestă energic şi plecă. 

Laurian şi Bălişescu au fost închişi la cazarmă, iar Bărnu- 
țiu a plecat” cu Vasile Tămașt) spre Veştem, Racoviţa, Orlat. 

Populaţiunea din împrejurimi auzind de arestare se ridică; 
şi cu preoţii ei în frunte veni să.scape pe conducători. Că 
Bărnuţiu va fi contribuit la această ridicare, nici îndoială nu 
poate fi. Gen. Puchner plecă la Alba-Iulia, să- lumurească 
pe Vay,și Vay porunci — se zice — ca membrii comitetului să 
fie liberaţi. Dar mai curând este adevărat că, fără să mai 
aștepte răspunsul care întârziă, gen. Pfersmann îi lăsă liberi 
şi le arătă — 13/25 August — drumul spre Orlat5). 

2) Bariț, II, p. 179. 
„_£) Der Sieb. Bote, 1849, p. 331. Despre Dobokay vezi acelaş ziar 1848, p. 445, 

451, 457; 
3) Gazeta Transiluaniei, 1848, p. 277. Despre N. Barbu vezi Notiţia biografică, 

p. XXI. 
4) Iakab, p. 339. Tămaş eră membru al comitetului permanent. 
5) “Felul cum i-au liberat generalii austriaci îl descrie. Gazeta Transilvaniei, 1848, 

p. 281—282; că i-ar fi liberat (2) Vay o spune Der Sieb. Bote din 8 Septemvrie. Vezi,
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Din punct de vedere al mișcării generale arestările au fost 
o fericire. După liberare, A. Tr. Laurian avu prilej să ţină 
câteva cuvântări febrile; identitatea de simțiri între popor 
ȘI intelectuali se manifestă puternic, iar peregrinarea lui Băr- 
nuţiu prin satele grănițerești, care în curând aveau să se 
adune la Orlat, a fost o pregătire excelență a acestei adunări 1). 

| XXXVI 
ADUNĂRILE DELA ORLAT ȘI BLAJ 

Uciderile dela Mihalţ, imitate şi în alte părți; și arestările 
încercate la Sibiiu sporiră enorm iritațiunea poporului. Tot 
mai multă lume interveniă în evenimentele, pe care înainta- 
rea revoluției ungureşti le provocă.. 

Astfel, în luna Septemvrie, avurăm adunările grănicereşti 
dela: Orlat (ro şi rr Septemvrie), dela Năsdud (13 şi 14 
Septemvrie) și cea naţională generală din Blaj (16—23 Sep- 
temvrie). | | , 

Hotărârile lor sunt cunoscute?). Influenţa ideilor lui Băr- 
nuțiu despre înlăturarea supremaţiei maghiare şi egala-în- 
drepțăţire sesimțe în ele; într'una, în cea dela Orlat, se simte 
chiar felul motivării lui: «Din concepțul libertăţii personale 

„urmează libertatea grăniţerilor de a se forma» etc.; deaceea 
eu cred chiar că Bărnuţiu nu-i străin de textul dela Orlat; 
şi deci nici de cererea ca comitetul său național să se aşeze 
în Orlat, supt scutul grănicerilor 2). | 

Adunarea din Orlat vorbiă în numele regimentului I, care 
se întindeă dela Hunedoara, cuprinzând Alba-inferioară şi 

însă, şi Der Winterfeldzug des Revolutionskrieges în Siebenbiirgen în den Jahren 1848. 
"4. 1849. Von einem Osterreischischen Veteranen, Leipzig, 1861, p. 45—46. Despre li- 
berarea lui Laurian a scris şi loan Maiorescu; vezi scrisoarea din Convorbiri literare, 
vol. 32, p. 161——162. Datele 6 şi 13 August în storia lui Laurian însuş (p. 603—609). 

3) Agitatorii naţionali în acele sate erau: protopopul Nic, Sanciali, preoţii Nic. 
Erdelyi, Petru Bradu, 1. Popovici, Anton Vestemeanu, "Toma Cochiş, George Baicu 
şi Moldovan din Racoviţa. Vezi Die Românen, II, p. 203 şi 224, precum şi 228, unde 
locotenentul Mihail Novacu îi aminteşte ca înțeleşi cu Bărnuţiu (mit Barnutziu und 
Lauriani în Uebereinstimmung). * . . 

2) Vezi Die Romănen etc., ori Barițiu, Părţi, II, p. 184 şi urm. | 
2) Şefii lor erau David Ursu şi Mihail Novac (locotenenţi), loan Moldovanu şi 

Anton Vestemeanu (preoți), Ioan Banciu şi Constantin Stejar (învăţători).
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Orăștia, peste Sibiiu şi Făgăraș până la Braşov, în 82 de loca- 
lităţi. AL doilea regiment vorbiă în numele a 44 de sate, dela 
Cluj peste Dobâca până în Rodna. 

Adunările din Orlat și Năsăud au pregătit bine pe cea din 
Blaj. Despre cea din Orlat faptul se găseşte chiar certificat 
de contimporani.. Astfel un ziar săsesc scrie, că în noaptea 
de cătră 15 Septemvrie cetele de Români curseră peste Orlat, 
spre Blaj1), 

La Orlat, capitală. soldățească, grănicerească, Bărnuţiu se 
află mai mult între culise; la Blaj el veni cu poporul, în frun- 
tea lui; acolo vorbise un regiment, în ale cărui afaceri Băr- 
nuțiu nu se. puteă amestecă fățiș; aici vorbiă națiunea, aici 

trebuiă să fie în frunte. 
S. Bărnuţiu a sosit în Blaj la 13/25 Septemvrie, însoţit de, 

A. Tr. Laurian, de A. Papiu Ilarian și de locotenentul din 
Orlat Mihail Novac? 2). La sosire ei trecură printr'o uliţă de 
popor îndesaț, din Blaj până la Mănărade. , 
„Ce s'a petrecut până atunci? şi ce după aceea? 
Adunarea începuse din 4/16 Septemvrie cu vreo 6—7000 

de Români conduși de I. Axenţe, I. Bradu și D. P. Gradu5). 
Indată izbucni cererea uhanimă, ca recrutarea ungurească să 
înceteze; ca -prisonierii să fie liberaţi; și ca o nouă adunare 
naţională să se convoace pentru a ascultă hotărârile î împăra- 
tului. Speriaţi, doi consistorialiști plecară la Cluj, să înștiin- 
ţeze ce voeşte. poporul.. După întoarcerea lor veni și comi- 
sarul Vay, căruia poporul îi spuse comenește, dar în gura 
mare, că nu vrea a şti nimic de. puterea lui şi că nici se va de- 
părtă până nu i se vor împlini toate cererile sale», cum ra- 
portează Gazeta. Acest răspuns al poporului cuprindeă. în 
sine — revoluția! Sosirea, din temniţa Aiudului, a lui S. 
Balint, ale cărui suferinţe le publicase Gazeta, a sporit iri- 
tația. "Tocmai î în acest moment sosi şi Bărnuţiu, pe care popo- 

rul, îl aşteptă, să decidă. - 
Precis în cugetare şi tare în credinţă, el începu cu: «Tră- 

iască împăratul Fi erdinand!» Apoi se fixară punctele petiţiei, 
1) Der Siebenbiirger Bote din 15 Septemvrie 1848, p. 389. 

| 2 V. Moldovanu, Op. cit., p. 86. Nu 15/25 cum se scrie uneori! Gazeta (1848, 
p. 316) spune că însuș Vay îl chemase! „ 

2) Gazeta din 1848, p. 311 şi Transilvania din 1877, p. 2253. 
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pe care, dată fiind originea ei, trebuie să o considerăm ca 
aprobată de S. Bărnuţiu dela început până la sfârşit. Petiţia. 
cereă: Deplină satisfacţie ţărănimei torturate; înlăturarea ime- 

|/diată o oricărei robote; o comisiune urbarială, care să aşeze 
| bazele nouă ale proprietăţii, respingerea uniunei şi numirea 
“unui guvern provizoriu mixt (Saşi, Români, Unguri), care să 
facă loc viitorului guzern permanent. Pentru' ca acest viitor 
să poată .fi pregătit, se ceru o adunare naţională română, 
dietă ardelenească și, ca mijloc de păstrare a liniştei, gardă 
naţională-română, cerându-se arme -dela comandamentul ge- 
neral, care până acum dase numai Sașilor şi Ungurilor. 

Dacă S. Bărnuţiu a mai rămas câteva zile în Blaj, a rămas 
de sigur pentru înființarea gardei., Acum apărură încadrările 
în prefecturi una la 1oo de sate, de câte 3000 oameni ; însă I-a 
la Blaj, de ro.ooo de țărani, comandată de Axente, în tribu- 
nate (de câte ro sate), în companii (câte 1 sat) 1). Garda na- 
țională s'a înființat în prezenţa ofiţerilor austriaci-români, 
în frunte cu maiorul Clococianu, avansat de curând la acest 
'rang?). | - 

Pactul moral între dinastie, armată și popor, care jură de 
două ori pe constituţia austriacă, se încheiase încă odată; 
revolta contra Ungariei se proclamase; acum puteă veni la 
Blaj şi generalul Schurter, care avea să făgăduească arme. 
Ca semn.de hotărîre pe vieaţă şi pe moarte |. Axente rămase, 
ca prefect de oştire țărănească, pe 'Târnave; iar S. Bărnuţiu 
şi amicii săi plecară, împreună cu generalul Schurter, înapoi, 
la Sibiiu. | | 

Răsboiul eră declarat. 
„ Pesta eră furioasă. Fireşte. Și nu-i nevoie de dovadă. To- 
tuş, fiindcă furia se vărsă asupra lui Bărnuţiu și fiindcă un 
izvor, cetit mai puţin, o spune, adaog aici o probă 3). Depu- 
tatul Madarâsz spuneă: Dincolo de Piatra Craiului Românii 
sunt amenințători. Și guvernul, nu numai că nu se intere- 
sează să-i înăbuşe, ci trimite un comisar regal, în prezența 

1) Gazeta, 1848, p. 316. - - 
2) ÎInvetiatorulu poporului (Blaj, 1848, p. 76) îl numește eneostenitul binevoitor al 

Românilor, însuş Român cu simţiri prea bune. 
3) L. Madarâsz, Emlekeim, vol. I, p. 132.
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căruia fără frică de pedeapsă, ei se pot răsculă contra naţi-. 
unci. și constituției ungurești. Cu drept cuvânt am putea 
întrebă: Guvern unguresc a fost acela supt care, în aduna- 
rea dela Blaj, au vorbit Bărnuţiu, Barițiu 1) și Lâurian, lo- 
zincele lor fiind: Trăiască "Țarul! “Trăiască poporul valach ! ? 

După adunare comițetul permanent se' consideră disol- 
vat și se alcățui comitetul de pacificațiune. 

CRONOLOGIA ADUNĂRII A Il-a DIN BLAJ 

4/16. Adunarea începe cu câteva mii de țărani. Petiţie cătră capitolul din Blaj şi 
guvern, (Transilvania, 1877, p. 223). i - . 

5/17. Canonicul Raţiu şi profesorul Andrei Pop pleacă la Cluj, să arate dorinţele 
___petiţionarilor. - 

7/9 . 
8/20. Delegații dela Cluj se întorc; aduc şi scrisoarea lui Vay (din 20) din Aiud, 

amenințând pe apitatori. ă 
9/21. A doua petiție trimisă lui Vay, prin Maiorul Clococianu. 

10/22. Dela Aiud soseşte Vay (Gazeta, p. 316) şi Clococianu. Inaintea lui Vay sosi- 
seră Iancu şi Moţii (Transilvania). 

11/23. Vay merge la popor în câmpul libertăţii. Sosesc S, Balint şi tânărul Moga, 
Sintită liberaţi de Vay din închisoarea Aiudului. Vay încuviinţează adunarea. 
12/24. Sărbătorirea liberaţilor. Discursuri. 
13/25. Soseşte S. Bărnuţiu, Laurian, Papiu, locotenentul Novac, Se grăbesc lucrările. 
(Luni) Se desbat punctele protocolului cu data aceasta (Foaea pentru. minte, 1848, 

Probabil numai deprinderi de arme. 

p- 313) 
14/26. Novac pleacă (Să ducă știri la Sibiiu?). 
15/27. ? . : - 
16/28. Soseşte Florian Micaş. Se înființează garda naţională. Vorbeşte Laurian. Se 

jură pe constituţia Austriei (Foaca, p. 315). ă 
17/29. Soseşte N. Bălăşeşcu din Sibiiu. Scara soseşte generalul Schurter. Se arde 

constituția ungurească. Se promit arme (Kolozsvdri Hiradd, no. 73). 
18/30. Organizarea gardei continuă, Schurter, Bărnuţiu, Laurian, Buteanu, Papiu ş.a. 

- se întorc la Sibiiu (Der Sicbenbiirger Bote, 1848, p. 433) 
19 Sept. (1 Oct) ; - 
20 Sept. (2 Octţ * - 
21 Sept. (3 Oct.) Protocolul adunării se predă, ca petiție, în Sibiiu, la General- 

Comando. - | A ! 

XXXV | 
COMITETUL DE PACIFICAȚIUNE 

- Comitetul de pacificaţiune s'ar puteă judecă uşor, dacă ni 
s'ar fi păstrat toate actele lui. Dar arhiva lui a căzut în mânile 
lui losif Apor—zice G. Barițiu —și dela el a trecut la 

1) Madarâsz greşeşte numind şi pe Bariţiu. i 
. ,
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Muzeul Naţional din Cluj 5, unde — nu se găsește. Deaceea, 
deocamdată valoarea adevărată a ştirilor defectuoase şi a fa- 
bulelor, de care tot Barițiu « se plângeă la 1884, nu se poate 
stabili2).  * 

Comitetul fusese recunoscut de gen. Puchner în 4|6 
Octomvrie; el eră compus din?):: $. Bărnuţiu, ca Preşedinte, 
A. "Ir. Laurian, Nic, Bălăşescu, T. Cipariu, Florian Micheş 
şi Ioaă Brâii, tot bărbaţi. bine aleşi; și aveă că sfătuițor înili- 
tăresc "pe maiorul Riedel. Dar vorba Gazetei, el nu eră un 
comitet de împăcare, ci de apărare4). 

Comitetul eră prea mic, mai zice Gazeta 5): Nu 6 membri 
şi 6 secretari, ci chiar 6o ar fi avut de lucru deajuns. Cinci 

“luni de zile comitetul nu a primit nici un creițar pentru 
cheltuelile sale; numai poporul i-a adunat vreo 7000 florini, 
pentru ca onorabilul «comitet năciunal să nu-i piară de foa- 
me». Nici pentru gloațele sale el nu primiă ajutoare. Fireşte, 
această anemie financiară stânjeniă acțiunea comitetului. 
Deaceea mi se pare ridicul, ca un istoric unguresc să-l acuze 
că nu a dat lui Puchner atâtea legiuni câte a promis !8) Despre 
aceste greutăți Românii au fost înștiințaţi imediat, chiar prin 
Gazetă, în 18 Oct. st. v.7), unde se ziceă: «Daţi fiecare file- 
riul, nu aşteptaţi ca comitetul să nu aibă de unde plăti nici 
poştele b 

Totuș, comitetul se bucură de multă vază. Armata aveă 
încredere în el 5), poporul românesc începuse a-i zice guvern 
românesc ?), cum pe-aproape îl ceruse în Septemvrie, la Blaj; 
numele îi atrase şi un adaos de însărcinări: lumea alergă la 
el după ajutor; treburile se înmulţiau; și astfel «guvernu» a 
fost nevoit să se completeze cu Florian Aron, Gavril Mun- 

ț 

1) Barițiu, Părţi, v. II, p. 305. 
2) Observatoriul (1884) p. 290. 
3) Actul în Die Românen, etc., p. 47. 
4) Se pare că, în absenţă, locţiitor de preşedinte eră Laurian (un act din 17/29 

Dec. 1848). 

5) 1849, p. 77. 
€) Frorath Mihily, Magyarorszdg fiiggetlenseşi harczdnak tărtenete, Pest, 1872, 

II, p. 383. Chestiunea o explică Barițiu, v. II, p. 309. 

E 1848, p. 350. 
5) Der Siebenburger Bote, 1849, 16 April, în notă. 
%) Barițiu Părți, v. IL, p. 314 _ _ 

r
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teanu, G. Barițiu, David Almășianu, S. Popovici-Barcianu, fraţii Brote; 1 Banciu-şi-alţi-câţivai Dir cei șase membri dela origine Micaş şi Bran aveau și câte o prefectură; Nic. Baălă- Şescu eră cassierul comitetului; în centrul lucrărilor rămâneau deci permanent: Laurian, Țipariu și Bărnuţiu, care trebuie să fi muncit foarte mult. O piobă de autoritatea ce-o aveă comitetul sunt respectuoasele atitudini ce aveau față de el prefecții comandanți Axente, Iancu, cari au scris câte ceva, despre el, în rapoartele lor D. “ Intâia lucrare a comitetului a fost — începând de-a doua Zi — recrutarea pentru garda naţională şi desarmarea, adică. lupta contra Ungurilor răsculați. Desarmarea s'a făcut foarte repede; iar ordin sever se dase ca răsboiul nostru să fie un răsboiu cult, în care celuice depune arma nimic rău nu i se” mai întâmplă. Proclamaţia răsboiului cult o subscriseră (2/19 Octomvrie) toţi cei şase membri; iar alta, de-acelaș înţeles, numai Bărnuţiu și Barițiu (24 Oct./5 Nov.)2). La arme se chemară voinicii de 18—38 de ani. Insă, despre lupta contra Ungurilor trebuie să mărturisim că comitetul de pacifica- ţiune a ajutat-o numâi, nu a condus-o; lupta o conduceau generalii Austriei şi ofițerii atribuiţi prefecturilor ca consi- leri militari. Printre aceştia au fost şi Români grăniceri, ca Mihail Novac şi alţii. . - Chemările la luptă au fost foarte calde. Intr'una se cunosc | urme din modul de cugetare al lui S. Bărnuţiu. Lui i-o atri- buim ; şi deaceea o cițez?). Incepe plină de milă pentru nație: (Vieaţa lor n'au fost alta, fără numai o vale de lacrimi, o . “stare mai rea decât moartea şi decât iadul însuș mai nefericită; 

  

1) O parte, din arhiva comitetului a publicat-o Transilvania din 1873, 1876 şi opera Die Românen, etc. Primele lucrări: proclamaţii, etc., se găsesc în Gazeta Tran- silvaniei şi în Foaea pentru minte; dar Gazeta a încetat la 3 Martie 1849 şi a reînceput abiă la 1 Decemvrie 1849. G. Barițiu completează. din amintire şi izvoare, în Pârţi alese, documentele. Ziarele contemporane, săsești şi ungurești, cuprind ştiri felurite; istoricii unguri, asemenea. Activitatea comitetului ar merită o cercetare amănunțită, care nu se poate face în cadrul jucrării mele. Ce au scris prefecţii, în rapoartele lor, despre comitet, se poate vede în Die Românen, etc., broşura Il; p. 19, 32, 33, rr; 113, 122, . " | - 2) Cel puţin de două oti s'a mai revenit la acelaș îndemn, în 18/30 Oct, şi 15 Dec. Pentru ca să rămâlie cult, s:a dat şi un ordin contra alcoolului (Gazeta, 9 Ianuarie 1849). : : ” ! - " 5) Transilvania, 1873, p. 253. 

8— A. R. Viaja şi ideile ui Simion Bărnuţiu,
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mau avut dreptate, nici milă înaintea domnilor ungurești». 

«Ei pizmuesc fericirea Românilor care o ar aveă sub o con- 

stituțiune dreaptă, cum este cea împărătească; vreau să fie 

numai ei singuri domni şi deaci înainte, ca să chinuească pe 

Români în veci, cum i-au chinuit până acum»; aceștia să nu 

aibă judecători și apărători din neamul lor —cum Bărnuţiu 

arătase şi în Câmpia libertăţii — ci să fie «pururea ca niște 

prunci fără părinţi și să rătăcească ca turmele fără de păstori». 

«Fraţi Români, numai un mijloc este de a apără dreptul, când 

îl calcă în picioare cei blăstămaţi: acest mijloc este puterea». 

Impărăţia este în primejdie; toată națiunea română este în. 

primejdie; drepturile tronului sunt călcate; legea noasțră cea 

sfântă e batjocorită de păgâni. La arme dar, fraţilor, la arme! 

ca să faceţi o putere de care să se sperie păgânii. «Să vă lup- 

taţi odață și pentru neamul nostru, căci pentru străinii cei ne- 

mulțămitori v'aţi luptat destul». Și erau chemaţi să vie de 

bună voie. ! | | 

A doua problemă a fost organizarea administraţiunii. Dre- 

gătorii trebuiau aleși prin vot universal, ziceă comitetul 2). 

Însă, deoarece sătenii erau duși la bătălii, deocamdată, pen- 

"tru întâia oară, la alegeri veniră, din fiecare sat, preotul şi 

de câte 12 ţărani. S. Bărnuţiu însuş a ţinut să dea un exemplu 

felul cum. se întocmeşte o administraţie populară şi conduse 

în persoană alegerile din Blaj. Eră în 9/21 Noemvrie, când 

se aleseră 6 inspectori, 1 notar, asesori onorari — toate fă- 

cându-se în numele împăratului, despre care Bărnuţiu vorbi 

iarăş poporului3). Aici, la Blaj, se constituiă un district nou, 

“rupt din cel vechiu al Albei-de-jos (cu 60.000 de. Români 

şi 11.000 de Saşi şi Unguri), ceeace însemnează că S$. Băr- 

nuţiu trech imediat, îndrăzneţ, la arondări administra- 

tive. - 

Caracteristic pentru ce ar fi urmat, în sistemul său, este 

pentru Bărnuţiu apăsarea asupra ideei ca dregătorii să fie 
  

1) Comitetul recrută; nu se amestecă în războiu (Barițiu, II, p. 373). Dar gloatele - 

recrutate pe: prefecturi, tribuni, vicetribuni, centurioni, decurioni primiseră împăr- - 

ţirea și numele — de sigur — dela Bărnuţiu (19 Oct.). Vezi şi Transilvania, anul VIII., 

p. 260. . | . 

2) Fiind vorba de votul universal, cităm şi izvorul: Transilvania, 1876, p. 8 

3) Descrierea alegerei se află în Gazeta Transilvaniei, 1848, p. 385- „0.
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«buni, drepți, învăţaţi şi omenitori cu confrații lor» 1), şi, la - 
sfârșit, învițaţrea ca minorițaţea maghiară ŞI săsească să-şi. 
aleagă pe representanţii săi, ceeace se şi făcu alegându-se 
Al. Pojoni şi Fr. Magesius. e 

Privitor la raportul nostru, în ziitor, cu: naţiunile Ardea- 
lului, comitetul nu a înțeles să facă concesiuni nedemne, 

Raporturile cu Sașii se. caracterizează astfel: Comitetul se 
adresă Universității săsești prin General-Comando, cerând. 
ca pe teritoriul ei, în fundul-regiu, să se realizeze egalitatea - 
de drepturi și sarcini publice; ajutarea proporţională, din 
casele alodiale-comunale, a bisericilor şi școalelor — o veche 
dorinţă a petiţiei lui Moga; alegerea de funcţionari comunali 
şi cercuali prin birnici, „preoți, dascăli, învățați, artiști; în | 
comunele mixte. alegeri libere pentru Universitatea săsească, 
„egalitatea limbei române cu cea germană2). Universitatea a 
şi răspuns?) făcând unele rezerve, până la reforma consti- 
tuţiei și muncipalităţii ardeleneşti. Dar. discuţia a continuat 
între comitetul săsesc şi cel românesc, ţinta acestuia fiind ega- 
litatea completă 4). In raportul dintre Saşi şi Români eveni- 
mentele aruncau astfel idealul unei egalităţi, contra căreia - 
Saşii. au luptat încă mult timp. | 

Vrednic de ştiut este că comitetul interveniă contra Saşilor 
chiar și în chestiuni de amănunt administrativ. Astfel, când 
St. L. Roth a încercat să anexeze la scaunul Mediaşului vreo 
13 „sate, comitetul a protestat (4/16 Nov.). . 
„Raportul cu Ungurii și Sașii, teoretic, a fost caracterizat 

dela început. In Blaj S. Bărnuţiu spusese, în cuvântarea sa, 
vorbe foarte cuminţi despre acest raport.. El eră. hotărît să 

_respecteze drepturile minorităţilor. Dar, pornindu-se revo- 
luţia, minoritatea maghiară trebuiă adusă mai întâiu la simțul 
realității. Tot comitetul iscăli, 7/19 Octomvrie 1848, procla- 

4) Gazeta, 184, 18 Noemvrie. Despre alegerea. dela Făgăraş, prezidată de Lau- 
rian, vezi Gazeta din 4 Noemvrie. Se făcuse în 12 Noemvrie st, n. La fel sa procedat 
în comitetul Albei, unde alegerea din Alba-Iulia a dat 30 funcţionari români şi 20 un- 
gureşti, nermţeşti, săsești şi armeneşti.: Szildeyi Farkas, Op. cit., p. 206. 

:) Transilvania din 9 Febr. 1849. ! 
3) La 22 Nov. 1848; no. 1134. - a 
1) Vezi Gazeta din 15 Dec. 1848; Și Transilvania din 15 Ian. 1849. Comitetul 

săsesc va fi fost cel numit, tot în 16 Oct, de gen. Pfersmann: Carl Miller, Peter Lange 
şi St. L. Roth. Der Siebenbiirger Bote, 23 Oct. 1848. 

+
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maţia cătră Săcui 1), vorbindu-le despre «libertatea şi egalita- 
tea tuturor naţiunilor» care locuesc în ţara Ardealului; în- 

„ lățurând kossuthismul terorist, contra căruia «voima ne luptă 
"cu averea şi cu sângele până la suspinul cel de pe urmă, până 
când ori îl Zon învinge și nimici, ori noi înşine vom apune» — 
expresie clasică a hotărârii bărbătești de a-şi asigură succesul— 
comitetul chemă la pace, la cun mare moment de împăciuire, 
de frățească întrunire, căci cine ştie când se va mai întoarce»— 
prevedere realistă a viitorului; iar dacă nu, catunci, fie; să 
desfășurăm flamura resbelului, să începem sângeroasa luptă; 
noi din parte-ne încă nu tremurăm de acela»; în sfârşit comi- 
tetul propune un răsboiu cu răsboinicii, nu cu copiii, femeile, 
bătrânii,. pentru ca să nu se întunece prea imult viitorul: 
«Dacă nu ne putem învoi în privința ideei politice şi de liber- 
tate, să ne învoim ŞI să recunoaștem măcar de comun idea 

umanităţii»; dacă nu o veţi recunoaşte, «ne vom vedea siliți | 
a vă măsură cu aceeaș măsură»! Pe când între Sași și Români 
se desvoltă o 'târgueală de egalizări,. aici, între Români ŞI. 
Săcui- Maghiari perspectiva se înălță până la vecinica jude- 
cată istorică şi filozofică a luptei seculare şi la încercarea 
de-a o cârmui spre un veac de modernizare a conflictului, 
spre intrarea în liniştea civilizaţiei europene; iar patima agi- 
tată băteă sub gândurile acestea ca o inimă strânsă de aşteptări 
nesigure. Nu știu cine a scris frumosul act?) discutat aici, 
dar Bărnuţiu l-a iscălit (în locul al doilea) şi, iscălind, s'a 
caracterizat şi pe sine. Eram abiă la primii pași în lunea 
nouă; țăranii noștri abiă de-o lună nu mai robotiau domnilor 
nemeși unguri (şi, mai puţini, români!); eram ca robul'abiă 
ieşit din lanţuri zurăitoare; și uitând iute tot amarul, desro- 
biții, îmbiau robitorilor: pace, egalitate, libertate! Erau de- 
stoinici să se ridice până la acest idealism conștienț. Şi lăsau 
astfel posterităţii acte încă și astăzi pline de putere educativă. 

- Dar Ungurii, roşii de mânie, n'au înţeles; şi măcelul începu 
şi încărcă sufletele tuturor Ardelenilor cu aceă nestinsă ură, 
care de optzeci de ani le desparte şi le chiamă mereu la în- 

1) Gazeta a publicat- -o la 283 Oct. st. v. 1845, p. 361. 
) După stil şi locul iscăliturei, probabil A. Tr. Laurian,
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noirea luptei. S. Bărnuţiu nu a voit-o, dar a primit-o fără 
temere. 
„Pentru ca spiritul nou să nu mai întâmpine dușmani de 
veche autoritate, comițetul de pacificaţie a ţinut să-i sdrun- 
cine serios. La 20 Oct./1 Nov. 1848 S. Bărnuţiu, ca preșe- 
dinte şi G. Barițiu, ca secretar — apărător mai târziu al 

"episcopului Lemenyi 1) —se rostiră contra acestuia şi contra 
lui Vay şi Kossuth, pe care dela 6/18 Octomvrie nimeni n'ar 
fi trebuit să-l mai asculte, deoarece deatunci credincioși 
erau numai ceice ascultau de general-comando. In special, 
despre Lemenyi se afirmă că şi-a uitat de sfintele scripturi, 
care i-au dat alte poveţe, nu cele ce le-a urmat. Şi i se citează: 
Poveţele lui Pavel cereau (Cap. 13) ca dorice suflet să fie 
supus înaltelor stăpâniri», afirmau că «cine nu este supus 
stăpânirii se Îm potriveşte întocmirii lui Dumnezeu»; Şi Că 

(cei care se înpotrivesc vor luă osândă»; iar ale lui Petru . 
(Scrisoarea l-a, cap. 2, 13—14) ceruse supunere doricărei 
întocmiri», fie împăratului, fie dregătorilor, căci castfel este . 
voia lui Dumnezeu». Citându-i-se principiile apostolice i se 
aducea episcopului amințe de un ideal, în numele căruia 

„acum îl condamnau — foștii săi „elevi în teologie. Elev îi 
fusese și S. Bărnuţiu, care motivă acum destituirea lui, reali- 
zată la g i Noemvrie — ca destițuire a unui meineidiges Werh- 
zeug îm Dienste der revolutionăren Pariei, ca a unui sperjur. 
Comitetul de pacificațiune fu învitat de gen. Puchner să ica 
notă. de suspendarea episcopului dela funcţiune și dela veni- 
turi, și de numirea în locu-i, ca vicar provizoriu, a canonicu- 
lui Simion Crainic 5, Pentru ce «procedura aceasta severă ar 
fi fost «nedreaptă» și «precipitată», cum crede —la bătrâ- 
nețe — G. Barițiu, nu înţeleg. Ea nu eră nici nemeritată, 
nici nedreaptă; şi eră venită tocmai la timp. Un ori de- 
aceeaş direcţie, dar cu un caracter mai ales decât Lemeni, 
fusese I. Dragoș. Și cu el se răsboi comitetul într'o publi- 

5) In Părţi, Il, p. 376. : 
2) Die Românen, p. 83. Gazeta din 1848, p p. 3794 povestit destituirea fără să aibă 

vreo vorbă de regret. Aceiaş gazetă comunică şi numele instrumentelor lemnyiste, 
care fură îndepărtate din Blaj şi arestate la Alba-lulia: protopopul Filip, notarul cons, 
Manfi, arhivarul “Turcu, prof. Maniu, pr. 1. Olteanu. Vezi și Transilvania, 1876, p. 21:
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caţie din 35 Oct, 18481), în care se . desminţiă o pretinsă 
peţitie dela 4/16 Sept., din Blaj, cu «mahinațiunea blestemată» 
că Românii ar fi făgăduit Ungurilor 20.000 de recruți! — 
Comiteţul funcţionă, deci, şi ca polemist naţionalist- -imperial 
împotriva tuturor cari lucraseră ca idealul unguresc de ţară 
ungurească să se realizeze. Intr'un timp ca acela polemica. eră 
folositoare, necesară. Şi S. Bărnuţiu, făcându- -0, își făcea 
datoria?). 
„Pentru a caracteriză însemnătatea comitetului de pacifi- 
caţiune, am scos la iveală ce a lucrat el pentru oştire, pentru 
administraţie, pentru înființarea unui raport cinstit între 
naționalități și pentru curățirea țării de duhuri îndoelnice, ma- 
ghiarofile. Răsboiul, intrarea Ruşilor în Ardeal, în sfârşit 
absolutismul austriac au. oprit evoluţia al cărei început co- 
mitetul îl făcuse cu încredere în sine ŞI în naţiune, cu curaj. 

XXXVI 
DOUĂ SCISORI PESIMISTE 

- Bvenimentele erau aşă de fulminante, încât din acte și 
ameninţări reiese că, dela % zi la alta, părerile lumei se clă- 
tinau ușor. Două fapte grave încruntaseră şi frunţile Româ- 
nilor: meetingul săcuiesc dela Agyagfalva din 16 Octomwrie, 
o adunare de 60.000 de Săcui, ma: mult beţi decât trezi E 
acesta eră dușmanul din Est; din Vest ameninţă Bem. 

La întrebarea: Ce vor face? oamenii hotărîră să. se adune 
din nou la sfat. Deci. Gazeta. din 13 Decemvrie 1848 st. v. 

„a şi publicat o misterioasă ştire datată din 21 Decemvrie st. 
n., din Sibiiu: «Astăzi este să se ţie la preasfinţia sa episco- | 

-pul o conferință preliminarie cu comitetul şi cu alți bărbaţi de 
frunte. Dacă oamenii vor fi sinceri unii cătră alţii, conferinţa 
poate aveă resultate dorite). 

* Generalul Bem eră atunci între Jibău și Dej. 

  

2) Vezi Documente pentru Românii transiloani î în Foaea pentru minte, 1848, p. 392, 
*) Observ că Bărnuţiu se ocupă şi cu lucruri mai puţin importante. De ex. el 

iscăleă pașapoartele! Vezi o pildă în Transilvania, 1877, p. 214. 
*) Friedenfels, loc. cil., IL, p. 394. 

„__4) Pagina 413.
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In 27 Decemvrie comitetul a fost provocat să înarmeze 
poporul; în 28 (adecă: 16/28) Decemvrie se ţinu în Sibiiu, 
adunarea pregătită la 21 1). La adunare venise foarte multă 
lume. Comitetul făcui o dare de seamă despre lucrările sale 
în timp de două luni şi jumătate; lucrările i-au fost aprobate. 
Simţind primejdia care veniă, adunarea ceru 50.000 de puști 
pe creditul și socoteala naţiunei române; iar politiceşte și 

economiceşte susținu toate cererile formulate în câteva rân- 
duri, în adunările anterioare. Acum, pentru comitetul paci- 
'ficator se cereă chiar confirmarea împăratului şi prelungirea 
mandatului său până la întrunirea dietei de organizare a 
ţării. Eră un puls bun și în adunarea aceasta! 

Deaceea îmi pare curioasă o știre privitoare la Bărnuţiu, 
care o găsesc într'un izvor unguresc, dar care nu poate fi 
ignorată şi ar trebui să provoace cercetări. Ea privește un 
fapt dela mijlocul lunei lui Decemvrie. | 

Dr. S. Kanitz, un scriitor desinteresat, datează din 14 
Decemvrie 1848, ştirea că S. Bărnuţiu a scris lui loanescu 
din Banat că ar dori să se împace cu Ungurii. Şi Popoviciu 
căpătase o scrisoare, în care Bărnuţiu sfătuiă pe Români să 
fie cu răbdare faţă de Sârbii excesivi?). - 

Să fi fost sufletul lui Bărnuţiu, pe la 15 Decemvrie 1848 
atât de obosit —ori de circumspect — încât să fi crezut că 
este vremea a se gândi la o împăcare cu Ungurii? și la aștep- 

tarea în liniște a unei împăcări cu Sârbii? Deși un alt inci- 
dent,'la care îndată vom ajunge, arată că oboseala eră cu pu- 

 tință — căci numai obositul se lasă dus, contra convingerei, 
de evenimente — totuş eu nu voiu încercă a hotări definitiv 
înţelesul scrisorilor către Ioanescu şi Popoviciu, al căror text 

original nu-l cunosc. . | 
Şi astfel trec înainte căutând efectele produse în Bărnuţiu 

de revoluţia maghiară chiar acum, pe câtva timp, triumfătoare. 

  

1) Procesul ei verbal s'a publicat în Foaea pentru minte, 1848, no. 51 şi în Die 

Românen, LI, p. 135: | 

2) Târtenelmi lapok, vol. V (1896), p. 4. tBiztos forrâsbsl hallom, hogy Ioaneszku 

Barnutztdl, a nagyszebeni comite elnăketâl levelett kapot, a ki az? irja, liogy a magya- 

vokkal kibehiilni kivdânkozik. Popovitza îs kapott ugyan attol levelet a melyben az itteni 

olhokat inti, hogy a râczoknak az olâhokkal szemben mutatott tulkapâsaival szemben 

(a melyeket Popovitza vele kăzălt) tărrelemmel legyenek». Kanitz crede că acum Ro- 
_mânii s'ar mulţumi cu constituție; şi că Bem este cei mai bun democratizator (Pag. 33).
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O XXXVIII 
PÂNĂ LA 21 IANUARIE 1849 

Cum s'a purtat răsboiul contra Ungurilor, cetitorul poate 
află din lucrări. nenumărate, scrise de Austriaci, de Unguri, 
de Români, dintre cari, până astăzi, mai sobri şi mai miş- 
cători sunt țoț prefecţii Iancu, Balinţ şi Axente, ale căror 
raporturi ar merită o traducere nouă, în sțil mai modern 
decât a fost stilul lui G. Bariţiu.. 

Austriacii greoi la minte întârziaseră organizarea militară 
contra revoluţiei, sau Ungurii sprinteni nu le-au dat timp 
să se pregătească bine. De aceea şi răsboiul nostru a avut 
un început bun ca răsboiu de gloate contra gloatelor. Bun şi 
crud, cum îl descrise, înfiorat încă, N. Bălcescu, în discursul 
dela Paris. Dar când Românii din Sălaj, comandaţi de un 
fost ofiţer — Dâmbul? — n'au mai putut apără podul dela 
Katalinfalva, care leagă * Ardealul de Ungaria; când Bem, 
micul om cu mare suflet, veni pe urmele renegatului 'Țeţu 

"și se așeză, la 16 Decemvric, în Șimlău, Sibiiul se scutură 
de un fior. Fiorul încălziă mereu, după cum se auziă că Bem 
aleargă la Ciucea (19 Dec), Jibău (20); Dej (23), Beclean 
(29), Bistriţa (31) şi ajunge (1849, 3 Ianuarie) la Tihuţa, la 
Vatra-Dornii (5), curbându-se spre 'Târgul-Mureșului (13), 
uşor, cu vreo patru mii de soldaţi sprinteni și vreo optsprezece 
tunuri, apoi peste Gâlfalva (17) la Sibiiu (21 Ianuarie). Fusese 
ca un fulger de o lună de zile! 

Intre Galfalva şi Mediaş, Bem bătuse pe gen. Puchner. 
Acesta făcu un nou apel la armele Sașilor și Românilor 1); 
și primi lupta dela Sibiiu, comandând el î însuş, bătrân şi po- 
dagros, în centru, având. la dreapta pe Pfersrmann şi la 
stânga pe Losenau. 

dMembrii comitetului român se sileau a ridică gloatele din 
ţinut, precum le și ridicară în număr de 20.000 până la 22 
Ianuarie, la 11 ore)2). 

Precaut, însă, comitetul își trimise arhiva sa la 'Turnu- 
Roşiu 3). Și comitetul plecase după arhivă. Simion Bărnuţiu 

1) Der Siebenbiirger Bote, 19 Ian., p. 33. 
2) Nu-mi regăsesc izvorul notiţei, 
3) Barițiu, Părți, v. II, p. 417.
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se refugiase la: Racoviţa,: unde locotenentul David Ursu îl 
primi la sine și-l ascunse în camera de cătră grădină)1). 

Din fericire Bem fu bătut şi isgonit astfel că în 23 lanuarie. 
se află la Slimnic. El nu se aşteptase la opunere serioasă?); 
făcuse un calcul greșit; şi păţi o rușine neașteptată, deși 
oastea lui se bătuse strajnic3). 

__ Comiteţul, dacă s'ar fi întors din fugă, ar fi putut află că o 
mare parte din pedestrimea lui Bem eră formată din Românii 
din Bihor şi din' Câmpia transilvană —luaţi cu sila! —și 
doi popi: unul, Ioan Cristian din Leta-mare, ginerele proto- 
popului Almași, i iar celălalt loan Munteanu, din Sarcău. Pe 
cei doi popi-ep. Lemenyi îi dase lui Bem4). 
Pe când Petofi scriă așă de încrezător, cum am arătat, 

Rușii treceau graniţele Munteniei, la Predeal și lă "Turnu- 
TOŞU. 

„XXI 
CHEMAREA RUȘILOR 

Chemarea Rușilor în Transilvania a fost o faptă hotări- 
toare; S. Bărnuţiu a colaborat la ea; chemarea trebuie să - 
fie lămurită şi aici. 

Se pare că cel ce-a înțeles mai repede cât va însemnă marşul 
fulgerător al lui Bem a "fost ep. Şaguna: Auzindu-se că Bem 

“a intrat în Cluj, Șaguna, speriat, ar fi alergat la Hauptwache, 
unde a .cerut să vie Ruşii!) Că Bem a intrat în Cluj (la 25 
Decemvrie) se auzise în Sibiiu la 28 Decemvrie st. n., chiar 
în timpul unei conferinţe naţionale presidate de episcop. În 
20 Decemvrie gen. Puchner chemă pe membrii comitetului 
de pacificațiune la o şedinţă; şi în noaptea despre 3o Dec. 

  

_1) Transilvania, 1875, p. 166. 
2) Asbâth Laj6s Emlehiratai, Pest, 1862, vol. II, p.: 13. 
3) Reţin, pentru căldura speranţelor, un text de Petăfi, care eră cu Bem. El scrie 

la 3 Februarie, 1849 din Ocna-Sibiiului (Madarâsz, Emnlckirataim, 1883, vol. 1, p. 204): 
-«Bem tâborâban vagyok. Soha vezer, soha sereg hâsiebb dicsâseget nem fejtett ki mint 
januâr 21 Nagy-Szebentăli elvonulâsunk. Urai lesziink Szebennek. Erdâlyben tânkre 
lesz tâve a reactio utols6 igizben». | 

) Gazeta, 1849, pag. 29. 
5) Der Siebenbiirger Bote, 1849, 2 Martie, p. 103. Vezi și Predenel, Joseph Be- 

deus von Scharberg, v. II, p. 103. - ,
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ştafetele comitetului plecară în toate părțile, să prepare îm- 
potrivirea, Cu datele acestea (din I. Puşcariu) trebuie ală- 
turată știrea din Gazetă 1), care, aşezând conferinţa cu Puchner 

„în noaptea dela 27 spre 28 -Decemvrie —o conferinţă, în 
care Românii iarăş se plânseră că prea mult se vorbeşte 'de 
cruzimea lor, de comunismul lor, de Daco-romania şi iarăş 
cerură pentru gloate arme și hrană, nu lână şi: ciomege — 
adaoge: A treia zi după 29 Decemvrie idea de a chema pe 
„Ruși cade «ca din nouri». Conchid, deci, că idea a răsărit în 

“capul lui Șaguna în ziua de:28 Decemvrie 1848. 
Memorialul lui Şaguna?), care relevă puţinătatea miliției şi 

amenințările rebelilor, confirmă vag, că (în timpul acela» 
«e hotărî între Români și Șaşi» să vie Ruşii. Dar Memorialul 
mai ştie că la 3o Decemvrie Șaguna şi Salmen au făcut o 
vizită generalului Puchner, discutând, evident, situaţiunea 
creată de Bem. | 
„A doua zi, la 31 Decemvrie; pe la 2 p. m., Şaguna chiamă 

la sine pe S. Bărnuţiu și A. Tr. Laurian,care tocmai se aflau —- 
la comitet. Peste un ceas Bărnuţiu se întoarce speriat, spu- . 
nând că «vor să cheme pe Muscali». In aceeaș zi s'a ținut, în . 
sala Universităţii săseşti, o şedinţă la care comitetul a fost 
invitat. Barițiu povestește dramațic ce s'a petrecut în con- 
ferință 5); şi Memorialul povesteşte. Barițiu afirmă «că mem- 
brii comitetului român nicidecum nu sufereă ca chemarea 
trupelor străine să se facă în numele naţiunii române, căci 
aceasta ar fi o minciună, ci să se facă numai în numele ace- 
ora! cari vor subscrie actul conferinţei din aceă seară». Actul 
mu este publicat; toate iscăliturile autentice nu se cunosc 
din act; dar se știe cine a iscălit plenipotența dată lui A. 
Șaguna și lui Gottfried Miiller, trimiși la București să cheme 
pe Ruși. După Memorial, actul îl iscăliseră trei Sași: D. A. 
Zay, loseph Benigni şi Ioseph Wăchter şi trei. Români: Si- 
mion Bărnuţiu, Timoteiu 'Țipariu şi Nicolae (Nifon) Bălă- 
şescu 4), . | | 

  

2) De Nic. Popea, p. 233. 
3) Vol. II, p. 400—405. | 
î) Rămâne deci nelămurit de ce printre cei ce respinseră învitarea se află citat la Barițiu, v, IL, p. 401 şi 'Țipariu 1? “Țipariu nu a fost contra chemărei. Din Notiţia 

1) 1849, p. 72—73: In Părți alese, v. IL, p. 400 se zice: a treia zi după 28 Dec.
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Șaguna și Miiller erau la:25 Decemvrie 1848 st. v. (6 Ia- 
nuarie 1849 st. n.) în București la generalul Liiders, care . 
declară că așteaptă ordinul din Petersburg. La 1 Februarie 
st. n. se ţinu, însă, în Sibiiu un consiliu de răsboiu şi în con- 
secință Puchner hotărî să. cheme şi el,.repede, pe Ruși. 
La Braşov, de unde Rușii asemenea fuseseră chemați mai 
de vreme, ei intrară în 1 Februarie; graniţa dela 'Turnu-. 
Roşu spre Sibiiu o trecură la 2 Februarie). 

Intreb acum: S. Bărnuţiu de ce a iscălit chemarea, dacă 
idea de-a chemă pe Ruşi îl speriase chiar aşă de tare în pri- 
mele momente? = E 

Istoricul M. Horvâth crede că ziarul Ostdeutsche Post?) eră. 
bine informat, când a susţinut că numai Șaguna şi neguţătorul 
Radu Orghidan (din Braşov) au stăruit ca și Românii să iscă- 
lească. Din Barițiu reiese acelaş îndemn. | 

Numărul din Ostdeutsche Post afirmase cele citate pe te- 
meiul unor corespondențe, din 24 și 27 lanuarie, în care se 
spuneă că. comitetul român a crezut că intenţia de-a chemă 
pe Ruşi nu-i chiar serioasă, și că vorba este numai de o 
-«Spiegelfechterei», de o simulaţiune?). Cuvântul din urmă şi - 
data 24 Ianuarie ne ajută să dovedim că corespodenţa utili- 
zată de ziarul din Viena eră chiar a lui Bărnuţiu, deoarece la 
24 lanuarie 1848 el a vorbit despre chestiune și simulaţie 
într'o scrisoare către Ioan Maiorescu 4). | | 

In scrisoarea aceasta, $. Bărnuţiu concede că «deunăzi s'au 
încurcat, contra voinţii lor, a da plenipotență domnului Șaguna 

biografică, reiese că nici A. Tr. Laurian nu a fost contra. «Bărnuţiu și G. Barițiu se 
declarară contra chemării acestui ajutor, cerând înarmarea poporului, spre a se decide 
procesul secular între Români și Unguri prin arme, iar nu prin arbitriul oricui. Băr-: 
nuțiu, prin argumentele sale ponderoase, înduplecă și pe alţi Români de a primi 
decisiunea sa; şi pe acela care în istoria sa propie îşi atribuie sieşi lucrarea unei națiuni 

întregi, falsificând în modul acesta istoria Românilor transilvăneni din Maiu 1848 (Acela 

e Laurianul! G.B. D.), nu-l pută reţine Bărnuţiu nici chiar prin apucarea lui de straie 
-spre a-l oprl de a merge şi a-şi da, cu cei puţini, consimţimântul său pentru chemarea 
Ruşilor». : | 

) 1) Friedenfels, loc. cit., v. LI, p. 103-—106. Când s'au început tratările cu Ruşii, 
'nu se ştie exact. Contemporana Brassâi Lap din 19 April, p. 8, afirmă că Ungurii prin- 
seseră o scrisoare a consulului Timoni către Puchner, cu data 22 lan. 1849, în 'care 
i se spuneă acestuia că Rușii vor da ajutor, numai dacă vor fi rugaţi de — guvern. 

2) Din 14 (ori 132) Febr. 1849. Horvath, op. cit., v. Il, p. 309. . 
s) Reproducere din O. P. în Der Siebenbirger Bote, dela 28 Febr. 1849! 

'4) Vezi-o în 1. Ghica, Amintiri din pribegie, 1890, p. 172.
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și profesorului Miller»; că — după deunăzi, fireşte — diplo- 
maţia aceasta a început să-i pară dâncurcată şi dilematică», 
ceeace nu-i păruse, când dase plenipotenţa! Acum pe Băr- 
nuţiu îl apucase frica de soarta principatelor române, care 
ar fi putut fi cerute de Ruși ca plată pentru cheltuelile inter- 
venţiei de răsboiu ! Idea aceasta-l speriă acum şi mai mult, 
decât idea chemării Ruşilor! Simţindu-se vinovat, el s'ar fi 
ascuns cumva chiar şi de propria conștiință, vorbind, naiv, 
despre. .. Spiegelfechterei! 

Acelaș stil nebulos îl are el și într'o declarațiune din 4 
Martie 1848 publicată în Der Siebenbiirger Bote din Sibiiu, 
în nr-ul 3o, din 9 Martie 18491). Aici, trebuind să desmintă 
un cuvânt imprudent, apărut în Viena fără autorizaţie, Băr- 
nuţiu 0 întoarce pe de-aîntregul şi spune că de bună voie 
(freimwillig) au iscălit membrii comitetului, dar că la cea din 
urmă chemare, dela 2 Februarie, a consiliului de răsboiu ei 
n'au luat parte. i 

Declaraţia din Sibiiu cuprinde adevărul bine cunoscut 
acolo; scrisoarea către loan Maiorescu fusese o scuză inspi- 
rată de temeri -dovedițe mai apoi neîntemeiate. da 
Rămâne deci lămurit că Rușii au intrat în Ardeal şi cu 

învoirea lui S. Bărnuţiu. i | 

XL 
PE DRUMUL EXILULUI 

Pe când Rușii intrau îri ţară, Bem se află (4 Februarie 
1849) la Ocna Sibiului. In g Februarie Bem se bătu cu ei şi 
cu Nemţii, la Piski. lar în vreme ce Kossuth se adresă la 
14 Februarie Ardelenilor, prin Ioan Dragoş, ca să-i rupă de 
către Austria, Bem se repezeă cu o învârtitură plină de ta- 
lent și vitejie spre Sighişoara şi Mediaş, unde se află la 2 
„Martie. Tocmai în 10 Martie scrisoarea comitetului româ- 
nesc îl ajunse pe Axente, chemat să apere Sibiiul ameninţaţ 2). 
Dar abiă se mişcă Axente şi vestea despre. noul atac al lui 

  

1) Pagina 11ş.- , 
2) Die Românen, v. Il, p. 113.
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Bera şi căderea Sibiiului îl ajunse pe drum. După patru ata- 

curi la poartă, seara, Sibiiul căzuse în 11 Martie. 

- Bem ar fi vorbit bucuros cu comitetul de pacificaţie, zice 

Barițiu 1), care află de această dorință dela d-na Golescu, cu . 

care Bem se purtase foarte cavalerește. Dar comitetul ple- 

case. La ora 1%, p. m. începuseră puşcăturile; la 2 T. 'Țipa- - 

riu eră plecat. Şi Simion Bărnuţiu plecase repede; noaptea, 

prin frig și zăpadă, sărise peste zidurile oraşului deodată cu 

tânărul Nicolae Stoica și fugise?); G. Barițiu, pornit mai 

târziu, îl ajunse la Veştem, unde se află împreună cu Gavril 

Munteanu şi patru tineri.. Membrii comitetului îşi continuară 

drumul până la Tălmaciu. Deaici în caltă zi», aşadar în 12 

Martie, părăsiră şoseaua și se retraseră.la Sadu. Dar Sădenii 

s'au temut că Ungurii le vor da foc, dacă vor auzi că la ei 

s'a ascuns comitetul; și iarăș cîn altă zi», deci în 13 Martie, . 

silit, comitetul treci la Boiţa. Deaici se vedeă, seara, cum 

Veştemul ardeă, dând sinistrul semnal că Ungurii se apro- 

pie. Fireşte, comitetul hotărî: să treacă iute în (ţară»5). 

Când anume au ajuns Simion Bărnuţiu, Florian Aron, 

Gavril Munteanu, G. Barițiu la Râul Vadului, nu se știe. 

Dar acolo ei aşteptară o eventuală recucerire a Sibiiului. De 

aşă ceva nu se auzi nimic. Deaceea în 16 Martie, noaptea, 

_pe vânt, ci plecară la Câineni, unde se adăpostiră într'o. 

colibă din capul satuluit). In ziua următoare trecură Oltul şi 

“o apucară pe malul stâng, la vale, pe drumul către Argeş. 

Dela un punct o cotiră peste păduri spre o mănăstire, unde 

păsiră câte-o bucată de pâine şi câte un pahar de rachiu. 

Deaici, ajungând iar la Olt, o luară spre Călimăneşti, unde 

găsiră pe nefericitul gen. Puchner. La Călimăneşti vor fi 

fost în 18 Martie. | 

Deaici înainte . pierdem urma sigură. Dr. 1. Pop şi Nota 

biografică, afirmă că, ajungând la Râmnicul-Vâlcei, Bărnuţiu 

a fost arestat acolo «după instigaţiunile Sașilon). Și e de cre- 

  

„5 Vol. II, p. 473. , 
2) Dr. 1. Pop şi Dr. I. Raţiu. 

seara. 
% Barițiu, v, II, p. 480. 

3) Barițiu, v. IL, p. 474. La Boiţa insurgenții Unguri ajunseră abiă la 16 Martie 

a
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zut. Drumul acolo trebuiă să-l ducă.. Din arest îl va fi scos 
„starostele austriac, care, ca toți staroştii, primise ordin să se 
ocupe de refugiați 1). După aceleași biografii Bărnuţiu a fost 
arestat și a doua oară; la Turnu-Severin. - o 

1. Turnu-Severin este, însă, departe de Galaţi; iar Gazeta 
» din 18492) afirmă că din robia ruso-boerească. l-a scăpat | 
- — poate definitiv? — consulul Huber din Galaţi. 

i Aşadar dela Galaţi Bărnuţiu plecă pe mare la Triest, zice 
tot acolo Gazeta. Dr. |. Pop cunoaște data, când a plecat 
din Constantinopol: 6 Iunie 1849 şi ştie drumul: Smirna, 
Syra, Corcyra, Triest3). In Viena Bărnuţiu ajunse în 23 
lunie și rămase acolo -până la 2 Septemvrie?). 

Ardealul rămase în urmă în stăpânirea lui Bem care îl 
înarmă: La 21 Martie Bem eră la Braşov; în 5 lunie iarăş 

„la Sibiiu; el ţineă bine marginile. Insă, cam la o lună după 
întâlnirea dela Varşovia a celor doi împărați: Francisc losif I 
şi Nicolae I, adică: în 19 Iunie st. n. generalul Liiders intră 
însuș în Braşov. In Iulie ţara eră pacificată. Un nou. guver- 
nator austriac sosi: L. baron de Wohlgemuth. Deputaţii .ro- 
mâni dela. Viena se întoarseră acasă, unde mii de morți din 
neamul lor aşteptau o satisfacție postumă, care nu sosiă. 

! 

i 
| 
| 
! 
ţ 
i 
) 

O 

| i XLI 

DELA 1850 PÂNĂ LA 1854 
Revoluţiunea . maghiară fusese un grandios simptom al 

unei, evoluţiuni fireşti: Popoarele își cereau independenţa; 
aveau dreptul la ea; iar Kossuth fusese numai unul dintre 
instrumentele mișcărei universale — istorice, în. care şi noi 
ne aflam în marș. Dar Viena nu înţelegea; Viena eră imbeci- 
lizată, de ideile politice — catolice ; şi deaceea, în loc să dea 

  

1) Concluzie din Friedenfels, op. cit., II, p. 114. Notiţia afirmă că T. "Țipariu a stăruit mult pentru liberare (p. XIII). . , i 2) Pagina 76. - ” 3) Ce s'a întâmplat cu ceilalți refugiaţi români arestaţi 'se află povestit în Barițiu, . v. Il, p. 574; dar şi în Memorialul ep. Șaguna, p. 324, unde se dau mai multe nume care lipsesc la Barițiu. 
! % Dr. 1. Pop, Dr.1. Raţiu, Notiţia biografică!
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libertăţi mari, dar egal împărţite tuturor popoarelor, « ea în- 
cercă să le treacă pe acestea printr'o nouă școală de pro- 
sternări nedemne. Dacă atunci Viena ar fi înţeles că chiar 
vieaţa ei pretinde să devie un scut imperial al tuturor liber- 
tăţilor, poate-ar vieţui și astăzi în splendoare. Dar Viena a 
-preferit rolul de-a provocă şi mai departe instinctele morale 
trezite și de a dărâmă foate temeiurile sufleteşti, care o mai. 

_sprijiniau. 
Românii, eroi pentru sine, dar și pentru dinastie, au fost 

învitaţi să-şi taie şi ei aripele viselor politice. Ce nu visaseră 
ei la 3f 51 Maiu, în Câmpul-libertăţii! Și ce le ofereau um- 
britele coridoare ale palatelor şi poliţiei vieneze în momentul 
în care S. Bărnuţiu ajungeă în 23 lunie 1849 la Viena 1) în- 
crezător încă ? - 

In_Jlulie 1849 Românii presentau, în palatul dela Schân- 
brunn,_a doua petiție. O duceă_ toată depiitaţiă” între care 
acum se află și Simion Bărnuţiu, «preşedintele comitetului», 
însemnează anume „Gazeta?). Petiţia stăruiă energic ca prin- 
cipiile comunicate întâia oară în 25 Februarie 1849, să se 
realizeze, anume: Ca toți Românii austriaci să formeze 'o 
singură naţiune,-cu administraţie politică şi” bisericească in- - 
dependentă, cu un consiliu” naţional, numit senatul 7oinân şi 
cu un cap național întărit de Maiestatea Sa..O constitiţie 
pe” “cinematograf politic, octroată, se pusese deacurmezişul. 
«Repeţirea petiţiei naţiunei române» constată nedreptatea Și 

dovedeă că pretinsa neputinţă culturală. de-a funcţionă cu 
organizaţia cerută este o. obiecţiune nedreaptă. In această 
petiție se aduceau şi comitetului de pacificațiune laude 
meritate pențru lucrările sale3), o mângâiere și pentru Băr- 
nuţiu. Insă ministrul Bach răspunse, în aceeaș zi, refuzând 
rece și expunându-se la reflexiunile ce i se făcură îndată, în 
30 Iulie. Răspunsul îl scrisese Petru Mocioni şi loan Maio- 
reseu, cerând din-nou întinderea principiului de autodeter- 
minare  (Selbstbestimmung ), un cuvânt pe care Maiestatea Sa 

2) Date din însemnările lui S. Bărnuţiu, publicate de mine în Anuarul Institutului 
istorie (Cluj), vol. II. 

2) 1849, 8 Decemvrie, no. 20. 
3) Die Românen, III, p. 30—31.
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îl întrebuințase într'o patentă dată Saşilor la 21 Decemvrie 
1848. În patru şedinţe memoriul lui Mocioni şi Maiorescu 
a fost discutat și modificat de deputaţi, cari l-au predat la 
începutul lui August 2). | 

S. Bărnuţiu sosise chiar la timp, să fie de faţă la actele 
de nerecunoștinţă ale Vienezilor. Șaguna plecă—âîn 14 August— 
spre casă; în 18/30 August eră la Cernăuţi, în drum spre 
Ardeal, în.x2 Septemvrie st. n. în Sibiiu; în acelaş Septem- 

„vrie Ardealul fu împărțit în șase districte, în care aveă să 
se desfăşoare triumful germanismului austriac; în Octomvrie 
Wohlgemuth începu a primi denunţările bine plicuite?). Visu- 
rile revoluţionarilor români se prăbușeau tot mai adânc; ȘI 
ei trebuiră să primească sila de-a fi cârmuiţi după interesele 
altora şi cu puţine concesii făcute intereselor lor. . 
Întorcându-se —în Septemvrie — dela Viena în Tran- 

silvania Bărnuţiu a putut constată şi aici ecoul desastrului ” 
petițiunilor cătră împărat. | 

Națiunea îl trimise iarăş, înapoi, unde steagul schwarz- 
gelb flutură singur. EI plecă deodată cu A. Tr. Laurian; în 
4]16 “Noemvrie; în 8/20 erau la Arad; în 22 în drum. spre 
Solnoc; în 25 erau în Pesta. Un vapor îi duse până la Komorn; 
deaici, pe ger și zăpadă, trăsurile îi mutară la Pressburg. 
Bărnuţiu eră bolnav, se zice: de reumatism; dabiă a dus-o 
până în aceă cetate, încât deocamdată eră o mare teamă de | 
vieața acelui bărbat neprihănit şi cu totul închinat cauzei 
drepte»; din fericire, bolnavul se mai întrămă. In Viena so-: 

—_ siră în 2 Decemvrie. 
Dar boala l-a împiedecat de a reprezentă națiunea în actele . 

sale proxime. In. 16 Decemvrie. Bărnuţiu plecă la Dresda, 
ca să se vindece de cura nereușită a dr-ului Constantin Po- 
muț şi să facă o cură de apă rece (sistem Priessnitz) înțr'un 
sanatoriu de lângă Dresda3). 

Din 5 lanuarie 1856 el scriă din Dresda —că — dacă 
«nu-l va. copleși mai tare morbub, se va întoarce pe la 13—15 

.   

„) Gazeta, 1849, p. 76. 
2) Memorialul, p. 366. = . ! « 
3) Jakab, p. 350. «Ez alkolommal kerdeztetett ki a balâzsfalvi kâptalan elveszett: 

penzei irânt is, de nyilatkozatai az iigy âllâsât nem vilâgositottâk fel (10. Nu cunosc 
bine chestia! — Pentru data 16 vezi Notiţia, pagina XXIII. |
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Ianuarie în Viena, unde cerci să i se.rezerve o odaie în care 
să trăească izolat şi de unde medicamentele lui să nu supere 
mirosul locatarilor î), Dar boala nu-l împiedecă să cetească 
politică, gazete (Dresdener Zeitung) şi să-i scrie lui Laurian 
despre Elveţia, citată înțr'un articol :«laţă cum se poate vorbi 
acolo în mai multe limbi, chiar și în dietă! De ce să nu se 
poată şi în Ardeal şi să fie pace?» | 

Dintr”o scrisoare a lui Gavril Munteanu din 9 (21) Fe- 
bruarie 1850, reiese că în acel timp Bărnuţiu seaflă în Viena?), 
dar nu eră sănătos. Din 23 Ianuarie 1850%),până la 19 Martie 
Bărnuţiu se află la Kaltenleutgeben, în cura doctorului Nicau, 
despre care I. Maiorescu spuneă — la 19 Martie -—că este 
“un şarlatan. Și aici însă îl supărară pe Bărnuţiu Blăjenii: 
«n zilele trecute). — continuă Maiorescu — «a fost Bărnuţiu 
aici (Viena) citat pentru banii seminarului. A şezut la mine - 
jum. zi și o noapte. Când a venit, eră bine; peste noapte iar 
reu. Tot trupul e plin de bube; aşă e cura) î). 

La începutul acelui an (1850) în lunile Ianuarie, Februarie, 
Martie, se adunaseră la Viena şi alți delegaţi, vechi și noi. 
Barițiu îi înregistrează în istoria sa 5). Misiunea lor eră să 
înainteze alte pețiţii, generale, ca cea din ro Ianuarie 1850 
şi cea din 11 Martie 1850, pe care Bărnuţiu, absent, nu le-a 
iscălit 6). 

El se ţineă, însă, în curent cu mersul intervenirilor ace- 
lora şi le apreciă folosul precum reiese din scrisoarea dela 
14 Aprilie dela 1850, în care scriă: «—nu ştiu ce rezultat 

„va aveă (deputaţiunea), dar meritul ei totuş este mare; pen- 
trucă apără pre naţiune în contra calumnielor, care le ridică 
naţiunele inimice asupra-i înaintea ministerului şi” prin foile . 
publice». 
A iscălit, însă în 5 Septemvrie, petiția pentru convocarea 
sinodului general, de clerici și mireni, cari să aleagă pe episco- 
pul unit; cu el împreună iscăliră T. 'Țipariu, Loan Maiorescu. 

1) Transilvania, 1878, p. 66. 
2) Convorbiri literare, vol. XSXIII, p. 206, Ne 
3) Dr. I, Pop. Ă - - 
€) Transilvania, 1877, p. 260. : 
5) II, p. 670. - 
€) Citată în Amicul familiei, p. 23. . 

9— A. R. Piaţa şi ideile lui Simion Barnutiu.
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şi A. "Tr. Laurian. Câteva zile mai târziu el a iscălit protestul 
contra amestecului. primatelui ungar în afacerile bisericei ro- 
mâneşti; şi ne putem închipui cu câtă plăcere va fi iscălit 
el, păţitul dela 1842 şi 1845. Iscălitura lui apare şi supt pe- 
tiția_pentru înfiițarea unei facultăţi filozofice-juridice româ- 
neşti: Dar cea imai bucuroasă iscălitură o va fi pus. pe petiția 
din. 3o Decemvrie. 1850, cătră împărat, protestând contra 
divizării teritoriale a poporului român, jertfit Voivodinei sâr- 

“beşti, Banatului timișan și Sachsenland-ului ardelenesc, menit 
să reintre — cum susţineă petiția — în vechea stare de iloţi, 
menit peirei. Petiţia aceasta, care susținea idea cea mai mare 
a vremei:- unitatea naţională, o iscăliră bărbaţii cei mai au- 
torizați ai naţiunei: Şaguna, Al. Sterca-Șuluţiu, Țipariu, A. 
“Tr. Laurian, Avram lancu şi Bărnuţiu. Și totuş, în zadar: 
Idealele naţionale rămaseră plutind în zări depărtate, privite 
cu durere de amăgiţii lor propoveduitori. | 

In schimb se decretaseră decoraţii și recompense bănești. 
Ne putem închipui ce rece va fi fost Bărnuţiu cetindu-şi nu- 
mele sub Zahl 4864JM. ]. din 21 Septemvrie, care-i conferea 
das goldene Verdienstkreuz mit der .Krone, «grațios» acordată: 

lui Axenţe Sever, lui Avram Iancu, lui Simion Balint şi altora. 
Alţii dau zor să se ceară și lefuri întârziate. De ex. G. Barițiu 
şi Florian Aron. Se plăteau, adecă din urmă, datorii ale Sta- 

tului. Statul eră dator şi fostului. comitet de pacificaţiune. 
Deci G. Barițiu scriă în 4 Martie 1850 lui Gavril Munteanu, 

să stărue ca lefile neplătite să se ordonanţeze acum și adao- 

geă: «D. Bărnuţiu să mai lase din secătura de stoicism, să 

nu-l ducă până la 'diogenism, că nu merge. Subscrieţi câți 

sunteţi acolo 1) în numele tuturor, Bărnuţiu, Laurian şi Aron, 

Țipar. Acum e timpul. Vedeţi prea bine că şi altor. oficiali 

acum li-se plătesc lefile, la 11/, ani. Cereţi, că din contribu- 

ţia poporului nostru cereţi, iar nu din- graţie. Lucruri mari 

'nu se pot face cu bani de piele». «Pentru ce (necerând) duş- 

manii să aibă prilej a ne strigă că am prădat destul? lar Flo- 
„rian Aron scriă lui I. Maiorescu2), că nu voeşte remuneraţie, 

ci plată! «Stăi de Laurian şi Bărnuţiu, să nu întârzie a face 

) Munteanu cră în Sibiiu. | 

2) Din 16 (28) Martie 1850; Convorbiri literare, vol. ÎSNIII, p. 635.
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pasuri grabnice întru aceasta). Bărnuţiu nu se interesă de 
astfel de afaceri. Şi cum rece-l lăsă moneda plătitoare, nu-l 
va fi încălzit nici cealaltă monedă morală, pe care se știe că 
şi A. Papiu a primit-o cu rezerve exprese. Cazul acesta este 
o dovadă nouă că felul său de-a fi nu se armoniză cu atmosfera 
de tutelare și interesare personală la existenţa ori bunăstarea 
unei dinastii egoiste ca toate dinastiile. Vechiul, adâncul de- 
mocrat va fi zâmbit amar, ironic privindu-şi decorația șvarţ- 
ghelbismului său. a 

Dacă amărăciunea lui Bărnuţiu ar fi isbucnit în vreo seri- 
ere ori în vreo faptă istorică, n'ar fi fost nici o mirare. Totuș, 
i sa atribuit o isbucnire, la care trebuie să mă opresc, ca să 
arăt pentru ce nu o putem crede. a 

In 1853 împăratul a venit în "Transilvania şi a dorit să vor- 
bească cu Iancu. Nu l-a găsit însă; craiul munţilor l-a evitat; 
ori, venind la timp nepotrivit, împăratul nu l-a primit 1). 
Printr'o confusie, şi asupra timpului, scriind despre Avram 
Iancu, G. Barițiu scăpă odată o vorbă grea 2): «Unii voia a 
sci că Simion Bărnuţiu l-ar fi provocat dela Iași, să nu se 
presinte». Citând chiar această pagină, în modul cel mai 
puţin critic, Ioan Pușcariu 2) desvoltă chiar un basm: Iancu | 
aşteptă pe Găina; dar îi veni scrisoarea lui Bărnuţiu, să nu 3 
se înfățişeze; «cum a cetit Iancu această epistolă, s'a retras : 
în tufe şi s'a făcut nevăzut»! Până acum o astfel de scrisoare 
nu a ieşit la iveală. Dar alta, cu înțeles contrar, a ieşit; este 
scrisoarea din 3 lunie 1852 4). S. Bărnuţiu şi loan Maiorescu 
anunțau, împreună, în âceă scrisoare, pe compatrioții I6r.con- 

„ducători, că împăratul va porni spre Ardealul său fidel. Ei 
dădeau sfatul ca mulţimi mari să-i salute inimos și să-i mul- 
țumească pentru cât făcuse, adică: «pentrucă a ridicat şi pe 
nația română la un grad cu celelalte naţiuni»; dar cereau, să-i, 
descopere şi lipsurile privitoare la: şcoale şi mai ales la Aca-! 
demia de științe înalte; iar, pentru ca primirea să reușească, pă 

4 ei mai dădeau și sfatul ca un comitet de Braşoveni şi Sibienii 

») Vezi Barițiu, II], p. 688. 
:) Transilvania, no. 22, 1872, p. 256, 
3) Op. cit., p. 32—33. 

.1) Publicată în Transilvania, 1878, p. 41. 

2 

. - gs
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să se ocupe cu primirea. Afât spuneă scrisoarea. Dar cine 
scriă atât, nu puteă să-i scrie lui Avram Iancu în alt înțeles. 
S. Bărnuţiu nu pufed să aibă, în acelaş moment, două idei | 
contrarii, două sentimente, unul de suprafaţă și altul intim; . 
el nu eră omul duplicităţilor, deaceea sânt sigur că scri- 
soarea cătră Iancu nici nu a existat. Pentru fapta lui lancu 
trebuie să se caute; deci, altă explicare, dacă se va găsi vreuna 
în afară de vecinic regretatul început al întunecării sale su- 
fleteşti. a | 

Scrisoarea din 3 lunie 1852, cerând ca împăratului să i se 
spună limpede cât de mult ţin Românii la facultatea juridică 
şi filozofică, cerută dela 29. Decemvrie 1850 de Șaguna, Al. . 
Șterca-Șuluţ, T. "Ţipariu, A. Tr. Laurian, Avram lancu, S$.: 
Bărnuţiu și alţi cinci deputaţi, eră o străruință naţională. Dar 
'aveă de sigur şi o lature personală: dela facultatea juridică 
ar fi lipsit, ar fi fost îngăduit să lipsească — Bărnuţiu? Aici 
două interese egal de drepte se confundau într'o acţiune 
folositoare tuturora. Deaceea nu-mi pare neprobabil că și 
acest 'gând l-a dețerminat pe S. Bărnuţiu să-şi sfârșească 
studiile universitare întrerupte de revoluţiune. . | 

După ce ascultă trei semestre la Universitatea din Viena, 
! Bărnuţiu se gândi să plece — dela Viena, în 11 Ocţomvrie.. - 
“ 1852 — spre Italia, la.o universitate neolatină. Și se îndreptă: 
i Onea n ..— TA” - '. . . . . 

spre Pâvia. El a îndemnat și pe Al. Papiu-llarian şi pe losif 
| Hodoș, să meargă tot acolo î). După G. Barițiu hotărîrea lor 

eră gravă, deoarece ei (au putut să ştie din capul locului că, 
dacă s'au decis a-și termină studiile în Italia, nu -vor mai 
aveă loc nicăiri în imperiul austriac, decât cel mult ca practi- - 
canţi ori diurniști în vreun orăşel undeva, din cele uitate de 
Dumnezeuy2). Adecă : a fi fost în Italia însemnă a fi compro- 
mis şi a fi persecutat la întoarcere. lată o vorbă care este 
— iarăş, ca de atâtea ori la G. Barițiu — o simplă părere ne- 
dovedită. | E 

Spre Italia Bărnuţiu a plecat în 11 Octomvrie; în 18 a 
sosit în.Pavia în Noemvrie s'a înscris la uriversitate. Peste 

1) G. Barițiu în Momente din vieața lui Dr. Iosif Hodoș, publicat în Observatorul 
din 1881, no. i. - 

2) Pagina 290,
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un an, în. 1 Septemvrie 1853 el înştiință pe loan Maiorescu, 
că în Iulie își dase examenele și cereă să fie admis la riguros. 
Intre riguros şi examene regulamentul intercală trei luni de 
studii. Dacă le-ar fi respectat, anul şcolar s'ar fi închis înainte 
ca Bărnuţiu să-şi fi putut trece rigurosul. El petiţionă deci 

„la Luogotenenza să-i acorde un termin anterior, înainte de 
închiderea anului şcolastic; şi Maiorescu putea să-i fie de 
ajutor intervenind, la Viena, la consilierul Tomaschek 5. Se 
pare că terminul i s'a acordat fără greutate, In 7 Decemvrie 
1853 Bărnuţiu depuse întâiul riguros; în 5 Iunie 1854 depuse 
al 4-lea riguros; iar în 6 fu promovat la gradul” “de doctor2),. 

Este greu (acum) şi poate nici nu este de mare folos'a 
cunoaşte amănunțit studiile făcute de Bărnuţiu la Pavia. To- 
tuș chestiunea va trebui să o cerceteze cineva exact..Eu, 
deocamdată, pot să dau numai temele doctoratului său, care 
au fost publicate într'o broșurică, reprodusă toată în anexele 
monografiei “mele. 'Tesele erau de: filozofia dreptului (cu 
vechea temă de predilecție a'lui Bărnuţiu: iu: drepturile perso- 
nalității), dreptul penal, statistică, drept roman. şi feudal, 
drept eclesiastic,. drept civilzâtistriac,- drept | comercial, „științe 
şi legi politice, procedura. judiciară. şi notarială: 

Inainte de a: povesti mai departe despre vieaţa lui, trebuie 
să însemn că, în Pavia, Bărnuţiu nu s'a ocupat numai cu 
dreptul. El se interesă şi de studii linguistic, despre. care 
scriă lui Ioan Maiorescu Şi Țipariu. Aceste îl interesau din 
punct de vedere al originiei limbei şi naţiunei: «ca să ştim şi 
noi de unde se trage limba și “națiunea noastră»; şi. din. “punct 
de vedere al ortografiei. Reflexiunile lui trădează. suprindere.. 
şi diletantism5), _. 

In 7 lunie 1854, Bărnuţiu plecă spre casă; în 13 ajunse 
„la: Viena. Aici se făcăi dovada că Barițiu nu a avut dreptate 
“să crează că, venind din 'Italia, Bărnuţiu va fi exilat î în cine 

1) Scrisocrea lui Bărnuţiu, î în Convorbiri literare, vol. XXXVI, p. 955. 
2) Diploma de doctor, cu data de_6 Giugno Martedi 1854 a publicat-o Dionisie 

Stoica în monografia sa despre Sălagiu, Îa p. 309. Ea este iscălită de: Antoată Volpi, 
rettore; IL. Lanfranchiy, direttore; Andrea Zambelli, decano; Dr. Giovanni Odes- 
calchi, cancelliere. 

3) Vezi scrisorile din Conzorbiri literare, v, XXXVI, p. 998. Data lor este 27 Sept. 
și 6 Oct. 1853. Autorii citați: B. Biondelli, P. Monti, Perticari, Cattaneo, Lanzi, Gam- 

- bini, ş. a.; şi Amicul Familiei, 1890. . 

[i
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ştie ce orăşel uitat de Dumnezeu. Secretarul ministerial 
Heufler îi oferi un post bun. Insă A. Tr. Laurian, care tre- 
cuse în Moldova, și organiză învățământul, i se adresă lui 
Bărnuţiu chemându-l acolo. Scrisoarea lui Laurian are data 
6/18 Septemyrie 1854; cererea cătră ministrul Bach, să i se 
dea voie a primi funcțiunea oferită, este din 16 Noemviie; 
încă o lună trecu până ce învoirea i se dete, în 21 Decemvrie; - 
iar peste țrei zile Bărnuţiu plecă, peste” Lemberg, la. Iaşi, 
trecând. prin aceă Galiţie plină. de Ovrei, pe cari aveă să-i 
combată în cursurile sale universitare şi în. scrierile. sale. 

O cauză principală, care a înlesnit lui Bărnuţiu plecarea 
din patrie, trebuie căutată în lipsa de perspective demne. și - 
de libertate a cugetării supt domnia absolutismului D). 

XLII 

-“BĂRNUȚIU IN IAȘI 
Nouă ani şi jumătate S. Bărnuţiu munci departe de me- 

diul care-l creiase pe el, într'o societate în curs de transfor- 
mare repede. Locul său eră, la început, modest: profesor 
de liceu, unde începu în Ianuarie 1855 cu logica; apoi curând 
(1856) la Facultăţile de litere şi drept unde a muncit câte : 
16 ore pe săptămână, fără a socoti exerciţiile practice şi a 
fost un .marţir al datoriei și al lipsei de oameni. vrednici să-i 

__uşureze sarcina: 161/, pe săptămână, curs!2) Trebuiă să-l isto- 
* vească! Mai ales că el nu se mărgini numai la curs, ci mai 
ţinu câtva timp locul inspectorului A. Tr. Laurian, plecat la 
1855 la Viena, și fu și membru al consiliului şcolar al Moldo- 

  

1) Privitor la aceştea vezi ce zic: profesorul T. Pauler despre studiul filozofiei 
dreptului la universitatea din Pesta (Adalekok a hazai jostudomânyi târtenetehez, 
Budapest, 1878, p. 302-304), Şi. lui Pauler şi lui Virozsill "guvernul le trimise 
ordin (15. 1. 1853) si nu îndrăznească -a discuta la curs despre socialism, demeo- 
crație şi ultimele evenimente istorica! Pauler citează pe Wahlberg (Reform der 
Rechislehre, 1865), care arată din urmă, că la 1856 catedra de drept natural a fost 
abandonată şi filozofia acestui drept declarată — eresie! Ce s'ar fi făcut în Austria 
Bărnuţiu, ale cărui teorii erau declarate oficial ca erszii neadmisibile la Universităţi? 
Deaceea cred că, trecând în Moldova, el îşi salva şi libertatea de cugetare ştiinţifică. 

* 2) Vezi programa copiată de mine, din Monitorul oficial, în anexe,
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vei 1); şi că începând dreptul și filozofia (1858) îi rămânea 
îndatorirea de a predă și în gimnaziu introducerea la filo- 
sofie»?). | . 

Mulțimea ocupațiunilor, nu-i lăsă timp să facă un curs 

original. Afară de Dreptul public al Românilor, Bărnuţiu nu 

a încercat nimic original. "Loate- celelalte lucrări sunt tradu 

ceri sau prelucrări. Sr | | 

Totuş, pe la sfârșitul anului 1863 el eră bolnav rău. Avea 

- insomnii, îl chinuiau nervii. IA dârinţa lui, un nepot, loan' 
Maniu, se duse la Iaşi, ca să-l aducă acasă. Ei luară drumul 

peste Bistriţa, înaintând spre Sălagiu. Dar în valea Almașului 

îl ajunse sfârșitul zilelor. Se opriseră lângă un izvor, dela 

care-și luară apă. Când nepotul se urcă în căruţa ce-i duceă, 

simţi că venerabilul unchiu îşi dă sufletul. Vizitiul mână 

înainte fără să ştie că duce un mort. Eră în :16/28' Maiu. 

Tocmai peste cinci zile îl îngropară —în 21 Maiu —în 

satul său. 7 

XLĂII 

SCRIERI DIN TIMPUL STUDIULUI. 

In Italia S. Bărnuţiu nu s'a ocupat numai cu studiul drep- 

tului; deşi probele nu sunt multe, rămâne dovedit că s'a 

ocupat şi cu literatura, şi cu filologia, şi cu învățământul, și 

cu observarea mișcărilor ştiinţifice, pe care doreă ca Românii 

să le imiteze. Din preocupaţiunile acestea au picurat într'o 

revistă, în Foaea pentru minte, inimă şi literatură, câteva 

“scrieri mărunte al căror titlu urmează: 
x. 1853, 25 Martie, p. 81—83: Suvenire dein Italia, 24 

- Februar 1853. Iscălit B; iar la cuprins B-tiu. 

ratează despre drama lui N. Istrati Mihul şi despre stilul 

“poeziei. | : 

  

1) Ca profesor avi colegi pe: V. Alexandrescu (Ureche) la litere; iar la drept pe 

Dr. P. Suciu; Dr. Apostoleanu, licenţiatul 'T. Veissa şi ac. Lupaşcu. In consiliul” 

şcolar eră coleg cu N. Ionescu, Z. Columb, A. Velini, P: Suciu, St. Micle, G. Iconomu 

şi (după vremi) şi cu alţii. , . : : 

.2) V. A. Ureche, Istoria şcoalelor, III, p. 136, Vezi şi p. 250, despre conflictul 

cu cneazul Cantacuzino, . j -
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2. 23 Septemvrie, p. 285—288, 205—298: Un document 
Pentru limbă din anul 1842. O tomneală de rușine şi o' lege 
nedreaptă. La cuprins este arătată ca fiind scrisă de S. Băr- 
nuţiu. Aa i 

3. 14 Octomvrie, p. 311—313: Corona S. Ștefan din Un- 
garia. Iscălit E. U., iar la indice e. u., adecă (Simion)e (Băr- 
nuți)z. Sa | a 

Se face dovada că acestei coroane alte nații afară de cea 
ungurească nu i-au fost supuse; nici alte biserici, afară de a 
“Ungurilor. . | 

4. 21 Octomvrie, p. 320: Observaţiuni statistice despre cul- 
" Hoaţiunea pământului Europei. Iscăliţ, la cuprins, cu S. 
Bărnuţiu, i | 

Continuă în 1854 în Septemvrie. | | 
„5. 1554, 7 Aprilie, p. 65—66: O şcoală sătească din Italia. 

Neiscălit. La indice iscălit £. U. | 
Descrie un azil de copii mici, întemeiat” şi condus de un 

preot. | | | 
6. 8 Septemvrie, p. 193—193: Congresele ştiinţifice. Iscălit 

e. u., iar la indice S-e B-u. o 
Demonstrează însemnăţațea congreselor. 
7. Mitropolia dela Alba-Iulia. O vorbă la timpul său despre 

libertatea şi unitatea bisericii românești. 
In formă de dialog. - | 

___Eu o cunosc. numai din citarea ei într'un articol de -V. 
Pârvan (Prinos lui D. A. Sturza, 1903, p. 387).



PARTEA A DOUA 

IDEILE LUI 

„SIMION-BĂRNUȚIU



UV. 
DEOSEBIRI DE APRECIERE 

Numele lui S.. Bărnuţiu se aude încă foarte des din gura 

oratorilor români; şi tot atât de des se găseşte în scrieri poli- 

tice contemporane. Intr'o recentă campanie politică un ora- 

tor a ţinut să-l asocieze chiar ia tendințe provincizliste; şi 

a citat cântecul: | | 
Strigă Bărnuţ din Sibiiu 
Că Ardealul nu-i pustiu! - 

Se potrivește? nu se potriveşte?, Bărnuţiu se citează! Nu- 

mele lui are farmec. Şi este bine ca farmecul să-i rămâie 

— când citatul are noimă. 
Această opiniune bună despre oportuniţatea politică-etică nu 

ne poate opri de a regretă că, din punct de vedere ştiinţific, am 

întârziat să ne lămurim definitiv despre valoarea lui. 

Bărnuţiu se potoleşte olimpic printre clasicele umbre stră- 

bunești; înălțându-se spre tainiţa zeilor noștri, el, se depăr- 

tează mereu de prezent; şi doară numai privirea-i blândă îmi 

pare mâhnită de micimea epigonilor care nu l-au înţeles, . 

dar îl citează —fără să-l fi cetit. | 

Constatările care urmează vor arătă calea de luat spre 

studiul lui. | - 

S. Bărnuţiu eră, fără îndoială, un gânditor teoreţic. Tran- 

siloania lui G. Bariț îl descrie așăl: (5. Bărnuţiu medită 

foarte mult asupra subiectului până să ajungă a-l cuprinde 

în cuvinte; dară și când. concepeă cevă, lucră încet, pipăit, 

cumpănind fiecare cuvânt ce-i ieșiă din peană. El scotea 

idei, cum am zice, mai mult dela sineși însuși, din spiritul seu, 

decât din viaţa practică, de care trăise retras mai totdeauna. 

  

1) 1878, p. 65.
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„Deaici vine că în puţinele scrieri ale sale dai preste aceă pro- 
fuziune de cugetări, care este atât de rară la oameni». Descrie- 
rea aceasta ne-ar sili să ni-l cugetăm pe Bărnuţiu ca un filozof 
din naștere, predestinat. | 

Un alt cunoscut al lui, loan Pușcariu, în amintirile sale 1), 
îl descrie în parte ca și Bariț: străin de viaţă și închis în lu- 
mea ideilor sale; însă acest martor scoate la iveală şi un de- 
fect: «Dar nici Bărnuţiu nu aveă o creştere pentru vieața 
practică din lume, ci eră un idealist cu totul izolat de lume. 
„Lumea lui eră filozofia lui Kant, motivele lui erau consec- 
venţa logică, în care se încurcase ca fost profesor de filozofie, 

iar în privinţa procedurei în afacerile politice el, ca ascultător de 
drepturi, nu putea ieși dintre foliantele codicelui justinian, ca şi 
când Ardealul s'ar guvernă numai prin consuli romani». Textul 
lui Puşcariu este preţios, întrucât atrage atenţia asupra îndărăt- 
„Riciei logice, cu care Bărnuţiu operă de pe baza odată ocupaţă a 
premiselor sale filozofice sau juridice ; şi întrucât arată că încă din 
epoca sa academică dela Sibiiu încolţiă în capul său planul unei 
organizaţii ca cea dela 1848, cu prefecți, tribuni, consuli! 

Vechia îndărătnicie logică și sentimentală Bărnuţiu a 
luat-o cu sine şi la Iaşi; şi acolo a desvoltat un drept român 
ca consecvență a unor idei romane. Abiă acum întâmpină 

„+ Bărnuţiu — adecă opera lui, căci el murise —o împotrivire 
autorizată. Titu Maiorescu vorbi despre: Dreptulu publicu alu 
Româniloru ca despre: o «carte remarcabilă prin lipsa totală 
de ştiinţă juridicăy?), dar care devenise, totuşi, evangelia unei 
fracțiuni politice moldovenești. Convorbirile literare atacaseră 
cartea îndată după apariţie — eră de mult așteptată», spune 

- această revistă — şi promiseseră o «lămurită și întinsă critică 
a acestui op interesant din multe puncturi de vedere)3). 
Critica: Contra școalei Bărnuţiu a-şi început să apară 'la 15 
Decemvrie: o iscălia T. Maiorescu. E 
„Însă delă Bucureşti opera lui Bărnuţiu primiă un sprijin 

cald din partea lui: B. P. Haşdeu. Și acesta ave, ca şi T. 
Maiorescu, consideraţiuni politice, dar ale lui Hașdeu nu 

  

1) Pagina go. - 
2) Discursuri, v. |, p. 49—76. . 
5) Convorbirile dela 1 Noemvrie 1867, p. 244.
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mai erau, în acelaş timp, și ştiinţifice. Haşdeu eră antidinastic, 
el reproduceă deci «profundele observaţiuni ale reposatului 
S. B., trase din cursul seu dela Universitatea din Iaşi, cum că 
un principe străin nu poate domni o singură clipă asupra 
Românilor» 1. lar pe 'T. Maiorescu, care îndrăsnise a con- 
testă .concluziunile îndărătnice ale lui Bărnuţiu, Hașdeu. îl 
ironiză întrun chip nedemn de niciunul din cele trei spirite 
concentrate aici în luptă?): «Când invidiosul screment al 
unui mirmidon cosmopolit a cutezat'a îmbălă, după tribuna” 
parlamentului, virginala memorie a părintelui școalei naţio- 
nale din România; când am văzut cu fiori prăsila Fanarului, 
pătrunsă prin invaziune în Comiţiile Romane, rînjind la auzul - 
sacrului nume şi aplaudând sbuciumările piticului; ne-am 

„crezut datori a reproduce î în Columna lui Traian o schiță bio- - 
grafică eşită din modesta peană anonimă a unui discipol al re- 
posatului S. Bărnuţiu. Tribunul dela Blaj, Domnul "Tudor, 
idolurile românismului, apostolii naţionalităţii şi —d. T.L. 
Maiorescu: Ha, ha, ha) Acesta eră (2) răspunsul lui Haşdeu 
la ce T. Maiorescu vorbise în cameră în 27 lunie 1871 3) 

„ Asprimea contrastului se. transmise atunci întregei prese; 
chiar și societăţile studențești îl simţiră puternic, de ex., la 
Viena, România-jună»). i 

Se potoli apoi şi ceartă aceea. Liniştit, mai târziu, Emi- 
nescu constată că doctrinele lui Bărnuţiu au drept izvor o 
adunare eclecțică de principii din dreptul roman şi doctrinele 
etice ale filozofiei germane5). Și se făcu tăcere. Aprecierile 
continuară 'pe acelaş ton cumpătat. G. Panu descrise pe Băr- 
nuţiu în mod simpatic în Amintiri dela Junimea; e 
Jorga chiar crezu (1906) că. «pe lângă multe concepții negu- 
roase- s'ar găsi şi :de acele pâgini care să poată încălzi şi in- R 

teresă şi astăzi» 5, sau îl caracteriză altădață ?): «Nu eră menit 

1) Columna lui Traian, 1870, 20 Martie. 
*) Columna lui Traian, 1871, 5 Julie, p. 99—100. 
3) Discursuri, Ip. 76—78; p- 97—99; 104. Critica lui T. Maiorescu .a fost re- 

produsă î în Perseverența din Bucureşti (1868); iar Propaganda din Veneţia (italiană ]) 
reproduceă din Dreptul public! (Columna lui Traian, 1872, p. 111), 

4) Eminescu, ediţia A. C. Cuza, p. 355. 

5) “Tot acolo, p. 563. 
€) Sămănătorul, p. 79. 
:) Citez aici după Dr. 1. Raţiu, Dascălii noştri. 

ț” . 9
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să fie un scriitor sau un ziarist, ci învățământul, în forma lui - 
cea mai înaltă, eră menirea lui; pe principii eterne el voiă 
să razime o nouă concepţie a datoriei neamului său față de 
sine însuş şi de omenire; și ajunse astfel la filozofia dreptului, 
la dreptul constituţional, la teorii proprii cu privire la vieaţa 
politică a neamului». | 

Incurajat de astfel de cuvinte, cunoscând fireşte și exage- 
rările biografilor anteriori, Dr. I. Raţiu 2) riscă un cuvânt 
mai greu: «Precum se vede, sțudiul predilect al lui Bărnuţiu 
a fost filozofia şi jurisprudența. Pe țerenul jurisprudenţei, 
până pe vremea în care a trăit, se poate consideră de cel mai 
original scriitor rotiânescy?). 

Fără să se pronunțe asupra originalității, pe Bărnuţiu îl 
cercetă mai la urmă şi d-l profesor Marin Ştefănescu în 
Filozofia românească. 

Intrucât eu cred că figura lui Bărnuţiu a trecut în istorie 
fără multe legături directe cu presentul, întrucât ştiu că 
despre originalitate, la el, nu poate fi zorba, sunt de părere că 
părerile citate (şi altele) nu pot pretinde o discuţie amănunțită, 
care — dacă s'ar face — nu ar duce la niciun rezultat de utili- 
tate “actuală. Deaceea numai din pur interes literar-istoric 
voiu lămuri aici legăturile lui Bărnuţiu cu filozofia germană 
şi voiu desvăli izvoarele sale, ştiinţifice, 

Cercețarea trebuie dusă până la capăt, deoarece trebuie 
dovedit că: importanța ştiinţifică a lui S. Bărnuţiu nu constă. 

"în întroducerea ideilor dreptului natural la Români: ele erau 
de mult: între noi; ci constă într'o _reîntroducere, pe baze mai 
serioase, cu stăruință mai mare şi cu aplicarea. lor consecventă 
la aprecierea întâmplărilor politice prin care naţia treceă, prin 
care treced toată naţia. El a răspândit ideile sale din două 
centre: Blaj (1831— 1848) şi Iași i (1854—1864); douăzeci de 
ani a semănat mereu Și a murit fără Să vază secerişul din 
urmă. Și fapta şi întinderea ei la toţi Românii ne obligă a 
cercetă până la capăt. 

  

1) 'Tot acolo, p. TI. 
„» 2) Alte judecăţi în Traian (1869, 27 Iunie, despre Albina Pindului; şi 11 Oct. 
pespre Ulyse de Marsillac); Ibrăileanu, Spiritul critic, I9â2, p. 134, C. Stamboliu 
în Straja (ași) din 29 Oct. 1922, Etc, | 

Li
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| “ XLV 

DREPTUL NATURAL LA ROMÂNII ARDELENI 

Inainte de-a cercetă mediul intelectual cel mai apropiat 

al lui S. Bărnuţiu, socotesc necesar să aduc aminte de timpul 

de când idei de drept natural s'au întrodus în Ardeal. 

Afară de mișcarea din patrie a ideilor de drept natural, 

asupra căreia vom stărui amănunţit, o influenţă a lui ne 
veni şi direct din Apus. | 

Cea apuseană directă ne-a venit deodată cu întâii istorici 

- şi filologi întorși dela Roma şi Viena. _ | 

G. Şincai, vorbind despre studiile sale dela Viena, zicel): . 
«bidem codem tempore operam dedi Iuri Naturae, Publico 

Unicersali; Gentium et .Ecclesiastico»; adecă: 'Tot acolo, în 

acelaș timp, m'am îndeletnicit cu Dreptul naturii, etc. 

P. Maior se hrănise cu aceleaşi idei, de sigur din aceleaşi 

izvoare. Ideile lui apărură întrun proiect de petiție politică 

(1790) redactat-de el şi de Ion Para, în care se vorbeşte des- 

pre dreptul natural: în acest drept se găsesc temeiurile adânci 

ale cererilor politice ale naţiunei române?). 

[ S. Klein-Micul, traducând pe Baumeister, publică în sfârşit 

şi Ethica şi Dereptul firei (Sibiiu), 1800, în 2 tomuri. Carţea 

această "pare că s'a cetit bine; la 1848 treceă drept raritate, 
care numai în biblioteci mari se mai găsiă3). : 

Interesant este că petiția lui Petru Maior şi lon Para au 

iscălit-o şi ofițerii români ai celor două regimente grăniţe- 

reşti, printre cari se află și fratele lui G. Şincai, Ioan; şi 

„preoţii regimentelor. Ideile dreptului natural învățații români 

şi — epoca le răspândeau așadar în toate păturile culte %, 

Răspândirea lor prin acei învăţaţi este un mare merit al 

epocei iosefiniste; Românii l-au recunoscut imediat chiar în 

  

1) 'T. Cipariu, Archizu, p. 291. Vezi şi certificatul din 15 Martie 1780 iscălit de 

profesorul Iosif Pehem. . 

2) Dr. Zenovie Pâclişanu, Luptele politice ale Românilor ardeleni din anii 

1790—1792, Bucureşti, 1923, p. 16. Tot acolo, p. 93: 4... huic tam justae, aequitati 

consonae et in ipso naturali jure fundatae petitioni nostrae tanto magis annuent» etc, 

3 De pildă într'a seminarului din Blaj. 'T. Cipariu, Archivu, p. 277. 

4) Un agent de răspândire al ideilor liberale în regimentele româneşti erau şi 

ofiţerii nemți — francmasoni. Numele ofiţerilor membri ai lojei din Sibiiu s'au pu- 

blicat în studiile din Archiv des Vereins fiir siebenbiirgische Landeskunde,
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faimosul: Supplex libellus Valachorum dela 1791, anume 
spunând că «preadreptul mare principe al nostru, Iosif II, 
a înţeles atât drepturile pure și simple ale omului, cât şi drep- 

"turile cetăţeanului). In Supplex se mai zice: «Din cele espuse 
mai sus apare destul de apriat, că cererile acestea se înte- 
meează. pe echitatea naturală, pe. principiile societăţii civile 

- Şi pe „pacturile încheiate» 1). | a 
Deatunci ideile dreptului natural nu au mai dispărut din 

discuţie; între uniţi, supt episcopii I. Bob şi 1. Lemenyi, în 
acalmia care se lăţiă, slăbiseră, aceasta este drept; dar Simion , 
Bărnuţiu le reluă, pe alte baze, mai serioase decât oricând. 
Mai serioase, adecă mai revoluţionare decât oricând.: Odată 
nici Şincai nu se gândeă la revoluţie; nici Maior, câre are în 
scrierile sale cuvinte de îndemn la bună înţelegere între 
națiuni și la respectarea constituţiei; nici Klein-Micul, care 
nu făceă chiar mare treabă traducând pe. Baumeister, autor” 
aprobat de guiern pentru propunerea filozofiei în şcoale, 
autor considerat, deci, chiar de guvernul feudal ca nepri- 
mejdios 2). "Tradiţia veche nu fusese, așadar, prea energică; 
supt Bob şi Lemenyi mai aţipise încă; sosind în Blaj S$. 
Bărnuţiu nu va fi găsit din ea prea mult înţeles; poate nu a 
găsit chiar niciunul, deoarece despre ea, la el, nu se află 
nici o amintire. Conchid, deci, că alte îndemnuri nouă a 
avut, a trebuit să aibă el, şi că el din nou a trebuit să aprinză 
focul într?o vatră uitată şi acum rece: 

| XVI 
FILOZOFIA LUI BĂRNUȚIU IN BLAJ 

„Eu cred că întâiele îndemnuri de-a se ocupă cu filozofia 
dreptului natural i-au venit lui Bărnuţiu pe două căi: ungu- 
rească (în limba latină şi ungurească) și germană. 

Despre filozofia ungurească azem, chiar din pana lui, ua 
text care exclude orice îndoială. In motivarea protestului dela 

  

» Textul traducerii din T. V. Păcăţianu, Cartea de Aur, ed. I, v. Î, p. 130. 
2) Despre aprobarea lui Baumeister vezi Magyar Kurir din anul 1792, p. 304.
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1642 S. Bărnuţiu se adresează Ungurilor cu vorbele: In: 
Europa .. taţi dobândit o figură- şi o faţă mai frumoasă, 
care nu o aveaţi când aţi venit încoace; iar prin creștinătate, 
și mai de curând prin filozofie, la acel grad al culturei aţi 
ajuns, încât dieta Ungariei, prin a sa iubire de oameni, au: 

„Stors reverință», .. În aceeaş motivare el amintește de rena- 
şterea maghiară. Ia 

In cadrul renaşterei există, deci, şi pentru el o filozofie 
maghiară, care influenţase vieaţa publică, ale cărei influenţe 
îi erau cunoscute. Contactul său cu renașterea socială şi cu 
filozofia ei este, deci, constatat. 

Privitor la ideile dreptului natural aduc încă aminte că 
în Ungaria, în vieaţa şi literatura ungurească, ele au apărut 
întâiu numai ici-colo, ca stele rari la încheeturile norilor. 
De exemplu: Dosa, revoluţionarul, auzise de ele; dar textul. 
lui este numai un rând într'o cuvântare! La Sibiiu chiar. - 
apăru în 1723 Axiomata juris naturae de Kolesery, o cărti- 
cică cu texte aforistice, în propoziţii scurte şi fără consec- 
venţă, fără putere de creaţiune. Dar nu eră încă un curent, 
„O sută de ani mai târziu apare, la altă margine a teritoriului 

- român, 0 carte în care se găsesc toate ideile fundamentale ale 
lui S. Bărnuţiu, deși nu şi concluziile acestuia. Anume: în 

“Sighetul Marmaţiei apare cartea lui Szilăgyi Iânos, Fus na- 
turae, discutând ideile de: personalitate; libertate 1); de pru- 
denţă (ca şi la Bărnuţiu în 1842)2); de libertate naţională 
cu drepturi înăscute?), pe care o definește (în $ '180, 1): 

„Ounân szemellyesege "meg maradăsăhoz, vagy fentartăsăhoz 
„„ Vald Jus, . ceeace este egal cu «subsistenţia» lui Bărnuţiu; în 

sfârşit de libera decretare a constituţiei naţionale 4). | | 
“La Szilâgyi ideile nu mai sunt stele rari, ci sunt —abiă 
acum —un sistem. El eră .doctor în filozofie; şi cuntoşeă 
pe. Grundling, Wolft, Huffeland, Heydenreich, Kant, Fichte, 

  

3) Pagina 14. 
2) Pagina 162. 
3) Pag, 220—223; i | 
*) Pag. 224, 285. Titlul unguresc al cărţii este: Oskolai tanit6 hânyv a tâtetă 

(practica) filosofia mdsodik resze termeszetii târveny tudomâny (us naturae). La Aca- | 
demii jus naturae se întroduse dela 1774 (A magyar hirdlyi jogakademidk tărtenete, . „Pest, 1873, p. 187). : E . - - E 

10— A. R. Viaţa şi ideile lui Simion Bărtuţiu
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Iakob, Martini. Ca şi la Martini, care se ţineă de şcoala lui 

"Wolff, așă şi la Szilâgyi, dreptul se arătă împreunaț cu etica D. 

Dar se poate că S. Bărnuţiu nu a cunoscut această, filozofie 

“ elementară încă, deși Sighetul nu eră chiar departe de Carei 

şi de Crasna. El vorbeşte de tnai de curând» în legătură cu 

epoca renașterii ungurești, precisate pe la 1825, continuate 

dincoace de 1825. Insă filozofia aceea mai veche aşternuse . 

calea acesteia de «nai de curând»; aceasta, ca şi aceea, se pro- 

dusese tot sub influenţe germane; şi trebuie deci să ne în- 

trebăm: Care eră filozofia aceasta de mai de curând? Vom. . 

vedeă că și ea ajunsese foarte aproape de Bărnuţiu, de Blaj, 

şi este exclus că el n'ar fi prins de veste despre ce se pe- 

treceă de ex. cam peste drum, la Aiud. | 

Scurte indicaţiuni despre raportul acestei filozofii cu re- 

nașterea maghiară se găsesc în orice bună istorie a Ungariei 

ori a literaturii maghiare?). In toate se arată cum eclectismul 

vechiu (G. Fejer) pregăteşte drumul filozofiei armoniste a 

lui Samuil Kâteles, Szontăgh și loan Hetenyi; și cum această - 

filozofie maghiară este o emendare a filozofiei lui Krug. 
Pentru scopul meu de-a lămuri mediul lui S. Bărnuţiu, 

aici, cred că sunt destule numai câteva notițe despre Koteles - 

şi Hetenyi. 
Dintre ei, mai tânăr-a fost Hetenyi (1786—1853). El a 

studiat în Germania, la Găâttingen (la profesorul Eichhorn). 

Pentru el filozofia este, în ultima sa analiză, co știință care 

exclude tot ce nu este practic şi a cărei chemare este să în- 

demne la realizarea frumosului, binelui, adevărului», zise Fr. 

Toldy, constatând partea cea mai folositoare a filozofiei lui. 

Deaceea, el fiind un om de bine, eu nu m'am mirat prea 

mult văzându-l că se ocupă şi de Români în scrierea sa 

Erdelynek remelhetă anyaşi kifejlese etc. (1847). Sărăcia Ro- 

mânilor îl impresionase (az îft lakdolăhok nyomoru faluai +s 

kidltă szegenyscge); consecvent cu filozofia sa, el dori ca 

cei 1.200.000 :de iobagi ardeleni să se libereze  (Nekiink 

îs az idealis czelunk, hogy Erdely anyagilag —hifejtessek, €s 

  

3) Despre Martini vezi monografia mea despre G. Lazar! : | 

2) Vezi de ex: pe Michael Horvâth, Finfundzwanzig Jahre aus der Geschichte 

“Ungarnus. von 1823-1848, Leipzig, Brockaus, 1867, |, p. 46 şi II; p. 23—38.
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enneh 1.200.000 rberese szabad polgări helyzete jusson minel 
el6bb ); şi progresul cultural îl interesă (hogy ne legyen senki 
Erdelyben ki olvasni €s îrni ne tudjon); Hetenyi cunoştea. şi 
țările românești, din scrierea lui Colson (De Petat, etc.) pe 
care-l citează. Astfel este sigur că și soarta poporului român 

„îi inspiră aceă armonizatoare milă care cereă, pentru orice 
popor, pământ şi liberţate («Adjunk a jobbdgynak szabad 
foldet-. . . .. mert tudjuk, mikep a ssabadsdg maga a szabad- 
sdgra legjobb nevelă»). Hetenyi, deci, a putut să-l-interesese pe 
Bărnuţiu și ca publicist politic, nu numai ca filozof 3). - 

Cu atât mai mult îl va fi interesat Koteles (1770—1831), 
care a murit chiar în anul în care Bărnuţiu începeă cursul 
său de filozofie şi care fusese un vestit profesor la liceul din 

„ Aiud. La Aiud chiar apăruse, în 1829, în anul în care "ipariu 
începuse a predă filozofia, la Blaj, Enciclopedia- filozofică 
(A philosophia encyclopaedidja ), destilată din Mellin, Heyden- 
reich, Eschenburg, Iakob, Schulze, Kant, Krug. 'Tet la Aiud 
apăruse a țreia ediție a Logicei lui (1830). Despre efectul, 
pe care filozofia lui îl trezise în studențimea din Aiud avem 
o mărturisire depusă de Kâllay Ferencz în .panegiricul ce 
l-a rostit despre Kâteles în societatea academică maghiară, 
curând: după moarte, la 1833: In liceu se răspândise un 

„spirit liberal, contrar servilismului, o însufleţire serioasă, iu- 
Direa de patrie şi de limbă ; toate acestea desbrăcaseră sufletele 
tinereşti de vechiul aspect călugăresc, fără să le şteargă serio- 
sitatea; eră un avânt modernisator 2)2 a 

Efectul filozofiei naționaliste -la Aiud se poâte simţi şi 
din caracteristica lui Friedenfels, care scrie în Joseph Bedeus 
zon Scharberg?), în notă: «Chiar dela începutul acţiunei opo- 
ziționale în anii 1830, etc., comitatul Albei-inferioare, a că- 

1) Hetenyi, la paginile 129, 165, 77, 239, 169. , 
2) Cuvintele lui Kâllay Ferencz în A magyar tudâs tărsasdg &ukânyvei. Els6 Kătet. ! 

Pesten, 1833, p. 144: €A fordulâs' pontya, mellyet XK. S. eszkăzâlt, szembetiină lett 
a ket kollegiumban; gondolkoddsi szabad szellem, mely a' servilismustâl tdvol jdr, lelkes 
felemelkedettstg, tudomânyos-vetekedâs, 's kiilânâsen honn” €s nyelvszeretett kezd- 
tEk jobban mint valaha heviteni az ifjusâg keblet, izles, €s miivâszeti 6r:6s mâr a” col- 
legiumok mohos falai kăzt is kezdett terjedezni, *s a” klastromos 6let” solid tudomânya 
lassankent magâra 5ltâtte a" kilsâ.szep alakot, melly kellemensâgevel szivre făre egya- 
rânt dolgozik, *s valamely târsasâg elmenteben sziiksegeskepen vald jelenet». ” 

3) Vol. II, p. 32—33. 

10%
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rui capitală este Aiudul, a fost totdeauna punctul de plecare 
al opoziţiei naţionale (maghiare). Tinerimea studioasă a cole= 
giului reformat, răpită de influenţa profesorului C. Szâsz, 
un bun istoric al dreptului, a fost un instrument binevenit 
în operaţiunile așazisului partid liberal. Pe atunci, așadar, 
versurile: : | | 

” . Jere rozsâm Enyedre 

Itt a vilâg kâzepe « 

erau adevărate şi din alt punct de vedere,filozofic şi politic: | 
nu numai popular-geografic. - | 

- Idea că Blăjenii n'ar fi ştiut ce se petrece la Aiud ar fi o 
obiecţie ridiculă. Exemplul maghiar anterior a îndemnat de 
sigur la imitație, şi în Blaj, efectul a fost acelaș!). 

Amândoi filozofii unguri porniseră dela Krug, ca şi i- 
pariu, după ei, la 1828/29, ca şi Bărnuţiu, ca şi A. Tr. Lau- 
rianu, care pe Krug îl va fi cunoscut în Viena şi l-a tradus la 
1647 cu dorinţa ca cartea «să deștepte junimea studioasă spre 
cultură intelectuală».. Se pare, că, rar, Krug pătrunsese și în 
biblioteci particulare, deoarece G. Barițiu ne informează că 
l-a văzut chiar şi în biblioteca călugărului Varlaam, care eră 
un Basarabean ajuns psalt la Biserica Sf. Nicolae din Brașov, . 
unde în ore de liniște cetiă pe Kant, Fichte și Krug !2) 

Totuș, pilda dela Aiud rămâne pildă imitată 3). | 
Dacă toate drumurile duc la Krug, rămâne să lămurim 

cine fusese el? Să | 
Wilhelm Traugott Krug —acum putem zice: filozoful, 

care inspiră Ardealul înainte de 1848 —se născuse la anul: 
1770 într'un sat lângă Wittenberg, ca fiu de arendâș: după 
luarea doctoratului studiă, cu Reinhold în Jena, Kantianismul, 

„plecă apoi la Eichhorn (ca şi -Szilâgyi!), se făcu docent și . 
„ începu publicaţiile sale la 1800, cu aforisme la filozofia drep- 

1) Alte amănunte despre această filozofie maghiară se pot găsi în Magda Sândor, 
A magyar. egyezmânyes philosophia. Ungvâr, 1914. Și în Kărăsy Gyărgy Ondllosagra 
tărekres a magyar philosophidban. (1837—1857) Kolozsvârt, 1886. Sau şi Erdelyi Iânos; 
A hazai bâlcseszet jelene. Sârospatak, 1857, p. 82. Școalele Aiudului se bucurau de stimă | 
multă la Români, nu numai pentru vechime şi umăr (în 1841 erau 705 elevi), ci şi pentru 
erudiția profesorilor. Gazeta, de pildă (1841, p. 105), laudă mult pe talentatul Carol 
Herepei, vechiu director şi pe Carol Szâsz, mare orator, 

*) Părţi alese din Istoria Transilvaniei, v. IL, p. 576. 
E 3) Mişcarea filozofică ungurească o mai reprezintă, în Ardeal, Ercsei, Sipos, Aranka, 
rdâlyi. ! | a !
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tului. In 1803 își publică Filosofia fundamentală, iar în 1805 
fu chemat la catedra lui Kant, în locul lui Kant, de unde 
trecu la Lipsca. Publicându-și sistemul său de filozofie teo- 
retică (1806) şi practică (1817), şi-l resumă (1820) în acel 
Handbuch pe care, la noi, îl traduse Laurian. Pe când filo- 
zofia lui începu a se propune în Blaj, cl trăiă încă, la Lipsca, 
unde muri în anul 1842, adecă în anul în care, după ce-l 
propusese: vreo şapte ani, Bărnuţiu îi făceă loc şi în scrieri 
de politică practică. 

Penţru ceice vor fi stând la îndoială privitor la presupu- 
nerea că S. Bărnuţiu va fi ajuns prin ocolul unguresc la 
izvorul nemţesc al filozofiei sale, adaog încă o consideraţie. 
După 1845, când se duse la Sibiiu, să studieze dreptul, 
Bărnuţiu știă puţină limbă germană sau se luptă greu cu 
dânsa: Anfangs mit den Schwierigheiten der deutschen Sprache 
hart kâămpfend, zice Friedenfels!),, care ştie că abiă la Sibiiu 
a învăţat bine nemţeşte. 

Dela Carei, unde limba germană eră faculțativă, Bărnuţiu 
venise cel mult cu câteva elemente, dacă venise cumva cu 
ele. Inţre Sibiiu şi Carei cade Blajul, unde se pare că numai 
de dragul filozofiei a învățat nemţeşte. Aici (învățase nemţeşte», 
zice Bariţ2),ca să cetească și cetind pe Kant, Hegel, Fichte, 
Krug, Herbart; aceşti filozofi «cu toate acele teorii care ajun- 
seseră pe atunci oarecum la modă și “agitau spiritele, mai 
ales în Germania, făceau studiile lui de toate zilele. Deaici 
se pot explică multe. din câte au urmat». Regretând că G. 
Bariț nu a putut explică însuş, reținem ca sigură ştirea că . 
Bărnuţiu acum învățase» limba germană 3). Fireşte urmează 
să cred că până a puteă ceţi filozofi germani cu stil întunecat 
el a cetit filozofia lor în reflexele ungurești, pe care le-a 
apreciat, despre care a vorbit). - 

3) Joseph Bedeus von Scharberg, 1, p. 410. 
2) In Observatoriul, 1880, p. 186. 
3) G. Bariț, terminând facultatea filosofică din Blaj, a plecat la Braşov în 1836 

(Transilvania. |, p- 133); deci a putut să fie bine informat despre ştiinţa de limbi a 
lui Bărnuţiu. 

1) Filosofia maghiară a armoniei, este (după Erdelyi) un sistem de vederi care 

duce la înfrumusețarea vieţii individuale şi sociale; nu este un sistem pentru școală, 
ci pentru vieaţă; calobiotism, ieşit din armonia gustului curat, a minții fireşti şi a sen- 
timentului moral: Cum Krug face din idea armoniei ideia fundamentală a vieţii, filo- 
sofii unguri adoptară filosofia lui, dar cu oarecare corecturi.
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După ce am 'arătat drumul pe care S. Bărnuţiu a ajuns la 
rug, să arăt timpul, când filozoful german . apare sigur în 
opera. lui. . 

A. Papiu-llarian scrie, fără a insistă ori a dovedi?) : (Pro- 
fesorele de filozofie Bărnuţiu încă la anul 1831 întroduse la 
Blaj dreptul firei, iar e pe la anul 1834 cel dintâiu începe a pro- 
pune dreptul firei în limba română; la 1839 traduse toată 
filozofia lui Krug şi o propuneă în limba naţională chiar pe 
acel timp, când se prepară stingerea limbei şi naţionalităței 
române în dietele ungurești, învățând totdeodată pe tinerii 
români drepturile cele înăscute personal de libertate. și egali- 
tate, atunci când Românul nu se consideră de persoană după . 
legile țerii». Din vorbele lui Papiu ar reeși: 1) că filozofia 
dela 1831 a fost o filozofie a dreptului, deşi nu a putut fi 

_ numai atâta; 2) că în limba română Bărnuţiu a predat de 
pela 1834, ceeace nu pare a fi exact; și 3) că la 1839, reve-. 
nind la catedră, Bărnuţiu a fradus pe Krug întreg (20); pro- 

“punând, după traducerea sa, în limba română. Pe Krug în- 
treg nu l-a tradus însă, deoarece nu-i eră. de nevoie la cursul 
din Blaj; din Krug trebuie să fi tradus numai disciplinele 
filozofice elementare, care se cereau studenţilor.. 

Ce ușor s'ar lămuri toate lucrurile, dacă am aveă manu- 
scriptul lui ori însemnările vreunui elev-de-ai lui! Dar, pe 
cât ştiu, până acum, nimeni n'a vorbit despre astfei de probe. 

Insă, în textul fai Ilarian se găsesc câteva cuvinte, care 
cuprind idea radicală a sistemului lui “Bărnuţiu: acesta în-. 
vaţă pe tinerii români, «drepturile cele născute personal de 
libertate şi egalitate W» Cuvintele lui Ilarianu confirmă dovada 
care urmează că acele teorii Bărnuţiu le propuneă într'adevăr 
după Krug. 

Dovada: La 1842 Bărnuţiu scrise articolul ori discursul 
despre dreptul poporului român la cultură şi nevoia de ase 
respinge târgul oferit de Unguri, care voiau să ne dea —. 
libertate, dar să ne iea — naționalitatea. Scrierea lui Bărnuţiu 

- are în frunte, ca motto, două: proposiţii latinești: 1) Pactun 
turpe est ipso iure mullum (fără citarea izvorului) Şi Fus semper 

  

= 

1) Istoria Românilor din Dacia superiore, ed. Il, vol. 1, p. 20.
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gaesitunm est aequabile, neque aliter esset jus(Cic. de off. II, 12). 
Amândouă citatele se găsesc şi în Krug, Rechislehre Î), întâiul 
fără izvor, al doilea cu izvorul arătat şi la Bărnuţiu. Acesta 
le-a luat din Krug! Din Krug a luaţ şi ideile fundamentale 
ale motivărei, care, privitoare la drept, sunt ideile de: jus Ssub- 
sistentiae personalis, jus libertatis personalis, jus aequalitatis, -. 
cum le zice el cu vorbe latinești, adaose celor româneşti. 

„ "Toată desvoltarea aceasta a drepturilor personale are ca izvor 
$ 20 din aceeaş Rechislehre: Recht der Personlichkeit cu ale 
sale trei fețe: “Recht der persânlichem Subsisteuz, R. d. 
Freiheit, R.' d. p. -Gleichheit. In acest capitol, la sfârșitul 
notei întâiu, se află citatul din Cicero! Prin urmare, acum. 
putem afirmă cu siguranță, că opera lui. Krug, după: care 
Bărnuţiu propuneă, înainte de 1842, dreptifl firei este partea 
întâia,  Rechtslehre, din sistemul filozofiei practice. 

Cartea a avut, prin Bărnuţiu, în lumea românlască, un 
efect atât de mare, încât socotesc neceșar să mai adaog câteva 
vorbe despre ea şi chiar să reproduc câte ceva din capitolul 
cu a căruia explicare Bărnuţiu pare a se fi ocupat mai stă- 

ruitor, care este capitolul despre personalitate. 
După o introducere, care aşează în sistem?) filozofia practică, 

cartea întreagă tratează, în 12 capitole, feluritele drepturi: 
Dreptul natural pur, dreptul privat, dreptul privat ab-. 
solut, : dreptul privat ipotetic, despre originea drepturilor, 
dreptul public, dreptul constituțional, dreptul internaţional, 
dreptul. natural aplicat, dreptul familiar, dreptul bise- 
ricesc. 

Din introducere rețin câteva idei caracteristice: «Bun este 
ceeace se potriveşte într'un posibil sistem de tendinţe și 
acţiuni armonice; râu este contrariul». Acesta este cel mai 
înalt principiu al filozofiei practice. "Toate legile morale tre- 
buie să se supuie acelui principiu, care poate fi numit și 
legea primordială a raţiunei practice (lex originaria ), faţă de 
care. celelalte sunt riumai derivate. Rațiunea este întâia putere 
a omului, nimic n'o întrece; ea legiferează deci în el și pentru 

  

) W. 'T. Krug, System der practischen Philosophie. Erster 'Theil. Rechislehre. 
Kânigsberg, 1817, p. 199 şi 102. , i 

2) Sistemul îl expusese în Fundamentalphilosophie,
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el (auţonom). Întrucât voinţa este liberă, legile sunt şi ele 
legi ale libertăţii (Jeges libertatis), pe când cele naturale sunt | 
fizice. În teoria dreptului, ca discipină filozofică, este. vorba 
de o ştiinţă a legilor primordiale ale spiritului uman în raport 
cu simfonia, cu armonia externă a activităţii practice a oa- 
menilor. Ea se numeşte deci şi filozofie a dreptului, ori drept 
natural (fus naturae), în care dreptul este nemijlocit deter- 
minat prin natura morală a omului. Acest drept este numai 
un drept al raţiunei, care se ridică deasupra dreptului positiv. 
Deaici urmează că acest drept va fi anul pentru toţi, vecinic, 
neschimbat, ca însăș raţiunea, independent de experiență 1). 

Ceeace lui Bariț şi lui I. Pușcariu li se păreă o atitudine 
personală a lui Bărnuţiu, celui străin de vieață, eră, 'aşadar, 
o atitudine a şcoălăi 'sale filozofice! -El medită, zic ei; cu 
explic: el căută cauza. rațională a_fapțelor; el conchideă în- 
dărătnic; zic ei; eu explic: odată cauza găsită, el dictă, căci, 
după el, numai raţiunea are dreptul să dicteze. 

Dar să mă apropiu şi mai precis de împrumuturile lui Băr- 
nuţiu. Dreptul privat. absolut începe la Krug cu definiţia 
persodnei: «Fiecare individ material-raţional este o persoană, 
adecă o fiinţă, care poate să-și pună singură scopuri ale acti- 
vităţii şi să le urmărească cu libertate, este așadar un subiect 
liber sau un scop în sine (ens autoteles). Fireşte persoana 

„se cugetă în raport cu alte persoane, în societate. Fiecare îşi 
„pune scopuri în raport cu celelalte persoane; această putință, 
acest drept de a le pune este jus, care este o posibilitate mo- 
rală externă de a face. Fireşte ajungem aici la Neminem laede! 
Honeste vive; et suum cuique tribuel, care formulează necesi- 

„tăți ale armoniei externe, în 'care libertatea celuilalt este res- 
pectată, în care libertatea ta nu poate deveni piedecă a liber- 

tăţii altuia2), | 
Privind împrejurulsău Bărnuţiu simţiă că în fața acestor 

principii cade toată întocmirea ţării sale; că, personal, Ro- 
mânul nu eră eus autoteles, ci res; că nedreptatea este gro- 
zavă; că Krug îl duce la — revoluţie; şi el se lăsă. bucuros 
să fie dus. - a 

N 

  

3) Krug, paragraful 7, p. 34—35. | SE 
2) Honeste zivere etc., revine la Bărnuţiu și în Dreptul public al Românilor, p. 8:
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Ş 29, cel întrebuinţaţ la 1842, îl «traduc acum întreg. Este 
scurt. Notele (netraduse) sunt lungi. «Cu toate că există nu- 
mai un drept primordial — întemeiat nemijlocit pe natura 
ființei materiale-raţionale — adică dreptul de a te validită 
ca persoană în lumea fenomenelor — ceeace se poate numi și 
dreptul personalităţii — totuș, întrucât orice persoană poate 

„fi privită din trei puncte de vedere, acest drept se poate 
împărţi în cele trei drepturi: al subsistenţei personale, al liber- 
tății personale, al. egalităţii personale». 
“Bărnuţiu, la 1842, traduceă astfel pe das Recht sich geltend 

zu machen: «are drept de a trăi în lumea asta și de a se ţinea 
ca 0 persoană»); i iar când el adăogeă că are deci dreptul de . 
a-şi. mișcă puterile trupeşti, mânile şi picioarele, ca să-şi 
câștige ceva avere din afară», Bărnuţiu excerptă scurt $. 30 
(das Recht auf Sachen, reeşit. din dreptul personalităţii) din 
Krug. Dar Krug continuă în Ş 36 despre dreptul de proprie- 
tate internă, drept la tot ce fiinţa a deszoltat în sine, din ce 
natura i-a dat imediat, ceeace Bărnuţiu tâlcuieşte (1842) cu 
dreptul «ca să-şi câştige avere din'lontru»; Krug întemeiază 
astfel libertatea de. cugetare, Bărnuţiu —şi dreptul limbei 
naţionale. Bărnuţiu continuă a .deduce că nimeni nu are. . 
dreptul de a împiedecă pe cineva în slobodă lucrarea feri- 
cirii); în acelaș capitol, în nota 2, Krug condamnase preju- 
diciarea altuia, de ex. prin înşelăciune. 

Krug dase până aici baza logică-deductivă.a judecății; 
Bărnuţiu, siliz de realitățile ţării sale, de necazurile poporului 
său, o admite, o păstrează, dar nu mai urmăreşte, ca Krug, ' 
„Proprietatea, externă, ci cea internă, personalitatea morală a -, 
naţiunei acum în luptă şi ajunge astfel la apărarea şi apoteo-. * 
zarea limbei, care în Krug nu există, fiindcă în Germania 
— nu erau lupte de naţionalitate. Firește. și dreptul la naţio- 
nalițate deveniă «neînstrăinaver» sau,cum Krug zisese despre 
toate drepturile personale, anverăusserlich (Ș 28). 
"Ca un plus de dovadă că Rechislehre a fost izvorul unic 

dela 1842, mai adaug un amănunt. În O tocmeală de ruşine 
ețc. Bărnuţiu vorbeşte 'și despre atitudinea Statului față de 

1) Vezi Anexa V, punctul 1.
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„raportul între libertate şi drept. Prudenţa de Stat cere, după .- 

Bărnuţiu, ca libertatea să nu fie restrânsă decât între mar- - 

ginile dreptului. Chiar dacă un serafim ar conduce treburile 

- Statului, voind binele public, «aceluia încă nu i-ar fi ertat a 

face ceva numai par raison d'etat (per rationem status), ci 

ar trebui să bage de seamă, oare lucrul acela înainte de toate 

slobod e a se face par raison de droit (ratio juris), din pricină 

că. legea dreptului e mai înaltă ca cea politică și politica e 

_ datoare a-şi plecă genunchii înaintea dreptăţii». In textul lui 

Bărnuţiu regăsesc pe Krug, $ 72, nota, în care Krug desvoltă 

aceeaş idee, cu celeaşi cuvinte chiar: «Aşadar, dreptul şi drep- 

tatea este şi rămâne întâiul, dacă nu şi singurul şi cel mai 

înalt bun al Statului (primun, quamvis non unicum et suminum 

bonum. reipublicae ) ; este şi rămâne condiţia sine qua non a tot 

ce trebuie să se întâmple în Stat şi prin Stat pentru bunăstarea 

întregului, pentru binele cețăţenilor ca oameni. Deaceea din 

“partea Statului (par raison d'etat) nimic nu trebuie să se 

întâmple ceeace nu se poate întâmplă și de drept (par 7aison 
„de droit). : 

Oprindu-mă aici, resum judecata mea: Fundamentul filo- 

i zofic al lui Krug devine la Bărnuţiu critica societăţii în care 

el trăește; aplicaţiile se adaogă și sunt naţionale; dar forma 

rămâne departe de stilistica lui Krug. Bărnuţiu este, la 1842, 

un Krug simplificat. | | 
Inainte de 1842 nu va fi fost mai puţin simplificat 1. 

Noutatea opiniilor, căldura convingerii, însă, răpi tinerimea, 

cu care, în vorbă, dela gură la gură, Bărnuţiu a fost de bună 

seamă mai convingător decât în scrisul sumar dela 16422). 

  

1) Observ că și idea fundamentală din articolul despre :Sobor (1842) se află și în . 

Krug, în capitolul despre dreptul bisericesc. Cine se mulţumeşte numai cu urmărirea 

unor noțiuni izolate din Bărnuţiu, la Krug, poate întrebuinţă şi opera acestuia: Allge- 

meines Handecărterbuch der philosophischen WVissenschaften (1833). ” 

2) Revenind acum la părerea lui A. Papiu-llarian, că S. Bărnuţiu ar fi tradus 

pe Krug întreg, după ce am descoperit o parte din opera tradusă, putem crede că în- 

tregul tradus va fi fost System-ul lui Krug (filosofia teoretică şi practică). Dr. Iancs6 

Benedek îşi va rectifică pasajul ce-l 'citez aici: fHogy min6k voltak tEnyleg azok az 

eszmek €s elvek, melyeket ă a termâszetjog kapesân a român ifjusâg lelkiiletebe cse- 

pegtetett, az erre vonatkozd egykori forrăsok nem ismerese, illetăleg nem I6te miatt 

epesz bizonyossâggal meghatărozni nem lehet, de hogy a târtenelemben 6s a politi- 
kăban mind volt âllâspontia, azt kes6bbi miiveibăl €s miikădese szellemebăl nem ne- 
hez dolog ăsszefoglaldan jellemezni». (A român nemzetistgi târekzesek tărtenete, 1899, 

I, p. 390).
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, XII | 
FILOSOFIA DELA SIBIIU 

După ce procesul cu episcopul l-a scos din tagma biseri- 

cească, Bărnuţiu a studiat la Sibiiu. Dintre profesorii lui 

dela Academia de drept: Fr. Hann, Heinrich Schmidt, loseph 

Zimmermann, |. Benigni von Mildenberg şi Gottfried Miller. 

"cel puţin acesta se află în curentul de idei în care se aflase 

- “Krug şi se află și Bărnuţiu. 
Gottfried Miller (născ. 1796) eră doctor în drept dela 

Viena; dar studiase și în Găttingen, și în Paris; eră un pro- 

fesor foarte erudit, care scriă din când în când și despre 

literatură (estetică). Unde scriu (în Cluj) n'am putut găsi 

operele lui, ca să constat vreo eventuală influenţă directă, 

verbală, în Bărnuţiu. Chestiunea aceasta rămâne deci des- 

chisă.. Cunosc însă o polemică a lui Miller cu Csâplovics; 

iar polemica este suficientă, ca să ne arate că şi la Sibiiu Băr- 

nuţiu s'a întâlnit cu dreptul natural. 

Polemica lui Miiller, cu titlul Das Naturrecht und seine 

Gegner 1), porneşte dela o încredere nemărginită în triumful 

principiilor de drept ale lui Kant, care iau la Muller forme 

ca cele ce urmează. o | 
«Naturam furca expellas, tamen usgue recurret — zise poetul 

roman; despre jus naturae se poate zice tot așă. Totdeauna 

şi de veci principiul” dreptului natural rămâne regulatorul 

tuturor relaţiunilor sociale». | | 

«Orice formă socială irhorală a vieţii este condamnată, din 

capul locului, de dreptul naturah. d 

(Limita primordială a libertăţii mele zace, după şcoala lui 

Kant, în libertatea egală, a tuturor celorlalţi; şi problema 

şțiinței este să stabilească normele şi regulele, a căror obser- 

vare face cu putinţă echilibrul tuturor libertăților individuale 

în societate)2). . | | E 

“ Profesorul lui Bărnuţiu i-a intărit acestuia credințele în 

principii primite de mult. Profesorul şi studentul erau două 

1) S'a publicat în Transilvania (Saşilor), din -13 Decemvrie 1844. 

2) oh. von Csaplovics publicase cartea Paradoxen iiber das Staatsleben und Volks- 

leben (Hermannstadt, 1845), în care la pp.:1—50 trată Uber das Naturrecht (Existenţa 

personală, libertatea p., egalitatea p.), vorbind contra paragrafului 29 din Krug.
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- personalităţi acordate la fel. Deaceea nu este mirare să con- 
statăm că în 1848, în lupta pentru acele principii, şi G. 
Miller se agită!). | 

Dovada că și Sibiiul săsesc a consolidat în mintea lui Băr- 
niuţiu sistemul dreptului natural, se poate sprijini şi cu un 
act oficial, în care vederile profesorilor dela Academia din 
Sibiiu răzbesc (sau în care le-a scris chiar vreunul din ei?). 
Este vorba de-o proclamaţie săsească, care cere frăţie şi 
„pace între Slavi, Maghiari, Germani şi Români; o dietă co- 
mună aleasă din vot universal (indirect însă);,un guvern cen- 
tral compus din cele patru naţii, fiecare popor având şi gu- 
vernul său «provincial», deci un fel de Gross- Oesterreich fede- 
rală. In proclamația săsească filozofia politică motivează, însă, 
ca şi la Bărnuţiu?): (Lot omul privit în a sa demnitate, ca ' 
ființă rațională, are dreptul înăscut, neînstrăinabil, a-şi des- 
voltă facultăţile şi puterile sale în libertate neţărmurită ŞI a. 
le aplică în vieaţă cu observarea legii morale generale». Acesta 
este «cel mai înalt principiu al legislațiunei». ” 

La Sibiiu — putem conchide — Bărnuţiu respiră o atmos- 
feră care-i priiă. Se 

XVII 
SAVIGNY .ŞI BĂRNUȚIU 

La Sibiiu Bărnuţiu a cunoscuț şi opera juridică.a marelui 
| Savighy;câre nu domină numai în dreptul roman, ci repre- 
sentă o şcoală națională-romantică, - istorică, - evoluționistă, 

|anti-raţionalistă. Pe Savigny Bărnuţiu îl citează; şi anume 
„i chiar în discursul dela 2/14 Maiu din Blaj. | 
“Influenţa, fiind proaspătă, nu este prea adâncă, dar este 
interesantă; Simion Bărnuţiu ni se arată, aici, ca cetitor pri-. 
cepător al scrierii Vom Beruf unsrer Zeit fiir. Gesetzgebung 
und Rechiswissenschaft 3). | 

1) Vezi de ex. Deutscher Siebenbiirger Bote, 1848, p. 495. : 
2) După traducerea din Foaie pentru minte, inimă şi literatură, 1848, 26 April, p. | 

129—130. | | . 
3) Heidelberg, 1814. 

+
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Savigny eră, în fond, un spirit conservator; el căută con- 
ținutul primordial al rassei, manifestat în toată producţia ei: 
în limbă ca și în drept, ca şi în celelalte ramuri ale oricărei 
vieţi sociale- naţionale; cauza za producţiei eră spiritul naţional 
trecut din generaţie în generaţie, din cultură în “cultiită? «Noi 

 întrebămv, ziceă elf), ântâiu istoria». Unde găsim întâia istorie 
documentată, dreptul civil are dejă un caracter determinat, 
propriu poporului, ca şi limba, datina, constituţia. Ba, mai 
precis, fenomenele acestea nu au existență izolată; ele sunt 
numai deosebite puteri și acţiuni ale poporului, care în na- 
tură sunt împreunate fără despărțire şi numai contemplaţiei 
noastre i se înfăţişează ca însuşiri deosebite. Ce le î împreună: 
înțr'un întreg este — convingerea comună a poporului, este 
sentimentul egal al necesităților. înterne, iar acest sentiment: 
exclude orice idee de naştere întâmplătoare și arbitrară». 
Limbă, datină, drept răsăriau, după Savigny, î în mod organic, 
dintrun singur organ psihic-naţional. 

Pentru Simion Bărnuţiu concepţia savignyană a fost întâiu 
un îndemn, ca să caute şi din parte-şi trecutul organului ro- 
mânesc: cu ce succes? vom vedeă mai târziu; apoi a mai 
fost ceeace Savigny în întregime — adică Savigny ca adver- 
sar al dreptului natural — n'ar' fi aprodat niciodată: a fost 
un sprijin în parte al concepţiei bărnuţiene; pentrucă: naţio- 
nalismul lui Bărnuţiu îl dusese la idea consimțământului ge- 
neral al naţiunei legislatoare, i iar nevoia acestui consimţământ 
Bărnuţiu acum o putea întări şi cu autoritatea lui Savigny, 

care asemenea credea că pe de-asupra drepturilor particulare 
rămâne neatins spiriful general al naţiunei. | 

Bărnuţiu apărând dreptul particular — chiar acum. Visă 
doar” un viitor drept român — ziceă2): «Este o părere falsă, 
dacă crede cineva că dobândeşte. Statul. nimicind : formele 
individuale; când ar.puteă creă cineva în toată urbea, în tot 
satul un sentiment, încât să se ţină măreț, oricare, că e mem- 

bru al Statului: prin aceasta întregul Statului ar dobândi 
putere nouă; așă dobândeşte şi prin drepturile particulare, când 
aceste sunt puse de voia cea universală a popoarelor diferite; 

IES) Pagina 8. | . “ 
2) In A. Papiu-llarian, II, p. 347. n +
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din contra, impunându-le un drept care nu corespunde firei 
lor, înceată a luă “parte la lucrurile Statului, se înstrăinează 
de cătră el şi-l părăsesc (Savigny)). 

Citatul nu este verbal; el prinde numai duhul operei citate, 
care apare în toate capitolele ei, . 

Fireşte, analogia nu eră perfectă: Savigny se gândiă la drep- 
turile gerimane-particulare: badens, bavarez, etc. față de spi- 
ritul german-general al rassei; Bărnuţiu ceriă n drept român, 
săsesc, unguresc, etc., în limitele unui spirit imperial- austriac. 
Analogia îi fu, totuș, de folos, întrucât întăriă o consideraţie 
sprijinitoare pentru dreptul - particularI). 

Se pare că tot Savigny i-a inoculat lui Bărnuţiu idea care-l 
„duse mai târziu la Dreptul public. Studiind paralel dreptul 

1) Socotesc, totuş, de folos a pune faţă în faţă două texte, unul nemţesc, celălalt 
românesc, pentru a exemplifică felul cum Bărnuţ înţelegeă pe Savieny: 

In jedem organischen YVesen, also auch 
im Staate, beruht die Gesundheit darauf, 

"dass beides, das Ganze und jeder Theil, 
im Gleichgewicht stehe; dass jedem sein 
Recht widerfahre. Dass ein Biirger, eine 
Stadt, eine Provinz den Staat vergessen, 
dem sie angehăren ist eine sehr gez6hu- 
liche Erscheinung, und jeder “wird diesen 
Zustand fiir unnatiirlich und krankhaft 
erkennen. Aber. ebenso kann die Jeben- 
dige Liebe zum Ganzen blos aus der le- 
bendigen 'Theilnahme an allen einzelnen 
Verhiăltnissen hervorgehen, und nur wer 
seinem Hause tiichtig vorsteht, wird ein 

_ trefflicher Biirger sein. Darum ist es ein 
Irvthum, za glauben, das Allgemeine werde 
an Leben gewinnen durch die Ver- 
nichtung aller individuellen Verhăltnisse. 
Kânnte in jedem Staate, în jeder Stadt, ja 
in jedem Dorfeein eigenthiimliches Selbst- 

_gefihl erzeugt werden, so wiirde aus 
diesem erhhten und vervielfăltigten in- 
dividuellen Leben auch das Ganze ueue 
Kraft gewinnen.Darum,wenn von dem Ein- 
fluss des biirgerlichen Rechts auf das Va- 
terlandsgefiihl die Rede ist, so darf nicht 
peradezu das besondere Recht einzelner 
Provinzen und Stiidte fiir nachtheilig ge- 
halten werden. 

(Saviany, Vom Beruf etc. p. 42),.: 

La aceasta au observat de mult politicii 
cei mai mari, că sănătatea Statului, ca şi 
a altui corp organic, depinde dela propor- 
ţiunea părților şi a întregului, în care se 
face. dreptate fiecărei părți. Un cetăţean, 
o cetate, o provincie poate să-şi uite de . 
Statul de care se ţine; asta e întâmplare de 
toate zilele, dar contranaturale; însă a- 
“moare adevărată numai către un Stat ca 

acela pot să aibă cetăţenii, în care toți 
icau parte la toate negoaţele Statului. Este 
o părere falsă, dacă crede cineva că do-" 
bândeşte Statul nimicind formele indizi- 
duale; când ar puteă creă cineva în toată, 

“ urbea, în tot satul un sentiment, încât să 
- se ţină măreț oricare că e membru al Sta- 
tului, prin aceasta întregul Statului ar do- 
bândi putere nouă ; aşă dobândește și prin 
drepturile particulari, când aceste sunt 
puse de voia cea universală a popoarelor 
diferite; din contra, impunându-le un 
drept, care nu răspunde firei lor, înceată 
a luă parte la lucrurile Statului, se în- 
străinează de către el și-l părăsesc. (Sa- 
vigny). 

* (Bărnuţiu, p. 346—347). 

“Textul următor, relativ la limba maghiară, germană și românească î în rol de tex- 
tură juridică (Bărnuţiu, p. 348), unde însuș Bărnuţiu citează iarăş pe Savigny, este un 

” reflex din pagina 25 a aceleiaş scrieri: Vom Beruj, etc,
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roman și sistemul savignyan, între ele s'au produs o sinteză 
sentimentală, care nu mai văzu că realităţile trecutului o 
împiedecă. , 

După Savigny, naţiunile sunt «existenţe reale- psihice»; Băr- 
nuțiu a conchis: Şi Românii. sunt una, frebuie să fie una! 

După Savigny, duhul naţional are o desvoltare organică, 
ca cea romană, evidentă în dreptul roman; Bărnuţiu conchi- 
-deă că şi Românii trebuie să fi avut, să aibă una. | ! 

Dar, pe când Savigny combină cu siguranță un material 
real, dat, din izvoare sigure, materialul istoric lui Bărnuţiu 
— îi lipsiă. Istoria. dreptului român la 1848, şi chiar la 1864 
nu există. Ea abiă începe în zilele noastre. Indemnul eră însă 
puternic; şi, dus de romanismul savignyan, el încercă o 
construcție de fantasie în — Dreptul public al Românilor, 
reclamând pentru Români ce fusese al Romanilor. 

Dar deocamdată Bărnuţiu primise în sine numai sâmburele 
unei viitoare opere. 

XLIX 

FILOZOFIA IN DISCURSUL DELA BLAJ 
(2/14 Maiu 1848) 

Până acum — până la 1848. — am descoperit două izvoare 
ale lui S. Bărnuţiu, două sisteme, opuse. Dintr'unul, Savigny; 
a cărui concepţie nu-l cucerește, ci abiă-l atinge, Bărnuţiu 
nu împrumută concepția întreagă, ci numai un argument pe 
care îl introduce în pătura mai veche a celuilalt, a lui Krug. 
“La 1848 precumpăneşte tot Krug.. -De astă dată acesta este, 

însă, mult mai deplin anexat cugetării proprii a lui Băr- 
nuţiu; de astă dată nu se mai găsesc dependențe textuale; 
Bărnuţiu formulează mai liber, mai aripat. Insă foştii lui 
elevi, presenţi. la rostirea discursului, auzind anume pasaje, 
au avut, de sigur, și ilusia fostului profesor, care acum vorbiă 
ca întâiul teoretician juridic al naţiunei. Pentru ei, în cate- 
drală, se alternau doi Bărnuţi: omul politic actual și fostul 
profesor, dela care de mult auziseră aceleași cuvinte despre 
libertatea personală şi naţională.
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In discursul dela Blaj există un text filozofic-central, care 
începe cu vorbele: «Eu zic că libertatea cea adevărată a ver- 
cărei naţiuni nu poate fi decât cea naţională», şi se termină . 
cu o caldă adorare a libertăţii: «vieaţa naţiunei, fără onoare, 
e mai amară decât moartea, pentru libertate î îşi pune averea 
şi vieaţa, libertatea e coarda inimei ei cea mai personală, 

„proprietatea ei cea mai naţională, inima ei, sufletul ei, orna- 
mentul ei. In text este elan; dar î în fond este idea lui Krug 
despre persoana omului şi analogia despre persoana naţiunei: 
«Acum să trecem dela persoana omului la persoana națiunei». 

deh bin tătig. und suche absolute Harmonie în aller meiner 
Tălighkeiby, zice undeva Krug. Adecă: Făpțuesc și în toată 
făptuirea mea caut armonia absolută. 

" Cuvintele acestea ar puteă servi ca otto al scrierilor lui. 
Bărnuţiu — până la 1849. Şi al discursului!. 

El eră un răsturnător cu intenţia de-a așeză o armonie 
dreaptă î în locul nedreptăţii seculare, la 1842; ca şi la 1848. 
Mai târziu, la: laşi, £ nu a fost altceva. 

L | 

FILOZOFIA DREPTULUI 

„Despre. lucrările din lași ale lui S. Bărnuţiu s'au scris o 
mulțime de păreri expansive. "Toate se întemeiază pe cre- 
dinţa că ele sunt originale. 

Dr. 1. “Pop, în Amicul familiei zice: «El e singurul scriițor 
original pe terenul jurisprudenţei». Dr. I. Raţiu în Luceafărul: 
«La catedra sa nouă Bărnuţiu începe o muncă entusiastă și . 
cinstită, care s'a cheltuit cu demnitate şi cu folos pentru 
înflorirea şcoalei și pentru lăţirea culturei intelectuale Şi Mo- 
rale, fără de care nu se puteă o regenerare a învățământului». 
Până aici, bine.: Dar apoi: «Studiul predilect al lui Bărnuţiu 
a fost filozofia şi jurisprudenţa. Pe terenul acesta se poate 
consideră de cel mai original scriitor românesc». Aceasta nu 
mai este exact. Cum :nu este exact gândit, Nici ceeace ur- 

mează: 'I. Maiorescu «a încercaţ să-i veştejească gloria»; dar 
«nu e timpul acum să apreciem rostul şi rezultatele. acestei
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critici». De ce nu ar fi fost chiar atunci timpul, nu se poate înţelege, decât admiţându-i lui I. Raţiu o naivitate absolut neştiinţifică. 
„_ "Toată şțiința dreptului propusă la universitatea din Iaşi se reduce la traducerea, prescurtarea Şi — rareori — modifi- carea unui curs de drept de Dr. Car] von Rotteck, care, în a doua ediție a sa, şi-a putut luă titlurile binemeritate: con- 
silier aulic al marelui duce de Baden, membru corespondent al Academiei de științe morale şi politice, al institutului francez regal şi membru ordinar, corespondent şi de onoare al- mai multor altor societăţi erudite; şi care eră, deci, o mărime 
apuseană consacrată. 

Titlul original al scrierii. lui Rotteck este Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatsuissenschaften. 
Scrierea are patru volume!): 
[. Allgemeine Einleitung în das Vernunftrecht. Natiirliches Pricatrecht. | e 
II. Allgemeine Staatslehre. | | 
I. Einleitung, insbesondere Encyclopădie der  Staats- 

wissenschaften.: a 
2. Metapolitik, insbensondere Staatsrecht, 
3. Formaler 'Theil der praktischen Politik, insbesondere | Constitutionslehre. i , - TI. Materielle Politik (Der besondern Sfaatslehre erster Band). . | | 
1. Auswărtige Angelegenheiten (Politik im engsten Sinne; insbesondere das Vălker- und Staaten-Recht). 
2. Justiz-Wissenschaft. Di 
3. Polizei-Wissenschaft. | i IV. * Oekonomiszhe - Politik (Der besondern Staatslehre 

zweiter Bandy/' - . 
„1. Der Ndionalskonomie theoretischer 'Theil. , 
2. Der Niţionalskonomie praktischer Theil. (Staatswissen- 

schaft im engctn Sinn). 
3. Finanzwissenschaft (und Militârwesen). 
Întâia întrebare ce mi s'a înfățișat — văzând originalul — 

a fost: De când va fi cunoscut Bărnuţiu pe Rotteck? Dar nu 
') Eu citez ediţia de Stuttgart (1847 (1), 1840 (11), 1834 (II), 1835 (IV). 

zI — A. R. Viala şi ideile vi Simion Rarnuțiu,
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pot da niciun răspuns sigur. Probabil este că el îi eră cunos-. 

cut și ca. istoric; Bărnuţiu fusese doar profesor de istorie; 

din citarea lui E. W. G. Wachsmuth (la 1842) reiese că ur- 

măriă literatura istorică nouă și populară, deoarece opera 

citată (Europăische Sittengeschichte) apăruse dela 1831. până 

la 1839 şi el o cită, în Blaj, la 1842; va fi cunoscut deci şi pe 

„cel nai popular istoric al vremii, pe Rotteck; sigur este că Şi 

alți soţi de-ai săi de luptă îl cunoşteau, deoarece, de pildă 

G. Barițiu îl citează, deoarece Al. Papiu citează. părerea lui 

despre biserica orientală 1); însă cițațul lui Papiu este din 

anul 1852. Despre Bărnuţiu bănuesc că pe Rotteck. îuristul 

l-a cunoscut ca student al Academiei de drept din Sibiiu, 

unde dreptul natural îl propunea un mare erudit, Gottfried 

Miiller, căruia nu îi se poate admite păcatul că nu l-ar fi cu- 

noscut pe Rotteck2). | | , 

"A doua întrebare a fost: Cum se poate ca. T. Maiorescu, 

adversarul teoriilor lui Bărnuţiu, să nu fi știut nimic despre 

originea lor? Răspunsul este simplu. In studiul dreptului, 

care a ţinut scurt timp, T. Maiorescu nu se adâncise; şi în 

timpul său faima lui Rotteck, erou dinainte de 1846, apusese. 

Pe când 'T.. Maiorescu studiă dreptul, Rotteck eră mort de 

vreo. 20 de ani. - | 

| Rotteck (Karl Wenceslaus Rodecke von Rotteck) murise 

la 26 Noemvrie 1840, în vârstă de vreo 65 de ani. (Se năs- 

cuse la 18 Iulie 1775). În 1798 el eră profesor la universi- 

tatea din Freiburg. Istoria universală ce o propuneă desco- 

periă un sincer liberalism şi un idealism. optimist. Pe la . 

1818 el propuneă ştiinţele de Stat şi dreptul natural. Din gân- - 

direa sa de istoric și jurist reeși, dela 1829 până la 1836, 

Lehrbuch-ul prelucrat de Bărnuţiu, care încă dela Krug în- 

coace se împrietenise cu ideile fundamentale ale lui Rotteck, 

care erau: filozofia politică a lui Rousseau; voința comună, 

suverană ; revoluţia. Spiritul acesta, propagat prin Allgemeine 

politische Annalen (Anale politice generale) şi Der Freisinnige 

| 
/ 

  

1) 1. 8. d. D. s., |, p. 213. , . . | 

2) Se pare că Sașii îl cetiau asiduu. Căci numai dela Saşi,a putut luă chiar tatăl 

meu, negustor în Braşov, aceă istorie universală a lui Rotteck, pe care, deschizând 

-” ochii ca liceist, am găsit-o printre cărțile lui şi am cetit-o ca elev de clasa a V—Vl-a, 

la Braşov! - . ,
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(Liberalul), la care colaboră şi amicul său Welcker (1832), | 
i-au făcut mulți dușmani. Impreună cu Welcker el a redac- 

german ca orientare politică până lă “Staatsworterbuchzil lui 
Bluntschli și Braăter. Ca politician practic și ca deputat din 
partea Universității” el a susținut pentru intelectuali. Jiber- __ 
tatea presei, iar pentru țărani desființarea . iobăgiei. condam- 

nate de drepț şi emanciparea lor de boieresc cu despăgubire 
plătită de, Stat %. DR 

I. C. Bluntschli a caracterizat pe: “Carl v. Rotteck astfel2): 
«O apariţie înrudită cu Benjamin Constant a fost Carl von 
Rotteck, în timpul său conducătorul cel mai popular al par- 
tidului liberal în camerele Baden-ului și cel mai lăudat lup- 
tător german pentru ideile politice nouă. Fireşte, pentru 
Rotteck, ca și pentru Constant, cel mai înalt deal de Stat 
nu eră monarhia constituţională. Din acest punct de vedere 
el se apropiase de Rousseau şi Si€yes mai mult decât Con- 
stant. Pe el îl determinau cu deosebire: ideile speculative ale 
dreptului. Deaceea mai hotărît decât sistemul constituţiei -re- 
presentative moderne, cu: centru monarhic, el susţine Si-, 
stemul dreptului rațional. Dar pentru el dreptul raţional nu” nu 
este o “simplă teorie, « ca pentru profesorul său. Kant; toată 
vicaţa sa el şi-a închinat-o__ realizării. practice a sistemului. 
Cursurile universitare, cărţile și lucrările publicistice, rapoar- 
tele și cuvântările din Cameră, ! toate sunt puse în slujba 
acestei tendinţe practice. Dintre ginţile germanice Alemanii 
“sunt cei mai însuflețiți de cel mai dârz simț pentru libertate. 
“In Germania aproape numai Alemanii au creat şi au susținut 
republici. Teoriile politice moderne la Alemani au găsit 
întâia recunoaștere şi înaintare; și de preferinţă ei s'au gândit 
să înfăptuească teoriile. Deaceea ei ni se înfăţişează şi ca 
mijlocitori pentru. Germania ai teoriilor de Stat franceze şi 
ai experimentelor de Stat.'Carl von Rotteck are desăvârșit 
acest caracter)3). 

  

1) Weeck, în Allgemeine deutsche Biographie. 
2 Geschichte des Aligemeinen Staatsrechts und der Politik, Miinchen, 1867, p. 523. 
3) Mama lui, Charlotte Poirot d'Ogeron, eră chiar franceză din Remiremont 

(Lotaringia). , 

m .
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Pentru acest gânditor francez în texte nemţești, toate lup- 

tele moderne, dela revoluţiunea franceză încoace, aveau înţe- 

lesul unei lupte a dreptului raţional, conştient acum, contra 

iraţionalismuului dreptului. istoric, -aveau aşadar înțelesul unei 
răsturnări a stărilor iraționale, asupritoare ale trecutului, 

deoarece, pentru Rotteck, nici o contrazicere nu puteă fi 

tolerață între tezele: «Eu sâut liber şi «Toţi ceilalți sunt ase- 

menea liberi», de unde rezultă axiomul: «Drept este tot ceeace 
nu se opune libertății celei mai mari a tuturora; nedrept este 
tot ce conţine în sine o astfel de contrazicere» 1), 

Principiul suprem al dreptului capătă, astfel, următoarea 

formulă, care este o modificare a lui Kant: «Tu poţi acţionă 

după chibzuirea ta,adecă: poţi să faci sau să nu faci ce vocști, 
întrucât acţiunea ţa nu este necompatibilă cu aceeaș (egală) 
libertate externă a tuturora». | 

Idealul care reiese din realizarea principiului este, evident, 
o armonizare de libertăţi, care creşte în mijlocul stărilor 
istorice; care se emancipează de puterea şi viclenia din care 

stările istorice s'au ivit; care este revoluționară, dacă lumea 

ţine ca. «revoluţie» să-i zică acestei lupte a raţiunei contra 

reacțiunei. | Se 

Revoluţia, în acest sens, ne duce la concepția zoințer ge- 
nerale, care trebuie să decidă despre armonia libertăţilor ca. 
voință a majorităţii, căci chiar 'toţi nu vor decide; la con- . 

__cepţia pactului social; la republică, deoarece: «Numai repu- 
Dlica este dreaptă; numai republica este bună» ?). 

Acesta a fost şi aşi a fost izvorul ştiinţific al lui Simion 

Bărnuţiu! _ Ia | 
Deşi caracteristica lui Bluntschli este suficientă, mai tra- 

duc, totuş, din prefața operei (1829), un text care va fi fost 

o plăcere mare pentru Bărnuţiu: «Libertatea şi dreptul sunt 

lozincele timpului de faţă. Nu prin zezoluiie, ci pe cale legală 

ele trebuesc duse în vieaţa cetăţenească şi ridicate la stă- 

pânire. Nu prin forță inegală — deoarece ar fi o contrazicere, 

să câştigi drepțul prin nedreptate — ci numai prin înălțarea, 

consolidarea și purificarea opiniei publice şi prin manifestările 
  

1) Bluntschi, p. 529. - 

2) Bluntschli, p. 533. Republica se opune deoparte despotismului, de alta anarhiei. 

x
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„ei serioase, puternice și liniștite trebuie și se poate ajunge 
înaltul scop, a cărui întâie condiție de realizare este unirea 
în păreri și principii, direcția comună a sufletelor și a tendin- 
ţelor legale spre acelaş punct unic». Popular şi limpede eră, 
astfel, formulată credinţa sa idealistă în puterea. ideilor lu- 
crătoare în omenire și în -bunăvoinţa. acestei omeniri de-a 
renunță și a jertfi din al său pentru binele tuturor. Bărnuţiu 

„eră un suflet născut să simtă, să vrea, să facă bine; teoria poli- 
tică a lui Rotteck îi îngână sufletul; şi el o primi fără să în- 
cerce a o desvoltă, deoarece Rotteck o desvoltase şi o expri- 
mase atât de bine încât mai bine el, Bărnuţiu, n'ar fi putut-o 
formulă. Deaceea rolul de traducător i se impuneă fireşte!). 

Și acum să încercăm a preciză şi mai clar raportul dintre 
Bărnuţiu şi Rotteck, arătând cum şi-a redactat profesorul 

„român textele sale. , - | 
Dereptulu naturale privatu de Simeone Barnutiu, doptore 

în legi, profesore de dereptulu naturale, de dereptulu gentilor, 
de dereptulu publicu ali Roinâniloru si de filosofia la Universi- 
tatea dein Iasi. Tipariulu Tribunei Române 1868 — (360 pa- 
gini) este identic cu volumul întâiu din Rotteck: Allgemeine 
Einleitung în das Vernunftrecht. Natiirliches Privatrecht. 
Identic, — deși modificările sunt mai multe decât de ex. 

în Dreptul natural public. La curs modificările vor fi fost 
mai :multe, deoarece la sfârșitul Ş-ului 64 se giseşte o notă, 
care nu trebuiă să se tipărească, dar care dovedeşte că la 
curs Bărnuţiu deszoltă textul lui Rotteck. Nota zice 2): «Ob- 
servaţiunile asupra doctrinei din acest paragraf le voin face cu 
zorba». Observaţiunile acelea le-am fi voit noi; acelea ne-ar 

„i arătat reflexul pur bărnuţian al teoriei lui Rotteck! Astfel, 
      

1) “Textul lui Rotteck, Bărnuţiu îl completează adeseori din Welcker, despre care 
iată o notiţă: Karl Theodor Welcker s'a născut în 20 Martie 1790 (în Hessen) și a murit 
în 10 Martie 1869. A studiat în Giessen şi Heidelberg. In Giessen s'a abilitat ca docent 
(1813), iar ca profesor a fost în Kiel, Heidelberg, Freiburg. In 1829 a publicat opera sa 
„despre: Sistemul intern şi extern al dreptului practic, natural şi roman-german medie- 
val. La 1830 interveni, ca-și Rotteck, pentru libertatea presei; apoi se alese deputat; 

-şi redactă, cu Rotteck, Liberalul (Der Freisinnige). Atitudinca lui îi pricinul destituirea 
din profesorat. In 1848 a fost membru al parlamentului din. Frankfurt, care l-a trimis 
la Viena şi Olmiitz, ca să obție concesiuni pentru revoltați. Staatslexikon-ul lui, la care 
despre România a colaborat Ioan Maiorescu — îl va fi cunoscut din Frankfurt? — a 
avut dela 1857 până la 1866 trei ediţii. : - 

” 2) Pagina 11ş.. -
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- însă, rămaserăm numai cu textul acestuia şi cu micile modifi- 

cări ce le vom: expune, 
Cursul începeă cu o profesiune de credinţă, « care merită: 

să fie retipărită, deşi ese numai o traducere a unor Vorlăufige 
Erinnerungen din Rotteck: 

«Dreptul natural sau rațional cel curat, după păterea mul- 
tora, e numai vis, numai vorbe deșarte, o teorie şcolastică 

fără de consistență, fără de valoare şi însemnătate practică. 
Numai raporturile şi drepturile cele istorice sunt drepturi 
adevărate; numai convențiunea şi autoritatea poate creiă 

drepturi adevărate şi deaceea acestea totdeauna și pretutin- 
deni sunt numai particulare ș ȘI positive. 

«Alţii, din contră, susțin cum că drepturile istorice şi po- 
sitive, fie cât de vechi şi fie creiate de orice convenţiune sau 
autoritate, dacă însă nu sunt fundate pe -drepturi naturale 
sau dacă sunt chiar în contra acelora, atunci acelea sunt nu- 
mai niște edificii în aer, vorbe fără de înţeles, ba nici nu 
sunt drepturi î în atare caz, ci sunt numai un Stat faptiţiu 
sau o nedreptate absolută, care 'cu putere se poate - valo- 
rifică şi menţine, însă valoare adevărată nu are. 

«După părera. acestor din urmă, de care ne ţinem şi noi, 
| dreptul natural nu numai că subsistă înainte de tot dreptul 
positiv, dar este şi fântână “primitivă şi: condiţiunea validi- 
tăţii a tot dreptului pozitiv, criteriul cel dintâiu şi principal, 
după care judecăm ce e bun şi ce e de lepădat în dreptul 
positiv şi de aceea îşi ține tronul de legislator şi jude suprem 

'şi după ce s'a introdus dreptul positiv. 
«Până unde e adevărată sau :falsă această învățătură, ce 

determină toată valoarea sau inutilitatea dreptului, vom cu- 
noaște mai bine după ce vom desvotlă idea dreptului și legile 
ce se nasc din dânsa; până atunci numai atât mai observăm, 
că nimeni. nu poate iubi cu sinceritate, nici nu se poate în- 
chină la un drept, care nu este decât o sumă de dispoziţi- 

"uni omenești arbitrare, o adunătură de datine introduse prin 
întâmplare, o confusie de ordinaţiuni prea înalte, impuse cu 
înșelăciune sau cu puterea de mulţi sau de puţini sau de unul 
singur, spre folosul unora şi spre asuprirea multora sau a 
tuturora, apoi puse în lucrare sub nume de legi şi menținute
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iarăș cu înșelăciune și cu putere; un drept ca acesta nu- -l 
poate respectă nici un om cu minte, până ce mai are în inima 

sa vreun sentimenț de adevărată nobleţe omenească, și totuş 
acest sentiment de respect predomină î în inimile tuturor celor 
buni. 

«Tot omul cu minte cunoaşte, cel puţin presupune, cum că 

dreptul positiv are un; fundament sfânt pe care e bazat, și 
numai acesta merită iubire, închinăciune şi ascultare din 
parte-i. ar acel fundament e dreptul_na natural | şi raţional. 

"«Dreptul positiv e sfânt numai întrucât se > uneşte cu acesta; 
fără .de această uniune, acela e numai un instrument al pu- 
terii. 

«Căci, adică, două. puteri se luptă pentru dorinarei lu- 
„crurilor omeneşti: dreptul și puterea. După mintea -sănă- 

. 

toasă, dreptul s'ar cădeă să domnească şi puterea să-i fie ser- 
vitoare; aceasta e ordinea eternă, la care trebuie să conlu- 

creze toţi cei buni, ca să se introducă și acolo unde nu au . 
“fost poate niciodată, sau unde au fost întorși, 

«Jurisprudenţa cea fondată pe dreptul natural se închină - 
puterei celei dintâiu, iar juristeria ceeace se ţine numai „de 
ce e positiv ţine cu puterea». 

Spuse în “Moldova anilor 1855-1860 cuvintele acestea 
erau foarte îndrăsneţe, revoluţionare și făceau loc tendinţelor : 
de părăsire a vieţii ei istorice şi de înoire radicală, pe baze 
moderne. Acelaş efect trebuiă să-l aibă şi l-au și avut toată 
Introdupţiunea în scienti'a dereptului 1),care, pornind dela pre- 
cisarea ideei de drept (care este: «regula după care are a se 

“înfiinţă o armonie rațională între libertatea cea eternă a 

tuturor oamenilor), îi determină dreptului. atitudinile sale 
faţă de 'simpla atitudine morală (care nu-i suficientă), de 
echitate, de drept istoric şi expune, spre sfârşit, o orientare 
amănunţită în istoria dreptului natural şi a feluritelor școale 
ale ştiinţei dreptului. In. această parțe, Bărnuţiu adaoge pe 
Rotteck, care, conștient că în dreptul natural gândirea origi- 
nală este mai productivă decât bibliografia?), nu voise să 

'1) Paginele 1—112. . . , 
2) Pagina 124. . ” d A Lu N
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scrie o istorie completă a lui, ci recomanădase numai sumar 
câţiva auţori (Hufeland, Zeiller, Meister, v. Gros). Această - 
trimitere se potriveă în Germania; dar la Iași Bărnuţiu tre- 
buiă să dea o desvoltare mai mare orientării în literatura 
dreptului. | 

In continuare, tratând dreptul privat natural în şapte ca- 
pitole: 1) dreptul natural absolut; 2) dreptul privat ipotetic; 
3) dreptul paptiţiu și 4) speciile pactelor; 5) dreptul coacțiu- 
nei; 6) dreptul sociețăţii şi dreptul familiar, Bărnuţiu lucrează 

„ca și până aici, traduce, precisează. dividând și —uneori. 
adaoge din alte izvoare. Caracteristic este, de pildă, adaosul 
dela pagina 143, unde, după ce a tradus capitolul Von der 
Shlaverei adaoge — în ţara sclaviei care 'eră încă Moldova 

" dinainte de 1864—$$-i ii 80—63 despre speciele şerbituţii, | 
causele șerbituţii și relele şerbituţii, dând în note și un isto- - 
ric al acesteia. Apoi cursul reintră în apele lui Rotteck, tra- 
dus, prescurtat, etc. 

Privitor la prescurtări mai observ că Bărnuţiu eliminează . | 
"bucuros ideile prea abstracte, de ex; pe cele metafizice ori 
de teoria cunoștinței. Intr'un loc extirpează chiar şi cuvântul 
metafizică ?), iar în altul cu. atât mai bucuros, idea de nou-. * 
menon şi phaenomenon aplicată de Kant proprietăţii inteli-. 
gibile, opuse celei empirice?). In schimb, mai religios decât . 
Rotteck, ține să-și sfârșească un capitol cu o idee patetică de 
natură teologică, despre «ordinea cea morale, 'ordinea prefi- 
nită dela Dumnezeu +) 

Dereptulu naturale publicu (laşi, 1870) este 'extras sau tra- 
dus din Lehrbuch des Vernunftrechis und der Staatswissen- 
schaften, Zaueiter Band. Allgemeine Staatslehre de Carl V. 
Rotfeck. 
. Introducerea lui Bărnuţiu ($ 1—$ V), Istoria dreptului 

“public corespunde S-ului XIV-—XVIII din introducerea lui 
| Rotteck și are la sfârșit acest nume în parenteză. Esţe-o-tra- 
ducere cu prescurtări, care nu sunt totdeauna fericite. 
e 

1) Rotteck, p. 180; Birnuţiu, p. 190. 
=) Rotteck, p. 164; Bărnuţiu, p. 171. 
3) Pagina 142..
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Trecând la Theoretische Staatslehre oder Metapolitik, Erster 
Theil, Staatsmetaphysik, Bărnuţiu — începând Dereptulu pu- 
Blicu înternu — înlocuește $ 1 din Rotteck cu o definiție și 

„o diviziune şi: revine la Rotteck $ 2, Vom Ursprung des 
Staates, la el $ 3, Originea statului, un extras, despre felul 
căruia se poate judecă din următoarea paralelă: 

ROTTECK 1) 
Die Frage nach dem Ur- 

sprung der Staaten ist nicht 
eine /istorische, sondern eine 
Philosophische Frage, Es han- 

_delt sich nămlich hier nicht 
darum:, wie oder auf welche, 
Weise, aus welchen Anlăssen 
oder durch welche wirkende 
Krâfte dieser oder -jener be- 
stimmite Staat, oder auch viele, 
vielleicht die zeisfen Staaten 
nach historisch etwa zorherr- 
schender  Erscheiniung  ent- 
standen seyen; sondern blos 
allein darum: was bei allen 
Staaten, mag ihre faktische 
Entstehungsweise  gewesen 
seyn, welche sie wolle, als 
Grundlage ihres rechtlichen 
Bestehens anzuerkennen oder 
anzunehmen,  vorauszusezen 
oder hinzuzufigen sey d. 
h. also bei oder neben 
oder ungeachtet aller Ver- 
schiedenheiten in der zufăl- 
ligen Entstehungsweise jener 
Menschenvereine, die wir 

  

1) Ediţia 1840, p. 50. 
2) Pagina 11, . 

BĂRNUȚIU |: 
Intrebarea despre” originea 

statului (origo civitatis) nu e 
istorică, ci filozofică. Adecă,nu 
întrebăm cun, cu ce ocasiuni, 
prin ce puteri s'au născut 
oarecare. stat determinat seau 

multe, seau cele mai multe 
state; ci întrebăm: | 

«Care e acel fundament e- 
senţial al tututror statelor, fără 
de care nici unul nu ar pu- 
teă subsiste juridice și nici 
unul nu ar fi aceea ce i se 
cuvine a fi dupre a sa na- 
tură internă juridică și dupre 
idea care o avem noi despre 
stat ?» Ii
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Staaten . nennen, sich, als 
wesentliches, demnach îiberall 
gefordertes, Fundament der- 
selben darstelle, ohne welches 
sie nămlich trotz aller Aehn- 
lichkeitin Aeusserlichkeiten— 
nach ihrer zznera, namentlich 
rechilichen, Eigenschaft oder 
Natur das nicht. waren, was 
unser Begriff von Staat oder 
die Idee (Vernunft-Vorstel- 
lung) desselben besaget. 

-G. BOGDAN-DUICĂ 

Apoi, săltând peste $ 4 şi 5, din Rotteck, care se ocupă tot 
cu scopul statului, Bărnuţiu şi Rotteck au comun $ 6 Scopul 
statului (Bestimmung des Staatswechs ), cu aceleași trei puncte 

„principale (prescurtate); $ 7 tratează conceptul statului (Voli- 
stândiger Bepriff des Staates) : 

» ROTTECK . ” 

Der Staat ist eine auf keine 
Zeit beschrănkte Gesellschaft 
eines ausăssigen Volkes, errich- 
tet zum Ziwvecke: a) des unter 
seinen Gliedern herzustellen- 
den Rechiszustandes, sodan b) 
der innerhalb eines bestimm- - 

ten  'Theiles der Erdflăche 
(Gebietes) durch  gemein- 
schaftliche Kraft zu bewirken- 
den Sicherheit (in weitester 
Bedeutung des Wortes) aller 
Vereinigten einzeln undin Ge- 
sammtheit; endlich noch c) 
zu gemeinschaftlichen Erstre- 
bung aller derjenigen eviden- 
ten allgemeinen Lebenszmwecke, 
welche dergestalt sicherer oder 

„. BĂRNUȚIU 
Statul (civitas, status) e 

societate nemărginită la vreun 
timp, intemeiat de o naţiune | 
aşezată pre un loc pentru ur- 
mătoarele scopuri: a) 'spre a 
efectuă între membrii sei un 
stat juridic, apoi b) spre a în- 
fiinţă cu puteri multe, între 
marginile teritoriului seu o 

„securitate pentru toţi mem- 
brii în particular şi pentru 
toată universitatea națională 
în urmă,.c) spre a scoate la 
cale şi alte scopuri necesarii, 
evidente şi universale, cari 
numai cu puteri. unite să se 

ajungă mai sigur, mai _UȘor 
și mai deplin.
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leichter oder  vollstândiger. 
oder auch blos allein durch | 
solche  vereinte Kraft, zu „- A 
„erreichen sind. 

După alt salt se traduce (R. $ 9) capitolul $ 5 Despre feri- 
toriul statului, Ş 9 Clasele cetățenilor (R. $ 10), $ 10 ÎIndigen- 

țele statului (naturaliile, puerile, banii), la R. $ 11; iar asu- 
pra influenţei climei, cauzelor fizice, forţelor morale se trece 
tot aşă de uşor ca şi la Rotteck Ș 12, 13 şi 14. Din puţin 
rămâne și mai puţin! 

După o nouă eliminare despre noţiunea dreptului de stat 
(natural şi pozitiv) şi istoria lui, Bărnuţiu trece la Originea 
potestaţii "politice originarii ($ 12), adică la $ 18 din Rotteck: 
Von der Enstehung der. urspriinglichen Staatsgewalt, şi-l ex- 
trage, cum extrage și Ş:19 şi 20 despre critica pactului de 
subiecțiune; $ 21, 22, 23 despre 'originea (şi rostul) puterii 
politice artificiale, care este numai «mandatarea naţiunii, 
până când execută numai voinţa cea comună rostită de cătră 
universitatea naţională». (Rotteck: Bevolbnăchtigte der Ge- 
sammntheit, Vollstrecher des fortwâhrend von der Gemeinde 
selbst zu erklărenden Willens). O notă precisă-isbeşte şi la 
Rotteck?) și la traducătorul Bărnuţiu în 7nonarchie şi aristo- 
craţie, care înlătură comanda naţională a tuturora. Capitolul 
($ 18) se încheie, ca şi la Rotteck, cu o energică apăsare. 
asupra personalităţii politice a poporului, care şi-o «apără», 

„care este dator să şi-o apere contra propriilor delegaţiuni, 
adecă contra întregului aparat politic suprapus. . 

„În chipul acesta prelucrarea — când traducere, când pre- 
scurtate, când eliminare — merge înainte adăugând pe. ici 
pe colo câte-o ușoară nuanță proprie, fără însemnătate, şi 

cuvinte latineşti; o amintire din epoca: predării sale. Jatinc. 
: Dreptul public desvoltat de Bărnuţiu a fost, aşadar, numai | 

Ă dreptul public al lui Rotieck! 
ma ame am 

  

'2) Insă în Dreptul public al Românilor, p. 8, Bărnuţiu reiă chestiunea; citând pe 
geologul vienez Suess, dovedeşte că a făcut progrese în direcţia aceasta a gândirii po- 
Jitice-naturaliste. n , 

2) Papina 96. 

-
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„ Continuând Rotteck desvoltă cu căldură $ 26, 27, etc. des- 
pre unitatea puterii: politice, sfințenia puterii, dar și despre 
dreptul cetăţeanului; despre datoria lui de a întrebă, înainte 
de a se supune: Dela cine vine porunca? Cine-i: regentul lâgi- 
tim? Şi ce poruncește el? In aceşti Ş$-i ţişneşte revolta raţiunei 
şi a moralei contra poruncei neraţionale; se propagă neascul- 
tarea și revoluţia contra celor.ce isbesc în datoria morală: 
«Și dacă datoria e nu numai morală, ci şi juridică, atunci 
„nu-mi este iertat nici juridicamente să ascult» (Bărnuţiu), 

„_seau, în original!), a wenn die Pflicht zugleich eine Recht- 
- schuldigkeit wăre, auch rechtlich nicht befugt». Pentru Rotteck, 

ca.şi pentru Bărnuţiu, acest principiu eră un (adevăr nescu- 
tura), unumstăssliche - Wahrheit. + 

Câtă vreme Bărnuţiu a stat numai subt influenţa lui Krug, 
el eră într'o situaţie defensivă: Krug. îi da contra politicei 
ungurești arme de apărare ; Rotteck îl făcu agresiv. | 

Se şție, din polemica lui Titu Maiorescu, că din Bărnuţiu 
această parte agresivă a supărat mai mult, mai ales în chestia 
de-a se delegă suveranitatea română unui domn de origine 
străină și de a-i limită puterile. “ 

Privitor la limitare Bărnuţiu susținea că domnul poate 
porunci numai ce «după a sa conştiinţă. cunoaşte ca neapărat 
seau ca folositor pentru efectuarea scopului comun al statului 
şi prin urmare ce se cuprinde în adevărata voință comună pe 
care el e obligat moralmente a o duce întru împlinire», că Dom- 
nul — azi Bărnuţiu ar zice regele —nu poate lucră contra 
zoinței comune, care nu se poate mulțămi cu îngrădiri subiective, 
de conștiință individuală a moralului, ci numai cu: de cele obiec- 
five, constituționale 2). - | 

In .regiunea aceasta de idei democratice serioase trebuie 
căutată. și importanţa pe care Bărnuţiu o da chiar protestului 
unui singur cetăţean contra fenomenului politic care ar jigni . 
dreptul comun sau suveranitatea totalisață, deci eventual, în 
«țară», atunci, contra alegerei ca domn a unui străin 

1) Pagina 111. . . 
| 2) Rotteck eră şi mai ironic privitor la conştiinţa monarhilor în clasica lor formulă 
ridiculă: Wissen und Geztissen; şi afară de Cromwell, Robespierre, mai cită: Ferdinandii, : 
Miquelii şi Mahmudii cu ale lor tiranii. Loc. cit., p. 21. . .
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(Carol 1)1). Dacă un singur Român îl respingeă, el nu aveă 
ce să caute în ţară! Ia 

Rotteck a fost un vorbitor şi scriitor curagios. Din ideile 
fundamentale arățațe până aici el a tras toate consecinţele 
logice-politice. A le arătă pe toate nu poate fi scopul meu, 
care aici caut numai raportul dintre original și copia româ- 
nească a unei teorii; totuş, încă vreo două amănunte pot să - 
ilustreze sentimentele politice ale lui Bărnuţiu. 

La pagina 49, Bărnuţiu pune între semnele citaţiunei un 
pasaj despre «mărginirea practică» a puterii politice, de ex. 
a monarhului. Pasajul este. traducerea pasajului din Rotteck 
care-l tipărise rărit, ca să atragă asupra lui atenţia cetitorului. 
II reproduc, deci, ca pasaj de predilecţiune al profesorului 
român: , . 
„4E nedrept tot ce întreprinde organul cel artificial al vo- 

inţei comune în contra direcțiunei declarate seau cunoscute 
a organului natural, afară de cazurile când se poate cunoaşte 
juridice că organul cel natural nu e capace sau nu e curat. 
E nedrept tot ce întreprinde organul artificial spre a împie- 
decă seau spre a îngreuiă seau spre a falsifică declaraţiunea 

„voinţei din partea organului natural seau ce întreprinde spre 
„a împiedecă desvoltarea cea: politică a poporului, adecă spre a-i 
prelungi minorenitatea în respectul inteligenţei şi al carac- 
terului. a a | 

Eră firesc ca, întrun astfel de sistem ideal, să se conteste 
orice putere cate s'ar fi încărcat cu astfel de păcate şi să se 
caute forma ideală a educaţiei politice a poporului. Forma de 
mult o găsiseră Francezii și Americanii; Rotteck o apără cu 
tot arsenalul de argumente ale dreptului natural ;.argumentul . 
lui, idealul lui trecu şi la fostul monarchist dela 1848, la Băr- 

“nuțiu, care deveni republican.” | 
«Din determinaţiunea acestor. concepte. deduce Rotteck ur- 

mătoarea proposițiune ca evidentă : Numai republica e dreaptă; 2 

  

3) “Textul românesc se află la pagina 44 al. 2: cAlt'mentre ete. Pentru claritatea sa mai mare cu citez aci numai textul lui Rotteck (Cp. 116, jos): +Wo iibrigens noch cinige Heilighaltung des Rechts besteht, da soli dem gekrănkten Einzelnen wenigstens die einfache Appelation an die Gesammiheit.— durch Rede, Schrift oder Presse — 
immer vergănnt seyn, und auch die Gesammtheit soll sich hinwieder durch das Organ ihrer kundigen Glieder frei iiber die Fălle der eingelegten Berufung erklăren diirfens, 

! / . 

/ 
j
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numai republica e bună, şi fiecare formă de guvern seau consti- 
tuțiune numai întru atât se poate aprobă ș şi lăudă, încât se apro- 
pie de acest scop ideab 1. 

Cuvântul aprobă, care implică, în casul contrar, desapro- 
barea, este adaos de Bărnuţiu; Rotteck are numai cuvântul 
gepriesen. o 

Doctrina constituțională, expusă dela pagina 88 înainte, 
este tot a lui Rotteck. Aceasta este doctrina politicei, prelu- 
crată şi dedusă în acelaş fel. Pe ici, pe colo, în câteva note 
Bărnuţiu introduce, însă,. şi unele păreri mai nouă, din 
Tocqueville, Sismondi?), Murhard 3), Levita 2). Este de prisos 
să arăt, în amănunte, garanţiile cerute de spiritul republican 
monarchiei î încă nedesființate. 

„ Garanţiile luate de națiunea democratică sunt nenumărate, 
şi se întind, până mai viețuiesc monarhii, până în familia 
lor, pân” la creşterea moștenitorului pe care n'au să o con- 
troleze numai educatorii săi direcţi, ci şi corpurile legiuitoare5). 

Ca drept "natural public, Bărnuţiu propuneă și Dereptulu 
gentilor*), făcând ca şi Rotteck, deosebirea între dreptul gin- 
ților și dreptul public exterior (droit des gens şi droit publigue 
exterieur ). Partea aceasta este identică cu volumul al treilea 
din Rotteck, şi anume cu partea întâi a acestui volum, de- 
dicat «politicei materiale». 

Restul din volumul III (2 și 3) ș şi tot volumul IV nu s'a 
publicat ori nu a fost prelucrat( 2). 

Fiecare operă nouă sufere de influenţa lucrărilor anterioare 
„ori contemporane ale autorului care o scrie. Dereptulu publicu - 
“alu Româniloru de Simeone Barnuţiu, doptore în legi, etc. Iasi: 
"1867 nu face excepţie, precum voiu arătă. 

Dintr'un text dela pagina 171 reese că acel text —vreo 
14 foi înainte de sfârşit — a fost scris în anul 1860. Deci tot 

2) Pag. 110. La Rotteck, p. 209. 
2) Pagina 178, 182. 

3) Pag. 179. 
.%) Pseudonimmul unui. scriitor — ovreiu | Pag. 160 şi 184 

5) Rotteck, p. 339; Bărnuţiu, p. 208. - 
*) Paginile 209—361 din Dreptul natural public. : - . N
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textul anterior a fost scris înainte de acest an 1) şi după 1855, 
"când începuse a propune dreptul natural privat şi. public. 
Fireşte, modificări textul a primit şi după 1863, cum reese 
din multe părţi ale textului, încă: tot neterminat. Editorii 
pretind chiar, că la pagina 154 «autorul» voiă să citeze (aci) 
cele zise de d-l Eliade în contra principelui străin, „precum 
şi oraţiunile domnilor Vernescu şi Rucareanu, deputaţi. în 
camera dela 186...» care au rămas în uitare. Părţi nesfârșite. 
sunt şi altele: de unele editorii mult mai puţin cărturari decât 
profesorul lor nici n'au prins de veste. Opera este, evidenţ, 
un orso aproape complet, peste care însă mâna netezitoare a 
autorului nu a trecut și ultima dată. 

' Mulţămindu-ne, privitor la data scrierii şi la felul publicării, 
cu aceste indicaţiuni, să trecem la analiza operei. 

Întâia componentă este vechia energie a ideilor dreptului natural. 
Este drept, Krug, nu mai apare; dar apare Rotteck, la p. 

79, în Originea republicei române, unde pasajul cu Nemrodi 
Bramini, lldebrandi, lesuiţi, ş. a. m. d. este împrumutat din 
vol. II, p. 51 (Vom Ursprung des Staates); apoi la p. 117 
(despre natura dreptului teritorial al statului); p. 184 (despre 
dreptul ginţilor european), după Weligeschichte; p. 287—289 
(despre justiţia administrativă). 'Tovarășul lui Rotteck, Wel- 
cker asemenea este citat de câteva ori, ca la p. 200—292 des- 
pre înlăturarea oricărei influenţe a puterii legislative ori ese- 
cutive asupra justiţiei, într'un capitol fundamental. . . 

* Influenţa celor doi dilozofi» juridici nu se mărginește, însă, 
numai la anumite chestiuni, ci se mai simte și la stabilirea 
punctelor de plecare ale sistemului, în primii $$-i, unde se 
stabileşte raportul între drept, morală, ecitate (. aequitas P. în 
sensul lui. Rotteck, vol. I, $$ XVI și XVII. 

Alte 'apropieri la dreptul natural ori naţional se mai găsesc 
şi aiurea, ca sprijin serios al operei. Simion Bărnuţiu ţine, în 
special, să accentueze paralelismul dintre dreptul natural și 
cel roman?). . 

-1) Cei 2613 ani (cifra lui Bărnuţiu) dela înființarea calegerei capului naţional» 
sunt cei 753 ani dinainte de Hristos (fondarea Romei!) + 1860 după Hristos! De unde 
ar reeşi că pentru el, ca și pentru Laurian, istoria română începeă cu — Romulus! 

2) Vezi de ex.pp.7, 9,11, 17 95, 96, 100 și p. 209. (La Romani jus gentium 
eră eșal. cu jus naturale).
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A doua mare componentă este dreptul roman. 
Pe Savigny Bărnuţiu l-a cunoscut dela Sibiiu încă; dar 

aici el. citează Istoria dreptului roman în evul mediu în tradu- 
cerea lui Guenoux (1839)3). Mai mult exploatează, însă, pe 
R. Ihering, Geist des râmischen Rechis2). Câteodată, trece şi 

“la literatură mai puţin celebră, (de ex. Rein, Hermeneutik, 
etc.), ori mai veche (de ex. G. Chr. Burchardi din 1854 ori 

chiar W. Fr. Clossius din 1831).. 
Pe. Burchardi, care citase pe Clossius, Bărnuţiu îl citează, 

de pildă, în pasajul următor?): «Dreptul roman n'au eșit din 
us în Orient nici după căderea imperiului oriental; afară de 
“aceasta el s'au menţinut în Moldova şi Țara- Românească, 
zice W. F. Clossius și Burchardi». Dela cine eră să afle Băr- 
_nuţiu așă ceva! Dar Clossius — din Dorpat — dase acolo 4) o 
simplă bibliografie, câteva titluri, într'o anexă despre izvoa- 
rele grecești pân” la peirea imperiului bizantin, citând fireşte 
și — Pravila şi K&o-ul politic al principatului Moldovei. 
Mai bine ar fi fost, ca Bărnuţiu să deschiză chiar pe Kopitar, 
pe care Clossius îl citează pentru tot capitolul respectiv 5). 

Dela exemplul acesta de erudiție naivă, căruia i-am puteă 
găsi destule paralele —să ne întoarcem la autorul predilect, 
la Ihering. Și anume la motivul care lui Bărnuţiu i l-a lipit 
adânc de suflet pe Ihering. Lui Bărnuţiu i s'a părut că spiritul. 

“dreptului “roman, aşă cum îl. derivă Ihering, este: adeseori 

identic cu spiritul dreptului natural, care lui de mult îi zăcea 
la inimă. Opera lui chiar așă începe: «Dreptul Românilor e 
dreptul roman; deaceea (Adecă: fiindcă este roman!). e şi 
neapărat a-l. desvoltă necontenit în conformitate cu princi- 
piile cele naturale şi eterne de drept, pre care le-au stabilit 

- şi le-au aprobat poporul roman»; continuând apoi: dĂsemine 
, desvoltare cere însași existenţa naţiunii române, căci dreptul 
națiunilor vii nu se naște casualmente, nici mu se împrumută 
dela străini, ci se naște din indigenţele lor i interne, ca și limba; 

1) Pag. 49, 59, 249, etc. 
2) Pag. 1, 12, 57, 68, 92, 102—108, 132, 134, 139, 140, 164, 181, 273, 276. 

3) Pag. 37. - 
4) Pag. 104 (Burchardi, p. 344). 
5) Textul lui Burchardi atât este: cAusserdem hat sich das byzantinische Recht 

noch in der Moldau und Wallachei in Geltung erhalten». Atât!
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deci precum ar fi nenatural, neraţional şi nenaţional a-și . corumpe limba prin limbi străine, așă e şi cu dreptul. In evoluția continuă a dreptului nostru pe bazele străbune (Ihe- ring, I, 96, 97,.204) se va arătă și puterea vitală şi regene- ratorie a națiunii noastre şi în adoptarea codicelor străini decadența ei) 1). Ihering, la pagina citată (97) afirmă despre dreptul roman ce! Bărnuţiu afirmă despre orice drept naţio- nal-viu, produs original, din propriul suflet național. Şi de- oarece, după: părerea lui — ca vechiu produs al școalei lati- niste — sufletul roman este și sufletul român, în sufletul român au rămas, firește lucrând ca din ascuns, ereditat, mistic, sufletul. roman. Paralela între: natural, roman şi român se repetează și aiurea, ca de ex. în capitolul despre Drepturile naturali?), care sunt moțivate şi cu cele XII fa- bulae romane, cu, Cicero şi cu Ihering, citat de vreo zece ori! Apoi?), altă pildă, acolo, unde Bărnuţiu motivează ideca că adunarea generală nu e omnipotentă» — cum arată Ihe- ring, II, 59; în cazurile date se aduce ca motiv al negaţiunii omnipotenţei camerei, dreptul natural și nealienabil 14) Exem- plele sunt suficiente, ca să dovedească legățura ce se făcuse la Bărnuţiu între dreptul natural, vechea lui simpatie şi cel Toman, simpatie mai nouă, din anii 1845—1846. In sfârșit, a treia componentă este dreptul român, singurul care ne-ar fi interesat, căutat fireşte până în izvoarele lui, până la 1864 aşi de Puțin cunoscute. În partea aceasta Băr- nuțiu căzi jerțfă lipsei de studii a epocei sale și fantazieii) naționaliste, de care el însuș dă probe clasice. . De pildă: Ca aderent al purismului de rassă, Bărnuţiu, crede că Românii sunt cei. mai puri Romani. Dovadă sunt datinele, jocurile, muzica ; dovadă toponimia 5), graţie căreia | 

  

, 

1) Alles, was Rom ist, erwirbt und leistet, verdankt es sich selbst und seiner Kraft; alles wird gemacht und organisirt, in allem ist Planmăssigkeit, Absicht, Be- rechnung... Nichts wird von aussen entlehnt mit Ausnahme des Vălkerrechts; Stadt, Recht, Religion, alles producirt Rom aus sich heraus» (1866, p. 97). ) Pagina 100. . . - 
3) Pagina 273. 
1) Cazurile sunt: Adunarea nu poate renunță la dreptul de-a alege națiunea pe i capul Statului, ori la dreptul conştiinţei, etc. 
5) Pag. 71—73. 

N 

z2—A.R. Viața şi ideile lui Simion Bărnuţiu, „Sar 
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satul 'Fraianișul din comitatul Clujului de ex. păstrează chiar 

memoria lui "Traian!), ori Tuscea din Haţeg memoria colo- 

nilor 'Tusci ori 'Toscani!2) - Sa a 

Ca acelaş aderent setos de dovezi pentru continuitate, deci 

şi pentru continuitatea dreptului roman, cl culege chiar şi 

pe Antoniu Decsy, ictus Miskolczieusis, care în a sa Historia 

de ortu, progressu, fatis et mutationibus jurisprudentiae hunga- 

zicae (Pestini, 1785), susţineă că Attila a avut pe lângă sine, 

ca secretar de epistole şi decrete, cunoscători ai dreptului 

roman, pe episcopul Lupulu şi pe Constantin Romanului; și 

îi da astfel lui Bărnuţiu motiv să afirme că (fără îndoială 

Attila eră constrâns a urmă dreptul Romanilor, pentrucă 

acesta eră în us la Românii din Dacia»?). 

Cam pe aceeaș treaptă de seriositate se poate aşeză și 

quasi — credinţa în constituţia. lui Radu-Negru, aşă cum o 

proiectase» — cine ? — Vaillant! 4) 
Fireşte, nu: toate probele sunt de natura acestora; dar care 

sunt de acest fel compromit definitiv opera. 

Din cele trei componente se adună așadar materialul cu 

care se îmbracă sistemul său politic-democratic, care în fun- 

damentele sale este tot cel dela 1842 și 1848, cu deosebirea 

că el a pierdut sobrietatea sa naturală de atunci și a adaos, 

la noţiuni obţinute filozoficeşte, argumenţări.de erudiție juri- 

dică de puţin folos, dar, totuş, atrăgătoare acolo unde apar 

în forma lui Ihering, de pildă. Si 

La 1842 şi 1848 noţiunea fundamentală fusese a persona- 

lităţii (individuale și naţionale) cu drepturi. nealienabile.. 

Acum, la 1855—1860, el este încântat că Ihering (şi Rein) 5) 

i-aduc înainte idea de autonomie a individului, idea că dreptul 

individual nu-i o creaţiune a statului, ci își are motivarea sa 

în sine însuș şi există din propria sa putere. Idea romană a 

autonomiei, aşezată de Ihering în aşă zisul al. doilea sistem 

de drept roman, mărginiţ, la: Roma şi Romani, îi confirmă 

  

3) Pagina 69, nota 14. 
2) Pagina 70, nota 3. : 

3) Pagina 56, 248, 251, 298, Citatul de 4 ori arată că Decsy eră argument im= 

portant la Bărnuţiu. - i 

1) Pagina 255: - 

3) Ihering, I, p. 82; Rein, p. 7—8; Bărnuţiu, p. 13, notă.



  

IDEILE LUI SIMION BĂRNUȚIU 179 

' lui Bărnuţiu o idee de mult îngânată de el şi-l îndemnă să 
_construiască sistemul român, sistemul autonomiei „naționale, 
care nu admite nici o abatere, dela ceeace acum eră, după 
convingerea sa, chiar esența juridică a spiritului romano- 
român. In Bărnuţiu lucră un sentiment, o idee călăuzitoare; 
cine o înțelege, îl înțelege întreg și nu se împiedecă de felu- 
rite petece ştiinţifice ale unei haine democratice în sine bine 
încheiate. | 

T. L. „Maiorescu, om de gust și fără răbdare ştiinţifică, 
"s'a simţit jignit tocmai de ce nu eră esenţial în Bărnuţiu, de 
erudiția romanistică şi de exagerările silogismului democratic; 
şi a_voibit despre aberațiunile lui. După expunerea mea evo- 
lutivă, care-l dovedește pe Bărnuţiu dela 1840—1860 identic 

“| în părerile sale fundamentale se va mai vorbi încă despre 
naivităţi și aberaţii, dar nu se za puted contestă consecvența 
neînfrântă „Q.„sentimentului. democratic-naţional, cătră care ma-: 

! terialul științific, sosit din nou, se alipeă, în alegerea senti- 
“mentului, nu în înţelesul critic al ştiinţei. | o 

Exagerările au fost mari. Ele au fost cuceritoare prin căl-. 
dura lor, prin profetismul lor. Ele au fost deci şi supără- 
toare politiceşte.: Nici nu se putcă să nu fie cuceritoare, când, 
ca un profet biblic, Bărnuţiu descriă, de exemplu, primejdia 
domniei străine și arătă bărbaţilor maturi — B. P. Hașdeu 
eră încântat! — și tinerilor patrioţi ce se va alege de ţara lor, 
dacă ea va fi condusă de domni străini. Pentru a caracteriză 
totodată şi modul lui de a profeţi, dar mai ales pentru a arătă 
contra cărui viitor (imaginat), se îndreptă autonomismul lui 
şi stăruința asupra nealienabilităţii drepturilor naţionale, dau 
numai un citat!): | 
„«În fine, dacă întrebăm istoria şi considerăm :aplecările şi 

pasiunile oamenilor, chiar şi. de sunt aceştia șezători pe tro- 
nuri, atunci Românii se pot teme, că domnul străin va umpleă 
ţara de străini, că va da din capul locului o direcţiune străină 
la toată administraţiunea şi educațiunea publică; spre acest 
scop, el se va îngrădi cu oameni încrezuţi din națiunea sa, 
cum a făcut regele Greciei și pre Români i-a da la o parte 

1) Pagina 162—163. 

12*
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şi-i va “discredită în faţa Europei; belele 1), tratatele şi nego- 
țiațiunile diplomatice, la aparenţă le va face pentru tară, în. 
adevăr numai în folosul familiei sale; va redică toate liber- 
tățile Românilor şi înainte de toate libertatea presei și va 
asupri talentele române, fiindcă de aceste nu va avea nevoie; 
va introduce în România unită civilitatea europeană, adică: 
deficitul, banii de hârtie, monopolul de tabac, timbrul, biro- 
craţia, absolutismul, sistema corupţiunii şi altele asemeni, cu 
cari va încurcă ţeara mai rău de cum este încurcată Grecia 

“cu sistema financială, de cătră diplomaţia europeană; va în- 
cărcă cu contribuţiune teritoriul și pre poporul român, după 
sistema cea mai: perfectă din Europa civilizată, așă cât să nu 
rămână neîntrodusă nici 0. specie de contribuţiune şi să nu 

fie scutiţi nici cânii păcurarilor din munte; boierii până acum. 
neînvăţaţi cu contribuţiunea şi lipsiţi de capitaria nu vor pu- 
teă să răspundă ŞI contribuțiunea ăruncată pre moșiile lor 
cele intinse și să le cultive şi pre aceste: deci ei vor fi nevoiţi 
a-şi. vinde moşiile la străini; fiii şi nepoţii lor vor fi mai întâi 
răzeşi și mai în urmă ţărani, însă nu ţărani ca ţăranii de astăzi, 
ci proletari, carii vor cerși lucru dela străini, ca să-și merite 
pânea cea amară de sclav). | 

Aceasta este o singură frază, netăiată de nici un punct, este 
e singură răsuflare. speriată dintre vederile celor două fan- . 
tasme: domn străin şi sclăvie străină; ea putea să impresioneze 

puternic lumea de-acum 60 de ani, care într'adevăr aveă 
nevoie de autonomie şi personalitate. - 

Lăsând la o parte fantasmele, trebuie să recunoaştem, însă, 
că educaţia spre autonomie şi demnitate 'personală şi națională 
s'a făcut şi acolo în Iaşi, ca și la Blaj, cu folos. Fantasmele au 
trecut, ca apa; ideile politice- critice ale democraţiei în naștere 
au rărâas, ca pietrile din proverb. Aceasta a fost însemnă- 
tatea Dreptului publicu al Româniloru, căruia 'T. Maiorescu îi 
va face mereu procesul cât timp ciiticele lui vor fi cetite, 
căruia posteritatea îi va aruncă, totuș, din când. în. când, 
câte-o privire prietinoasă, deoarece în el se află mărturisite 

idei asupra cărora istoria noastră modernă încă nu s'a pro-: 

1) Războaiele! | | e
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„nunţat, care stau încă în faţa ci ŞI în viitorul țării. Firește, nu 
opera lui Bărnuţiu le va aduce mai de vreme la vreo împli- 
nire ;-alte scrieri le vor propagă, alte împrejurări le vor scoate 
iarăş la suprafață ; dar, tradițional, lumea își va aduce aminte 
că odată un profesor Bărnuţiu visase așă ceva 1). 

Intr'adevăr, astăzi chiar cartea aceasta a devenit aproape 
ilegibilă, ca mod de compunere, ca încheere de idei, ca stil. . 
Totuș istoricul literar a trebuit să-și facă datoria față de ea 
şi să-i formuleze rostul și locul în desvoltatera ideilor. lui 
Bărnuţiu, care dela el se răspândiră într'o bună parte a Mol- 
dovei deacum şaizeci de ani. : 

LI 

LOGICA, PSIHOLOGIA, PEDAGOGIA 
Psicologia empirică şi Logica de Simione Bărnuţiu etc., Iaşi, 

1871 este partea întâia din Philosophische Propădeutik. Ein 
Leitfaden zu Vortrăgen an hăhern Lehranstalteu von Dr. los... 
Beck, Grossh. Bad. Geh. — Hofrath und Professor. "Titlul părţii 
întâia este Grundriss der empirischen  Psychologie und Logih, 
care la 1849 se află la ediţia a treia. o 

Scrierea pare a fi fost un manual de predilecție al școalelor 
secundare. Altfel nu l-ar fi tradus, şi în limba maghiară, 
chiar filozoful Greguss Agost?2). | | Modul lui Beck de-a judecă în filozofie se poate vedea din 
împărțirea ei în feoretică (1 Logică; II Metafizică și anume:, 
1) Filozofia ideală (Ontologie), 2) filozofia reală (Psihologie, 
cosmologie, teologie); practică (filozofia , dreptului, etică, 
estetică). Teologia este — filozofie! Și, fireşte, lumea, istoria . 
lumei, o revelaţie a lui Dumnezeu şi o realizare universală a 
spiritului omenesc! _ | 

Rezerve faţă de modelul prea idealist Bărnuţiu face câte- 
odată. De pildă în $ 30, nota 19): 
  

1) Până acum s'a împlinit întocmai exproprierea cerută de Bărnuţiu; combătută de 'T. Maiorescu ca posibilă cam peste 200 ani, adică cam pela anul 2030 şi ceva! 2) A tapasztalati ldlektan es tiszta logika vdzlata, Ed. III. Pesten, 1868. (Ed. IV, 1873). O prelucrare a dat şi Rohrer Antal (Pest, 1856). 
3) Pagina 19—20. . , 

o
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«Becu î) zice şi aci precum la $ 19, cumcă corpul nu face 

parte a eului, ci cum că e un on eu pentru suflet; mai bine 

învăţă Crug?) cumcă eul cuprinde în sine atât corpul cât şi 

sufletul cu toate facultăţile lor». E - 

f Modul de prelucrare al manualului este cel cunoscut: când . 

traducere, când prescurtare. Dar, vai! ce .terminologie: 

Botriibnis = imestiţie, Anmut — venustate, -etc! 

" Pedagogi'a de Simeone Barnutiu, doptore- în legi,. profesore 

de dereptulu naturale, de dereptulu gentilor; de dereptulu pu- 

blicu alu Românilor şi de filosofia la Universitatea de laşi, 

Iaşi, Tipariulu Tribunei Române, 1870. 

Este o carte de 314 pagini.. | 

|; _ Originalul ei german este A. H. Niemeyers Grundsătze der 

! Erziehung und des Unterrichis. Ă 

August Hermann Niemeyer s'a născut la a. 1754 și a 

murit în a. 1828. Opera prelucrată de S. Bărnuţiu a apărut 

la a. 1796; în a. 1818 opera se află la ediţia a şaptea; în a. 

1824 la o opta. În acest.timp lucrarea pătrunsese și în Unga- 

ria şi_ anume chiar în limba maghiară, ca, de pildă, prin 

Angyân Iânos, Neveles €s tanităs tudomdny etc. Pesten 1822. 

Presupun că S. Bărnuţiu cunoşteă întinderea influenţei lui 

Niemeyer în patria sa. Se Aa 

„Prelucrarea lui Bărnuţiu este, în cea mai mare parte, tra- 

„ÎI ducere. Ca de exemplu (Zeeiter Hauptabschnitt, Unterrichts- 

! lehre oder Didaktik, Vorerinnerungen, 2): | 

a aAllerdings gibt es cinzelne Erscheinungen von ausge- 

: zeichneten Menschen, die sich enweder iberhaupt oder von 

ciner gewissen Seite fast ganz durch sich selbst gebildet 

haben (Autodidaken). Sie sind auf diesem Wege vielleicht 

Erfinder geworden. Daher schien es auch einigen als ob 

diese Selbstbildung jener, welche. man fremder Hilfe - ver- 

dankt, vorzuziehen sei. Der Selbstunetrricht, meinten sie, 

sei eine ungleich stărkere .Aufregung der innern Tăţigkeit; 

es werde so vielleicht weniger, aber dieses wenige desto 

besser gelernt; man sei dabei vor. der Gefahr, immer am. - 

1) Beck! 
:) Krug,



. 
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Gângelbande fremder Meinungen zu gehen, geschiitzt und 
ciner gewissen Originalităt des Kopfes beinahe sicher. Indes 
lehrt doch auf der andern Seite die Erfalirung, dass 1. iiber- 
haupt nur wenige ausgezeichnete Kâpfe (Genies fiir irgend 
cine Wissenschaft oder Kunst) gleichsam von der Natur selbst 
dazu bestimmt scheinen, auf diesem Wege zum Ziel zu gelan- . 
gen; dass2), etc. “ | 

La Bărnuţiu 1): «Unii oameni de țalențe distinse nu fac cur- 
suri de învăţătură, ci se învaţă înşiși pre sine, cel puţin în 
unele obiecte (autodidacţi), şi cu toate aceste ajung la mare 
grad de perfecţiune. Acest fenomen a dat ocaziune unora ca 
să preferească cultura: de sine culturei câștigate cu ajutoriul 
învăţătorilor. Ei argumentă aşă: lucrarea cea internă se deș- 
teaptă mai tare prin învățătura de sine, omul numai de sine 
“învață mai bine; omul cel ce învaţă de sine -nu e în pericol 
de a fi condus şi purtat “totdeauna de părerile altora şi în 
urmă originalitatea minței lui e asigurată mai bine. 
"În contra acestora învață experiența: | | 

1. Că natura a destinat pre foarte puţini oameni cari să 
ajungă la scop pre această cale). 
„Et. etc. 
„Și aşă, mereu înainte. . 

Schimbările sunt: prescurtări mai sfioase (de ex. S. B. 
$ 142, A. H. N., vol. II, 5), ori mai îndrăsneţe ($ 143 și II, 
8); apoi prescurtări de text și traducerea în text a notelor 
lui Niemeyer ($ 1so şi II, 15); apoi eliminări (de ex. II, 29 
nu se află la S. B.); foarte multe citate din Niemeyer nu se 
găsesc la S. B.; asemeni lipsesc şi multe bibliografii, care 
i-ar fi lăsat textului o fizionomie prea germană. 

Traducerea este, în general, fidelă; dar se găsesc și multe 
greşeli curioase, ca de ex. allgemeine Sprachlehre = limbă uni- 
versală ($ 154 şi II, 21) ori, tot acolo Begehrungsvermăgen = 
facultate adoperativă; Ungeduld = lipsă .patientiei; Uznter- 

- richt = învăţătură, dar şi instituțiune?). Cetirea este astăzi o 
neplăcere stilistică foarte obositoare. 

1) Cu .suprimarea ortografiei lui S. B. , 
2) Observ că pe Niemeyer eu îl citez după ediţia lui Dr. W, Rein, 1884.
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„Dar traducerea are şi câteva pagini originale ; ici-colo câteva 
indicaţii despre stări moldovenești. $ 135 Amoarea catra 
Patria și Ş xp Principia generali pentru limba româna sunt 
cei doi $$-i originali (Pag. 176—182; 219—222). 

$ 135 obligă atât pe Românii cari «unt -sub gubernie de 
alță ginte), cât şi pe ceice (se bucură de guberniul lor naţional» 
să-şi apere limba, pământul, drepturile şi datinile strămoșești, 
în care «consiste carapterul lor nationale», pențruca astfel 

„să se consolideze «uniunea tuturor Românilor). Drepturile îl - 
ințeresează cald; a le părăsi ar însemnă că voim să ne atragenă 
blestemul strămoşilor; reforma scripturilor învechite şi de- 
fectuoase trebuie făcută cu înțelepciune şi discreţiune; con- 
stituția strămoșească eră liberală, deci, noi, urmașii, trebuie 
să fim contra despotismului, contra revoluţiei şi contra anar- 
hiei. Dar cine sunt duşmanii strămoșeştei constituţii liberale, 
principiilor naţionale, etc.? Sunt: 1) străinii din mijlocul 
nostru (acaparatorii din industrie, negoţ); 2) «civilitatea_euro- 
peană cea egoisță, despotică și materialistă, care voeşte a 
impune, sub nume de civilizaţiune: despotismul, luxul, de- 
ficitul, materialismul și sistema de concepţiune europeană cu 
toate urmările lor»; 3) Românii crescuţi în..instituțe. străine, 
care-i fac indiferenți față de drepturile şi instituţiunile na- 
țiunii lor. Amoarea cătră patria constă așadar într'un respect 
religios față de un trecut «liberal» şi în combaterea oricărei 

! amestecări de elemente străine, care ar puteă reduce energia 
„naţională, fie ca instituţii, fie ca moravuri. 

„$ 171 —premers de $ 170, despre divinitătea (!) limbei, 
exact după Niemeyer — concretizează divinitatea limbei ro- 

„mâne în trei principii. | | - 
—-= Principiul . romanităţii cere ca vocabularul, gramatica şi : 

eufonia limbei ncăstre să fie romane; acesta este principiul 
purismului romanic, care va elimină străinismele. 

__... Principiul poporanităţii cere ca limba'să fie una, să nu se 
creeze (cumva) o limbă aristocratică-românească, despărțită 
de a poporului. 

___. Principiul progresului cere ca limba să înainteze deodată cu 
cultura (agricolă, industrială, etc.). - | | 

Principiile acestea, dintre care sănătoase sunt al doilea şi
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al treilea, sunt obligatorii pentru toţi Românii, dar mai ales 
pentru învățătorii satelor şi pentru — mame, ca să nu-și 
înveţe feții numai instinctiv ((cum învaţă  mierlele și prive- 

„ghitorile pre ai lor), ci cu conștiință. , 
7 

LILI 

ALTE SCRIERI 
Editorii lui Bărnuţiu dau în Nofiţia biografică «nomencla- 

tura completă a tuturor opurilor lui manuscrise», pe care își 
propuseseră să le publice. Din ele az s'au publicat: 

1. Constituţiunile statelor principali cu introducţiuni. 
Antropologia.. ” 

. Enciclopedia filozofiei teoretice 1). 

. Metafizica. 
„ Estetica. 
. Știința virtuţii. 
Istoria filozofiei. 

8. Diverse alte scrieri ?). | 
Dintre diverse vor fi făcut parte lucrările pe care Dr. ]. 

Pop le-a publicat în Amicul familiei: Apărarea principiului - 
romanității în limbă?) (cu idei ca cele citate hai sus din 
Pedagogie) din 1855 (lași), Discurs cu ocaziunea inaugurărei 
Jacultăței juridice din Iaşi, 7 Martie/24 Februarie 18564), 
despre lupţa între drept şi putere; un discurs ţinut la sfârşitul 
anului la școala superioară de fete din Iaşi5); ș. a. 

Eu am văzut şi o traducere,după Ortolan, un manual. de 
drept. “ 

N
D
A
P
U
N
 

LILI 
INCHEERE 

Din toate expunerile anterioare reese că, deși eră lip- 
sită de originalitate, opera lui S. Bărnuţiu eră de preţ. Ea 

  

5) De sigur după Beck. 
2) Nespecificate, 
3) Pagina 66. 
4) Pagina 141. - 
5) Pagina 185.
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deschideă'vămile minţilor românești importând idei nouă, . 
idei vecinic nouă, deoarece ideile filozofiei dreptului nu sc 
învechesc niciodată și rodesc mereu. 

Rădăcinile acestei filozofii, care, este identică cu dreptul 
natural, se pot urmări până în Grecia veche; însă abiă re- 
nașterea scoate la iveală individul şi dreptul individual în- 
temeiat de. autonomia gândirii, produs de rațiunea umană, 
care acum încearcă a naşte şi naște sisteme. Ecou al mișcărei, 
Grotius rezumă trecutul” şi-l înmulțește, în înţelesul carac- 
terizat, de un istoric al dreptului, astfel »: «Dreptul naturei 
părăsește - regiunile abstracte, :devine juridic, pătrunde în 
dreptul positiv ş Şi câștigă domnia asupra. întregei concepții a drep- 
tului. Numai în acest sens este Grotius părintele dreptului 

” naturaly. Pe atunci Românii se aflau în epoca lui Mihaiu-Vitea- 
zul, ale cărui iscălituri şi peceţi atestă că pentru el şi contem- 

"poranii săi dreptul individual, natural nu aveă nici un înţeles. 
Dela Grotius până la revoluţia franceză curentul apusean 

curge mereu; apele lui le luminează câţiva luceferi ai ştiinţei 
acesteia; noi, din Carpaţi, nu auzim 'nimic. Abiă revoluţia 
franceză ne deschide puţin pleoapele, nu chiar ochii; însă, 
iarăș, abiă la începutul "veacului trecut se simte între noi 
„Rousseau, care — ca distracţie — picurase şi în casele boe- 
rești, din veacul al XVIII-lea încă. Apoi Fourrier şi Enfantin 
găsesc și la noi, în «ţară», aderenți. În acelaş timp, dincoace de 

munţi răsună Kant şi Fichte cu a lui Grumdlage des Natur- 
rechts (1796) şi cu celelalte opere mari (dintre 1600 și 1810), 
pe care, după Barițiu, Bărnuţiu le-a cetit la Blaj. Astfel abiă 
la 300 de ani după Grotius dreptul natural ne ica şi pe Noi În 
cleştele său, așezând un capăt în Bucureşti și altul în Blaj. 

T.L. Maiorescu, spirit conservator-liberal, sa simțit jignit 
- de critica prăvălitoare, care răsturnase odată, de două ori 
Europa, şi acum se pregătiă la alte răsturnări — socialiste; 
pentrucă și în fondul socialismului se găsesc tot elementele 

"- dreptului filozofic, ca sâmburele lui propriu?2). 'T. L. Maio- 
rescu a fost sever; a pierdut din vedere că Bărnuţiu însemnă 

1) Ernst Landsberg, Geschichte der Rechtswissenschaft, III, 1 (1895), p 
?) Anton Menger, Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag, 1891, P. 39. 

x
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0 nouă încopciare a vieții noastre cu vieața apuseană; şi a 
negat din el mai mult decât se poate negă. Prin această în- 
copciare, prin curentul creat de el — Maiorescu însuș recu- 
noaşte curentul — S. Bărnuţiu s'a aşezat între inițiatorii Ro- 
mâniei moderne, după ce, în Ardeal, fusese, el singur, îni- 

" ţiatorul curentului democratic- naţional. 
Acesta a fost rostul zieţii lui Bărnuţiu, al. cărui suflet bine 

născut îl alcătui luptător împotriva răului, martir şi biruitor 
asupra răului 1). 

i) Pentru a învăţă să legăm cu conştienţă filosofia lui Bărnuţiu de mişcările actuale 
eu recomand, ca întâia cetire: Otto Gierke, Naturrecht und deutsches Recht, Frankfurt, 
a. Main, 1883.



PARTEA A TREIA 

ANEXELE



1—iv 
STĂRI DIN BLAJ 

1. 

Despre starea şcoalelor din Blaj. 

Blaj, la 20 Sept. 1842, 

Intr'un “articol întitulat «Statistica preoțimii unite din Făgărâș» apărut 
nu de mult în Vasdruapi Ujsdg, s'a spus că în Blaj este o catedră de teologie 
cu 4 profesori, una de filosofie cu ș profesori, un gimnaziu cu 6 profesori 
şi o şcoală normală cu 3 instructori. Aşă va fi și în anul viitor 1). In sânul 
profesorilor însă, cu excepția celor dela şcoala normală, anul acesta se vor 
face mari schimbări. In gimnaziu s'a și făcut schimbarea, pentrucă în toate 
cele cinci clase au fost puși profesori Vasiliţi 2). Dacă această hotărâre este 
definitivă, greu ne vom putea decide: să compătimim aceste suflete bune, 
sau să desperăm 'de prezentul trist și de viitorul și mai trist al neamului no- 
stru neștiutor, pe care din cine ştie ce motive crude l-a ajuns această lovi- 
tură de moarte. " 

Oameni potriviţi cari ar primi postul de profesor cu mare: bucurie avem, 
însă aceştia nu sunt admişi numai pentrucă nu vor să fie călugări. La. noi 
aceasta este condiția sine qua non, ca să fii profesor. Și dacă în gimnaziu sunt 
deja călugări, în ziitor vor fi puşi poate şi la catedra de filosofie şi mai şti, 
poate și la catedra de religie. Doar drumul spre împărăţia întunerecului este 
pregătit pentru şcolile noastre, care numai de câţiva ani au fost aduse într'o 

- stare mai bună. Va fi atunci vai de poporul nostru, care, dacă araveă mai 
multe instituții de acestea, n'ar trebui să se. teamă de loviturile soartei; din “ 
nenorocire însă numai acest institut îl avem pentru pregătirea preoților și . învăţătorilor; dar cum putem aştepta să iasă preoți și învăţători isteți, for- maţi în spiritul sublim al ştiinţei curat creștineşti, de sub conducerea unor 
oameni conduşi de spiritul călugărismului, care ureşte ştiinţa, desvoltarea şi 
progresul? 

Răul l-a observat răposatul episcop Ioan Bob, care este slăvit pentru fap-. tele sale cele bune; el a redus numărul vasilitilor Ja doi şi apoi la unul. De 3 

1) Oare au avut sau nu intenţia să şteargă pe carevă? Redactorul, 2) Din statistica amintită am aflat că Vasiliţii sunt călugări din ordinul lui Vasile cel mare. Redactorul, 

ae
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aceasta s'a plâns dureros egumenul de atunci, Benedict Fogarasi, care sus- 
ţineă că învățământul în școli este neglijat din pricina lipsei de vasiliţi și, | 
deci, de profesori permanenţi. Eră adevărat, mai cu seamă în privinţa gim- 
naziului. Dar cauza mai tare a fost alta: Episcopul, ca arendaş al moșiei că- 
lugăreşti —.toată stima față de meritele lui, dar şi acesta e adevăr — plătea 
pe profesori numai cu 200 florini, din care nu-și puteau cumpără cărți, iar 
în vremurile acele vitrege abia își puteau plăti amiaza și cina cu 10 fl. la lună; 
restul nici pe departe nu le ajungeă pentru celelalte nevoi 1). 

De fapt, ar fi de dorit şi ar fi foarte bine ca profesorii din Blaj să fie mai 
stabili decât până acum; însă nu profesorii călugări, pentrucă experiența, 
cel puţin la noi, ne dovedeşte că cu cât călugărul este mai stabil, cu atât este 
profesor mai rău. Adevărul acestei afirmațiuni o pot dovedi cu câtevă exemple. 

: Onorabilul egumen, pe care l-am amintit, după multă străduință a reușit 
să întoarcă lucrurile așă, ca să aibă doi călugări adevăraţi, dintre cari unul 

„a intrat în călugărie din durere pentru moartea soției sale. O fi nădăjduit 
cinevă că va fi bun ca profesor permanent; a și profesat câţivă ani, dar în 
scurt timp s'a dovedit că nu iubirea muzelor l-a atras spre cariera aceasta; 
iar celelalte merite cu care s'a distins la mănăstire, Blăjenii le cunosc bine, 
încât nu-i nevoie să se citească în gazetă și nicidecum nu pot servi ca argu- 
ment pentru răspândirea Vasiliţilor. Celălalt din tinerețe şi-a luat povara 
călugăriei, care este insuportabilă și contrară oricărei gândiri sănătoase. Spe- 
ranțe noi s'au născut în inima posomorâtă a bătrânului egumen, care eră 
desperat de. soarta ordinului său călugăresc, pornit spre disolvare; par'că- 
vedea cum, prin tânărul vasilit, va înflori-mănăstirea veştejită. Insă şcolile 
și neamul nu puteau împărtăși bucuria copilărească a moşneagului ; acest 
vasilit, după un profesorat de douăzeci de ani, nu numai că n'a învățat limba 
germană sau ungurească, ceeace ar fi putut face cu ușurință, fiind pro- 
fesor permanent şi provăzut cel puţin cu haine și hrană; dar el nu numai : 
şi-a câştigat cunoștințe în vre-o ştiinţă afară de specialitatea sa, ci 
chiar și în specialitatea sa a: fost așă deignorant, încâtun sentiment 
gingaş mă împiedecă să-l compar cu ceeace ar trebui comparat. Şi multe 
exemple de acestea aș puteă cită din timpurile vechi, mai noi şi cele 
mai din urmă, dacă durerea inimii nu m'ar îndemnă să tac. Chiar şi cazurile. 
acestea le-aș fi îngropat în mormântul etern al uitării; cunoscând, însă, ur- 
mările periculoase ale acestor lucruri, mi-am ținut de datorie față de neam, 
ca să arăț marelui public situația noastră tristă. Pentrucă avem speranța dulce 
că cei mai deştepţi ai neamului nostru tot vor înțelege odată cerinţele epocei 
noastre și, desbărându-se de prejudecățile, sancţionate prin puterea mira- 

1) Dacă cineva nu crede afirmaţia aceasta, să întrebe pe oricare canonic sau pro- 
fesor mai bătrân din Blaj şi se va convinge. Mult putem învăță în privința aceasta din 
cărțile lui Petru Maior despre începutul Românilor şi despre biserica românească, 
amândouă scrise în românește. Cea din urmă în vreo 900 de exemplare se află arestată 
întrun grânar din Blaj, sub paza şoarecilor, cealaltă se vinde liber cu un fl.— şi doar 
cea dintâiu nu este mai bună decât cea din urmă, iar aceasta nu-i mai puţin vrednică 
de libertate ca cealaltă. Să notăm însă că, afară de cea confiscată, neamul românesc 
nare istorie bisericească. Autorul.
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culoasă a veacurilor, se vor îngriji de mijloace mai bune pentru îndreptarea răului şi vor reuşi să infiltreze în neamul nostru o opinie nouă, care să lupte, pentru idea slăcită a destoltării, a îubirei. de adevăr și de dreptate, a luminii și a moralității curate; pentrucă opinia despotică, care domnește acum în! neamul nostru, părtineşte întunecimea şi răutatea ! Pe voi, cei mai deştepţi ai neamului, frați Români, pe voi, cărora patria va încredințat conducerea vieții spirituale și morale a cbncetăţenilor, în- drăznim să vă întrebăm, Vreţi din tot sufletul să eliberați de sub blestemul întunerecului străvechi pe concetățenii noştri înjosiţi? Dacă da — și nu vrem să ne îndoim de aceasta — atunci, pentru Dumnezeu, nu mai lăsaţi . „ conducerea intelectuală a neamului în mâna călugărilor! Pentrucă adevăr. zic vouă, prin aceştia niciodată nu: Veţi puteă ajunge scopul urmărit! In decurs de veacuri neamul nostru fericirea pe drumul acesta şi-a căutat și — spuneţi-mi, ce a câştigat? Până când alte națiuni se bucură de binefacerile secolului . al Ig-lea, noi și azi purtăm lanţurile blestemate ale evului mediu întunecat: 'cu căldură părtinim şi azi dru- murile pe care părinții noștri neștiutori au mers de s'au înnecat apoi în marea superstițiilor care ucid sufletele. Ne închidem ochii în faţa razelor adevă- rului, care strălucesc ca soarele de amiazi, pentru ca şi în mijlocul acestui : secol luminat să vedem niște monștri medievali, cu cari ochii noștri orbiţi s'au deprins deja. Neamul nostru este în primejdie; vremurile ne apasă așă încât streinii își fac milă. de noi, și noi nu o simţim, n'avem cunoștință de aceasta, sau şi dacă avem cunoștință, nu îndrăznim să încercăm mijloacele care ne duc la lumină și la o stare mai bună, pentrucă ne înfiorăm de orice schimbare şi ţinem la idea conducătoare. a credinței și neputinței noastre: “omnis mutatio periculosas. Această idee fatală ne conduce pe noi; și cum nu? doar” suntem urmași ai Romanilor şi vestitul înţelept păgân roman a zis că «fatis agimur»; iar noi ținem cu tărie la această credință moștenită: asta ne-a fost ursita — sie fata _tulerunt — aşă ne-am pomenit — şi, probabil, așă vom şi muri. 
Toamna a venit, se va începe școala la Blaj, de aici se răspândesc în țară razele progresului spiritual, de aici se trimit oameni cari propagă adevărurile eterne ale creștinismului, adecii aici se sfinţesc preoții. Bine o știu aceasta clopotarii dela sat, studenții şi fiii preoților cari nau făcut şcoală sau au în- trerupt-o sau au părăsit-o din lene, apoi protejaţii şi husarii domnilor. In toate părțile este mare mişcarea, se fac târgueli între sat şi popandus 1), ba încă cu sigilul autentic al satului Şi cu iscălitura notarului, Și care este obiectul şi urmarea acestor târgueli? Este că sătele nenorocite și-au dat sufletul în arândă acestor apostoli a întunecirei pe douăzeci, treizeci sau chiar mai mulți ani, pentrucă preotul s'a mutat în alt sat sau în cealaltă lume, iar judeţul are nevoe de preot. Dacă acesta-i un adevăr, nu-i mai puţin adevărat că judeţul lipsit de lumină nare nevoe niciodată de preot prost. Și judeţele naive se bu- 

  

1) Popandus se numesc aceia cari nu învaţă regulat ştiinţele pre 
ume: 

oţești în seminar, în decurs de patru ani, ci afară, dela un profesor, în decurs de doi ani. Autorul, 

13 — A. R, Viaţa şi îdeile lui Simion Bărnuţiu. 
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cură de învoială — şi cum nu, doară ele, săracele, sunt destul de împovărate — 

pentrucă aceşti intriganţi au lăsat cevă din salarul legal sau obişnuit;: da, 

-ei fac concesiuni, pentruca atunci când vor. fi preoţi să ceară mai mult dela 

popor și judeţ mai bun dela episcop. Dacă nu le reuşeşte, atunci sunt o plagă 

atât pentru ei înşii cât şi pentru popor şi superiorii lor bisericeşti şi lumești, 

însă-spre binele nimănui. Din ţara Săcuilor, din Sălagiu, din jurul 

Făgărașului și Chioar, din toate părțile “țării indivizi cari abiă ştiu ceti 

se îmbulzesc în acest centru, unde se dau gratis privilegii preoțești 1); abiă 

petrec acolo 2 ierni și îşi ajung ţinta. Și mulţi tineri culți sunt excluşi, 

deoarece acei arendaşi au răpit județele. Durere! Când se va naşte oare 

„dispoziţia fericită şi voința tare, care să pună capăt acestui obiceiu care 

duce neamul nostru în prăpastie? i - 

Dacă cinevă şi-ar propune să sălbătăcească neamul nostru în întregime, 

fără îndoială ntar face altceva decât sau ar interzice să se facă biserici şi şcoli, 

sau ar pune în fiecare biserică câte un pobandus, iar în şcoli numai călugări. 

Şi mulţi. părtinesc călugărismul cu căldură, ca. ceva demn de timpul nostru; 

şi- afară de nişte argumente medievale amintesc chiar și merite; și spun: Că- 

lugării au dus creştinismul -la naţiuni unde mai "nainte a putut pătrunde 

numai fanatismul evlavios, ei au transformat în regiuni cultivate, pustiuri, 

au adăpostit și îngrijit pribegi, ba chiar şi făclia ştiinţii ei au scăpat-o de nu . 

sa stins de tot; au folosit omenirii chiar şi din punct de vedere politic, pen- 

trucă cu doctrinele lor religioase şi credințele false au limitat despotizmul 

puterii lumești etc. Fie aceste toate merite adevărate; dar” afară de 

convingerea că s'ar fi ajuns şi. pe alte căi,. și încă mai sigur, întrebăm:. 

ce pot dovedi acele merite? Doar, fără să o putem contrazice, istoria 

ne spune că ceeace au clădit călugării cu dreapta, au distrus cu stânga, 

pentrucă - ei au fost răspânditorii cei mai ageri ai credinței oarbe și a 

superstiții, prin care în unele locuri au împiedecat, în decurs de veacuri, 

* influenţa binefăcătoăre. a adevăratei credințe .creştinești asupra minții 

şi asupra inimii, iar în alte locuri au nimicit-o de tot. In loc de morală curată: 

au răspândit o morală exterioară, prefăcută, fără valoare internă; în loc 

de toleranță creştinească propuneau și realizau persecuţiuni 'religioase. Nu 

au declarat războiu pasiunilor, pe care le părtineau, ci instinctelor care alcă- 

- tuesc natura omenească şi celor mai nevinovate sentimente ale inimii. Jar 

“ ştiinţele au aflat în mănăstire adăpost cam aşă ca un om persecutat de duș- 

man în casa altui dușman. Şi cum ar putea fi altfel, doar ştiinţa nu face parte 

din cele trei voturi (votum) 2) călugărești, ca este numai a cincea roată în 

mănăstire. . Ri - 

Deci n'avem de ce să amintim vremurile trecute; căci chiar dacă putem” 

numi vre-un om de seamă dintre vasiliţii vechi, de care totdeauna ne amintim 

  

1) La noi sunt și azi de cei cari cred cu tărie că şi fără filosofie se poate învăţa 

şi propune teologia; pentru aceia teologia morală a așa. numitului pobandus dela noi 

stă foarte jos, pentrucă e destul ca cineva să cetească cu litere vechi româneşti şi poate 

spera cu tărie că, ajutat de vreun protector, va fi teolog. Biata teologie! Autorul. 

2) Castitas, coeca obedientia et paupertas. Autorul, . 

,
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cu bucurie, vremurile acelea au trecut și călugări din Roma sau Viena nu 
mai vedem în mănăstirea noastră. Dar nici numărul acelor oameni de seamă 
nu-i mare, pentrucă până ce un Klein, Șincai, Maior se străduiau să înfăp- 
tuească o epocă luminată, până atunci alţi vasiliți au dus la Viena o icoană 
făcătoare de minuni, ca să facă din Blajul nostru simplu un Maria-cze!l sau 
un Nicula. Din nenorocire însă onorabilii părinți n'au izbutit. Dumnezeu 
să ne ferească de acele vremuri; rațiunea şi istoria le-a condamnat, a dispărut 
timpul monahismului: O dovedesc aceasta fiii neamului nostru cei cu mintea 
mai luminată,' cari se înfiorează de sufletul întunecat a demiurgului din mă- 

_năstire, deoarece sunt convinşi că nu călugări, ci brațe mai tari trebuesc 
pentru stârpirea prejudecăților neamului nostru, 

a ! G.H. IL. 
(După Vasdrnapi Ujsde din Cluj; no. 448; 4 Decemvrie 1842). 

2. 

28 Ianuarie 1843. 

O BINEFACERE DEMNĂ DE IMITAT. 

Toti aceia cari poartă pe inimă suferința omenirii citesc cu bucurie in- 
formaţiuni care ne înştiințează despre donaţiuni izvorâte dintr'o desintere- 
sare nobilă. De natura aceasta este informaţia care urmează şi pe care am găsit 
necesar a o da publicității reproducând-o din numărul 1 al gazetei româneşti 
din Brâșov, după informaţia lui K. A. - 

«Jurul Târnarei, 18 Decemvrie 1842. Petru Pap, preot în Şmig din ju- 
dețul "Târnava, moralist, meditator de religie netitrat (înțelegând nctitrat 
după regulă) — vezi articolul faimos 1) — din Vasdrnapi Ujsdg Nr. 448, 
1842 — luând în considerare zilele vieţii și starea de slăbiciune a bătrâncței 
sale, numai din iubire faţă de Dumnezeu și de aproapele său a binevoit a 

“spori fundaţiunea diecesană, înființată pentru ajutorarea preoților pensio- 
„naţi şi pentru preotesele văduve, din averea lui, cu 1000 de florini sau 3000 

1) Cu toate că public scrisoarea aceasta cu plăcere, totuş îmi este peste putință 
să nu iau în nume de rău titlul faimos, cu care K. A, botează articolul din Vasărnapi 
Ujsdg no. 448 din anul trecut, articol scris despre stările şcolare din Blaj. Dragă K. A., 
în acel articol nu este nimic ce ar merită titlul de faimos, îl desmint categoric, cu toate 
că articolul multor oameni, mici şi mari, le-a făcut sânge rău şi a avut şi alte urmări... 
Afară de aceea, Domnule. botezător A., dacă întâmplător şi Dumneata ești moralist, 
atâta poţi şti că, pentru ca să dărueşti pentru un scop oarecare, nu este nevoie să fii 
confesor titrat după regulă. Şi dacă s'au adus acuze moraliștilor, este oare de mirat? 
Pentrucă mulţi au fost recomandaţi în judeţe bune de către nişte protopopi doritori 
de câştig, iar alţii fără judeţ au fost angajaţi prin alte influenţe, oameni cari după ter- 
minarea studiilor cutreeră toată ţara şi prin mijloace josnice se înfig în toate părțile, 
pe când alţi confesori, cari 14 ani au stat încovoiaţi lângă carte, se află în mizerie, fără 
judeţ. Şi mai sunt încă şi alte rele. Pentru c=? Motivele le voiu expune altădată, cu toate 
că nu cer extreminarea moraliştilor. - 

13*
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doizeceri de argint pe care i-a şi depus spre fructificare la casieria clerului , 
în: 29 Septemvrie anul curent. 

Cu aceasta încă nu s'a sfârșit zelul preotului amintit, pentrucă, nu peste 
mult timp, a mai dăruit, în obligaţiuni, pentru acelaș scop mai multe moșii, 
de nobili ocupate în jurul satului amintit, în valoare de aproximativ 2.600 
florini, după cât ştiu 2) eu, prima jertfă, în sumă așa de mare e depusă pe al- 
tarul clerului, pentru scopul amintit. 
„Să dea Dumnezeu ca această jertfă şi faptă, care nu este numai creștinească, 

ci întradevăr apostolică, să prindă rădăcină î în inima tuturor acelora cari sau 
prin moştenire, sau prin sârguință şi economie, ajutaţi de î împrejurări noro- 
coase, au adunat mai mult decât au avut nevoe pentru a-și susțincă buna lor 
stare şi a familiei lor. 

Mâsfalva, 28 Ianuarie 1843. K. L. M. 

(Din Vasdrnapi Ujsda; no. 461; 5 Martie 1843). 

3. 

Z Fezruarie 1843. 

Despre înfirmeria teolosilor din Blaj. 

Vărsatul cauzat de mersul timpului, după ce mic şi mare i-au căzut vic- 
timă şi în jurul nostru, a pătruns în seminarul de teologie, unde la început 
a doborit la pat patru tineri, umplându-se astfel infirmeria care — Doamne 
fereşte! — abia este înzestrată cu lucrurile trebuincioase; aceşti tineri au 
avut. cinstea să cunoască "modul de ingrijire al directorului, care este 
departe de spiritul secolului nostru. Din norocire, în ciuda îngrijirii 
vitrege, unul dintre ei s'a însănătoșit. In zilele trecute încă doi au ajuns 
tot acolo; semnele boalei nu se arătaseră, dar în toate părțile se putea observă 

1) În sinodul convocat la Blaj în anul 1838, pentru depunerea jurământului de 
supunere, la apelul şi propunerea câtorva entusiasmaţi s'a hotărât ca în fiecare circum- 
scripţie parohială preoţii să dăruiască pentru scopul amintit 1 fl., iar protopopii 2 fl. 
în argint, sau şi mai mult după cum îngădue puterea fiecăruia. Protopopii au fost 
obligaţi ca sumele adunate să le trimită anual la Blaj. Am uitat aproape — că cu această 
ocaziune canonicii au oferit donaţiuni după plac, nu sume fixate; şi anume pentrucă 
câţiva dintre cei necăsătoriți se codiau, zicând că ci «nu au soții». 

2) Intr'adevăr, şi după ştiinţa mea, acesta este singurul exemplu care s'a publicat 
şi anume în gazetă. Ar fi necesar ca chiar din Blaj să se răspândească în fiecare an un 
conspect despre-3uma şi administrarea banilor adunaţi, pentru ca să se vadă exemple 
şi mai frumoase. Oare un canonic nu poate da mai mult decât un preot dela sat cu 
venituri mai mici? Oricum să fie, un conspect întocmit după toată regula este necesar; 
pe de o parte ar îmboldi massele la sacrificii mai mari, pe de altă parte ar da în judecata 
opiniei publice pe aceia cari din egoism murdar nu vor să sacrifice nimic. Şi apoi nu 
trăim într'o epocă de viață publică? Inţelegeţi odată că în lumea moralei şi a con= 
Ştiinţei lumina binecuvântată a soarelui este mai prețioasă decât întunerecul „care 
acopere curse, , -
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teama că întregul tineret va fi înfectat; Chiar şi medicul se temeă să-și facă 
vizitele sale. Insă îndată s'a găsit soluția: In urma unui ordin mai înalt ti- 
neretul fu: trimis acasă până în prima Duminecă a postului mare, pentruca: 
„nu cumva «fiat morbus universalis». Dumnezeu: ştie ce i se mai poate întâmplă 
până atunci. Când tinerii se vor întoarce, vor începe cu postul. Dacă ai şti, 
cetitorule, ce post slab şi ce primejdios! Numai de nu i-ar duce în împărăția 
cerurilor! ” 

| (NEISCĂLIT) 
(Din Vasdrnapi Ujsdg; no. 458; 1843). | 

4 

2 Martie 1843. 

Despre teologii din Blaj. 

Desminţire. | 

Un zburdalnic mascat, cu mintea întunecată, cu caracter îndoelnic şi 
cu inimă rea, întrun articol scris în 11 Fevruarie în Blaj şi publicat chiar a 
doua zi în Vasărnapi Ujsdg (Nr. .438), nu s'a sfiit să zugrăvească starea acestui 
institut preoţesc și purtarea părintească a directorului astfel, încât înaiâtea 
acelora cari nu cunosc împrejurările institutului îi face pe amândoi (și in- 
stitutul şi pe directorul) de:rușine și ocară; viteazul însă nu Și-a ajuns ţinta, 
pentrucă în primul rând nici nu vrea să-și spună numele şi nu vrea să iasă 
la luptă, ca să-și apere fățiș afirmările; ci numai mascat îşi publică scorni- 
turile, pe care, până ce nu le va dovedi cu date autentice, le declar de calomnii 
şi flecării josnice. Pentruca . flecăriile acestui iscoditor să fie mai evidente, 
cred că este necesar să ating punctele principale ale acelui articol ironic şi 
calomniator, | 

E! îşi bate joc, în primul rând, de spitalul nostru, spunând că e strâmt 
şi că nu-i înzestrat cu lucrurile necesare. Este adevărat, că spitalul nu-i aşă 
de încăpător ca un spital de Stat,- dar că, în caz de boală normală, nu ar fi 
suficient pentru locuitorii institutului este o scornitură; pentrucă dela în- 
ființarea institutului teologic bolnavii totdeauna acolo au fost îngrijiţi și nicl- 
odată n'au existat plângeri contra lui; numai iscoditorul îl află prea strâmt. 
In cazuri de boale molipsitoare, cum este spre pildă vărsatul, se poate 
să fie mic, însă, directorul este de vină? EI nu poate mută pereții din loc, 
nici nu poate înființă un spital mai încăpător; dar numai din acest motiv 
nici nu-i nevoe, pentrucă în astfel de cazuri excepţionale tineretul este trimis 
acasă, cum s'a întâmplat anul trecut în Aiud, iar anul acesta în Sibiiu, fără 
să se fi făcut vreo mustrare autorității școlare. Dar că spitalul nu ar fi pre- 
văzut cu lucrurile necesare este o calomnie despre care sunt convinși toți 
aceia cari au aruncat vre-o privire în cl; aceștia au putut vedeă că fiecare bolnav
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s= află într'o cameră curată și încălzită, are pat curat, un scaun și masă obici- 
nuită. Să 'înzestrezi spitalul cu garderobă, cu oglindă: nu-i recomandabil, 

pentrucă de multeori ar fi periculos. Intrucât priveşte afirmarea viteazului 
nascat că directorul îngrijeşte clericii bolnavi în mod vitreg și nedemn 'de 

spiritul secolului, eu sânt silit să o numesc o calomnie infamă. Pentrucă: 
profesorii cari iau acolo masa și chiar bolnavii pot dovedi că directorul a 
vizitat pe bolnavi în fiecare zi, de două ori, că s'a informat despre starea lor, 
i-a încurajat împotriva desperării, a pus lângă ei servitori cari la nevoie să 

"Je fie de ajutor, de-a ordonat medica amente, mâncare şi băutură potrivită ' 
pentru bolnavi şi tot ce nevoia a pretins şi a putut da institutul. Intreb deci 
iscoditorul ce pctinde mai mult dela un director, pentruca să fie în spiritul 
secolului? Doar că ei însuşi să spele, să scalde şi să ungă pe bolnavi? Aceasta 
este la modă în case mai fine. Dar calomnie este și afirmarea că medicul n'a 
vizitat bolnavii ; i-a vizitat în fiecare zi, în caz de nevoie chiar de mai multe 
ori; şi luând miisurile necesare el a corespuns totdeauna chemării sale. Au- 
torul mai este îngrijorat de soarta tinerilor din pricina postului apropiat, pe 
care strigând îl declară aşa de slab şi de primejdios, încât se teme să nu-i 
ducă pe teologi în împătăția cerurilor. Că tinerii, cari se întorc în institut, 
vor posti este sigur; asta o ştia ţara întreagă, fâră să fi avut nevoie de publi- 

caţiunea âutorului, dar că postul institutului ar fi așa de slab, încât s'ar putea 
numi primejdios, este o afirmație falsă; tinerii din acest institut capătă pâine 
din grâul cel mai curat şi zilnic, la amiazi și scara, câte două feluri de mân- 
cări fier te, iar în zile de sărbători trei feluri şi totdeauna porțiuni aşa de mari 
încât întrețin pe lângă ei şi pe alți tineri cu mâncare; astfel o parte mare din 
"tinerii cari studiază aici se susțin numai din mărinimia institutului nostru; 
în public se știe aceasta și afirmația mea se pune afară de orice îndoială. In- 
treb, însă, pe autor: Pe câţi i-a ucis postul în institutul nostru şi pentru ce se 

“teme cl că clericii vor muri de foame? Oare odată n'a fost şi el cleric al acelui 
institut ? Și dacă a fost, a murit de foame? Și este el în stare să pună pe masa 
sa mâncare mai bună sau cel puţin așa de bună? Sau dacă cineva este acum 
mai bine întreţinut, așa va fi totdeauna? Acela care a publicat articolul nu 
ştie că favoarea ține numai un anumit timp 1)? Ţin de prisos să mai scriu 
despre chestiunea aceasta ; iar privitor la cele scrise, fără să roșesc, fac apel 
la opinia publică; dacă va fi nevoie, le voiu dovedi cu date. 

Blaj, la 2 Martie 1843. | 
DI Basiliu Raţiu de Prod. şi Nădlac, 

canonic la metropolia din Blaj, 
directorul institutului de teologie. 

(Din Vasărnapi Ujsdg; no. 464; 2. April 1843). 

1) Eră o ameninţare! G. B. D.
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O tocmeală de ruşine și o lege nedreaptă. 

Pactum turpe est ipso jure nullum. Jus sem- 
- per quacsitum est aequabile, neque! aliter 

esset jus, ..  (Cic. de off. ÎI, 12). 

O tomneală de rușine (pactum turpe) se proieptează acum, în veacul al 
19 2), care o sto facă un popor despre o parte, cu altul, ba (si diis placet) şi 
cu mai multe popoară, despre altă parte; adecă, o seamă de Unguri din plasa 
cea nobile, care totdeodată se socotește şi cea mai cultivată la minte, la inimă 
şi la gust, cunoscând cu mintea lor cea luminată că ar fi vremea ca să se mai 

ușureze și starea celiilalte plase de oameni ce se zice proastă, au și inimă de- 
stul de bună a sc plecă spre înființarea astui feliu de uşurare, au însă și un 
gust prea deşențat a” pretinde ca, dacă voiesc Românii a dobândi ușurare 
și drepturi cetățene din graţia Ungurilor nobili, să se unguriască și ci (con- 
ditio sine qua non), adecă să se lapede de limba românească pe încetișor şi 
să priimiască pe cea ungurească, apoi cu vreme vor fi Românii cetăţeni, fii 
ai patriei, uşuraţi, cultivați, fericiţi! —, această cugetare au pătruns până 
şi în casa legeaferilor (Legifer, legislator), în a căror mână sunt chieile feri- 
cirii și ale neferici.ii popoarelor transilvane; și contopirea popoarelor acestui 
mare principat nu va fi cugetare goală de aci înainte, ci în scurt să se:pună 
în lucrare prin lege. | Ă 

Să se topiască dar toate limbile Ardealului în căldarea cea politică a re-| 
naşterii ungurești, cum se topesc boii în zahanalele României, ca din toate să | 

! 

| 

n 
1 

se nască numai o limbă, cea ungurească, ca de aci înainte, până va sta lumea, 
în târgurile şi pe drumurile Ardealului și în orice loc public, să nu se mai 
audă: Bună ziua, frate; încă nici: Guten. Morgen, Bruder, ci numai: 16 napot, 
Jăld; afurisite să fie mamele, care vor îndrăzni a chiemă de acl înainte pe 
fii săi zicându-le:. Fătul mieu! Unele ca aceste să'se judece ca nişte îngro- 
pătoare ale fericirii pruncilor săi; şi cci ce au avut nenorocire a fi aplecaţi 

  

1) Redacţia Foaei pentru minte adnotează articolul acesta astfeliu (p. 285): Acest 
document de mare însemnătate îl primirăm prin bunătatea d-lui p(rotopo)p Ioan Dra- 
gomir. El .se compuse în Blaj, ca protest la încercările ultraiste magiare de a des- 
naţionalisa națiunea română. Pare-mi-se că acest document încă n'a eşit în tipar 
până acum, cu toate că acum nu ne face trebuință de astfel de dovezi, deoarece 
limba noastră nu mai e în pericolul acela care-i ameninţa în anii acei fatali, aflân- 
du-se acum în bunul său drept de a se puteă desvolta sub în (altul) sceptru 
al Austriei; totuşi, 'pentruca să rămână neuitată luptătoarea amoare a Românului 
cătră limba sa până și în timpii sclăviei şi cei de curând apusei tiranii, îl publicăm 
şi pe acesta, ca pe un document vechiu, singur numai' pe socoteala istoriei şi pentru 
mezoasele lui arguminte. Tot odată abatem. mintea tutulor cititorilor dela orice simțiri 
postume, ce nu mai pot aveă loc. Textul s'a publicat în 1853 în numerele 38 şi 39 
ale Foaei pentru minte, p. 283—288 şi 295—a298. : 

?) Vezi, afară de foile publice, mai cu seamă planul de urbariu proiectat de Fo- 
garasi P(opa?) Iânos Ungurul?.Erdelyi Hirads, no. 19, 1842, p. 111, paragr. 7. (Nota 
lui. Simon Bărnuţ). : ” .
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și crescuți de mamă română,. cu ură să-și aducă aminte de maica sa, căce, 
i-au învățat a vorbi într'o limbă dela care atârnă toată nefericitatea lor de 
„acum și cea viitoare, pentru ce nu şi-au dat pruncuţii la limba ungurească, ' 
și dacă nu altmintrele, batâr cu furca să-i fie ținut acolo până şi-ar fi câştigat 
acel odor de atâta fericire aducătoriu, că, iată, s'au arătat o stea minunată 

- (stella mirabilis) pe ceriul cel politic al Ungariei şi al Ardealului, care spune 
magilor că Ardealul nu va fi tare și ferice până când nu se vor unguri toți, 
adecă până ce nu se vor lepăda toți de neamul lor, de limba, de naţionali 
tatea şi, prin urmare, şi de conştiinţa vredniciei sale cei omeneşti; numai 
atunci o să fie țara tare şi popoarăle fericite, dacă le vor tăpădui aceste toate! 
Și cine e magul acel vestit, care au văzut dintăiu această stea minunată ce 
se zice contopire, ca să-i rădicăm monument de ocară vecinică și să-i scriem 
numele în cartea nemuririi alăturea cu Erostrat, că acesta au aprins beserica 

„Dianei și şi-au câștigat nume nemuritoriu, eară acela e mai vrednic de ne- 
murire, că are de gând să topiască pe oare câte naţionalităţi, poate că întru 
cinstea lui Armanyos -c. Urdung 1), că Dumnezeu cel adevărat o jertfă ca 
aceasta negreşit că nu voiește — totuși să nu ne topiască încă puţintel, ci, 
dacă o să fim totuși osândiți fără a fi ascultați, fie-ne încai ertat a udă încă 
cu lacrămi de moarte câmpurile acele nemulțămitoare și ncînvăţate a prețui 
meritele cele adevărate, care strămoșii noștri, în timp de pace, le-au udat - 
cu sudorile sale și în timp de răsboiu cu sângele ce l-au vărsat pentru a lor 
apărare, dee-ni-se şi noă răgaz, precum e lege a se da făcătoriului de rele 
condemnat la moarte, ca să ne tragem seama, ce fărădelege am făcut, ca să 
nu fim vrednici a mai fi numărați între popoarăle cele nenumărate ale pă- 
mântului, ear până ce ne vom trage noi seamă, cei ce vor să ne topiască facă-şi 
cazanele, adune 'materia trebuincioasă la acel proces hemic al topirii, rădice 
altarele pe care o să se ardă acea jertfă idolească și apoi desfăteze-se de mi- 
rosul jertfei sale; şi când ne vor mânca limba, să se bucure că nu sunt cu ni- 
mica mai pe jos ca strămoșii lor carii mânca inimele oamenilor în loc de leac 2), 
şi să arate că veacul al 19 nu e cu nimica mai bun, nici mai nainte decât al 9. 
Aşa, până avem răgaz, să cercăm mai de amăruntul, oare au drept: Ungurii 
a ne jertfi limba şi naționalitatea la acel nerușinat idol Armanyos, ce se zice 
şi egoism, să alăturăm dorința lor.cea sangvinică cu legea dreptului, a mora- 
lității, a înţelepciunii şi a prudinţei cei ocârmuitoare de staturi, ca să putem 
judecă, de suntem îndetorați a răspunde oarecând dorinţei aceliia. Nu se 

” potrivește „i 
1) cu legea dreptului; că aceasta spune învederat, cum că fieşcare om sau 

popor, ca ființă cuvântătoare, are drept de a tră! în lunea asta și de a se ţineă ca o 
persoană. (jus subsistentiae personalis), de a-şi mișcă puterile trupeşti, mânile 
şi picioarele ca să-și câştige cevă avere din afară, și puterile sufleteşti: în- 
ţelesul, cuvântul ș. a., ca să-și câştige avere din lontru: cunoştinţe de tot 

  

1) Zeul în care credea Ungurii când au venit din Asia ca păgâni. Wachsmuth, 
Europăische Sittengeschichte, 2, 26. (Nota lui S. B.). 

1) Regino abbas monast. Priim. et Ann. Metens. a. 889: Corda hominum velut 

A 
pro remedio devorant, (Nota lui S. B.). - 
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feliul în ştiinţe, în arte, în limbi streine şi a maică-sa (jus libertatis personali) ; - 
şi drepturile acestea nu se cad mai tare unuia ca altuia, unui popor mai mult 
decât altuia, ci toți oamenii şi toate popoarele, în această privință, sunt în- 
tocma; şi unul ca altul, căci din început toți sunt asemenea și nici unul n'are 
privilegiu a ucide pe altul sau a-l împedeca în slobodă lucrarea fericirii sale 
potrivită cu legea (jus aegualitatis personalis) ; şi dacă un asemine drept toate 
popoarăle în privința aceasta, deregătoriile lor încă trebue să fie asemene; 
aşă fieşcare e îndetorat prin legea dreptului a da pace altuia, — nu numai 
ca să trăiască până când îl va lăsă firea, dar ca să-și lucre slobod în sfera drep- 
turilor sale, spre a-şi câștigă ceva avere, fără de care sau n'ar puteă trăi de 
loc, sau ar duce o vieață mai mult dobitocească decât omenească, 

Dintre spiţele averii cele mult feliurite numai limba vom să o luăm aci 
la cercare, încât e o avere din lontru, strâns legată cu personalitatea fieștecărui 
om şi cu naționalitatea fieştecărui popor. Adecă fără de putere cuvântătoare 
omul ar fi numai dobitoc și fără limbă mai ca dobitoc; puterea cuvântătoare, 
care face toate planurile de cultură, ar rămâneă totdeauna ca încremenită, 
de n'ar fi limba; prin limbă se întripează cuvântul omenesc şi se arată în 
lume, ca să povățuiască pre oameni cătră înalta lor chiemare; şi altmintrele 
foarte nedeplinit s'ar arăta în lumea asta între oameni; cât de puţine legi: 
ar fi bine răspicate, de n'ar fi limba și căte certe, turburări, ba și răsturnări 
de soțietăți mici și mari, unde nu domnesc legi drepte şi bine răspicate ! Prin - 
limbă se împărtăşesc ştiinţele, înfloresc artele şi se lăţesc, se descopere oa- 
menilor religiunea; și staturile fără arte şi științe ar fi numai ca niște arbori 
fulgerați și uscați, fără vieață şi frumuseţe; ear fără moralitate şi religio- 
sitate nici m'ar fi soțietăți omeneşti, ci numai niște adunături de niște fiinţe 
înfricoșate. Adevărat că și rău încă se poate folosi omul cu limba, dar cine ar 
zice că pentru aceea e rea? au doară puterile sufletești și trupești sunt rele, 
pentrucă unii rău le întrebuinţează? Să nu fie. Lirhba e averea cea mai scumpă 
a omului nestricat şi a poporului inecorupt și un odor atât de prețuit, câţ 
doară şi astăzi încă” mai sunt tocma și oameni învățați carii cred că nici nau | 
fost oamenii în stare a o află de puterea sa, ci că D-zeu i-au învățat nemij-! 
locit, cum învaţă mama pe băiatul său și dascalul pe învățăceii săi. Deci le-i 
gătura între persoană şi între limba sa e foarte strânsă, că personalitatea e 
întemeiată pe cuvint, acesta e nevăzut, şi limba e înfăţoșetoriul cel din afară 
al nevăzutului cuvînt; și cine ar îndrăzni să zică că oamenii n'au avut drept 
de a învăța să vorbiască și că ar fi mai bine să fie muţi? La atâta naturalitate 

„nici însuşi Rousseau n'au vrut să ducă pre oamenii săi; şi un tiran ca acela, 
împedecătoriu de cultură, de ar fi om altmintrele, ar fi vinovat fărădelegii 
vătămate; omenirii (crimen laesae humanitatis) că omenimea nu poate răs- 
punde chiemării sale fără de cultură, și cultura e întemeiată pe limbă. Cu 
cât e mai cultivată limba oarecărui popor, cu atâta e mai cultivat şi poporul; 
limba e măsura și mijlocirea culturei; în limbă e zugrăvită forma cugetării 
şi a simțirii, dorințele și plecările, afectele și patimele lui ; pe dânsa e întemeiat 
caracterul şi naționalitatea lui; dacă și-au perdut limba oarecare popor, și-au 
perdut deodată caracterul și naționalitatea sa; unul ca acela nu mai are cinste
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” înaintea popoarelor, ci e tuturor ca un obiect de batjocură, pe care, ca pre 

y 

un psitac, un popor astăzi îl face să vorbiască așa, mâne vine alt popor şi-l 
face să vorbiască altmintrelea. . 
„Să ne întoarcem acum la obiectul cercării noastre şi având înaintea ochilor 

despre o parte icoana personalității fără de care oamenii nu ar fi oameni, 
ci numai dobitoace, și a susnumitelor drepturi fireşti într'însa rădăcinate, 
fără de care oamenii nu și-ar putea ținea omenimea, car despre altă parte 
uitându-ne la Români, să întrebăm: Oare este cineva nu numai în toată mo- 
narhia Austriei, dar şi în cealaltă-lume, care au auzit ceva despre Români 
şi să se îndoiască despre a lor personalitate omenească? Nici este, nici au fost 
vreodată. Adevărat că cu Ungurii s'au întâmplat astfeliu cevași, în timpurile 
bătrâne; că Ungurii, când au venit în părţile noastre din Schitia, prin ale 
lor încurgeri barbare aşa au fost spăimântat pe toate popoarăle, încât îi so- 
cotia a fi năluci, nu oameni, și un episcop din Wiirzburg ziceă că sunt Gog. 
şi Magog, şi oamenii credea că preînsemnează în scurt fiitoarea perire a 
lumii 1); negreşit că ei era oameni, nu năluci; ci fiind încă, barbari, nici re- 
cunoștea drepturile altor popoară, nici voia a le respecta. Despre Români 
încă nici în timpurile acele întunecate n'au zis nimene că ar fi năluci (precum 
înadins nici se poate zice una ca aceea despre nimene care arc odată figură 
şi față omenească și întocmire spre umanitate), ci i-au ţinut a fi oameni, caşi 
astăzi, şi persoane. Cine ar îndrăzni dar a zice că n'au avut drept a învăța 

- şi a-şi face limba care o vorbesc astăzi Românii cei din Ungaria, ceşti din 
Ardeal, Românii și Moldoromânii 'atât de o potrivă cât nici se poate zice 
că ar fi împărțită în dialecte, ci e numai una şi aceeaşi, care îi leagă pe toți 
aceștia cu o legătură dulce frăţească şi îi uneşte între o familie, care totdeauna 
cu fală nobile s'au numit pe sine română. Cu dreaptă osteneală şi-au câștigat 
dar Românii această avere prețuită. Ungurul nu poate zice cătră Român: 
Tu iești iobagul meu și toată averea ta e a mea, așadar și limba; când voiu 
vrea, te pociu desbrăca de toate. Mulţămită ceriului!, că astăzi mut ai poate 
prinde rădăcini o aşa sistemă teroristică, despre o parte că nu toţi Românii 
Ardealului sunt iobagi, — că Românii încă au o plasă popească,'şi una nobile, 
care înaintea legii sunt de o potrivă cu Ungurii din aceleși plase, însuşi după 

"legea țării; apoi poporul românesc nu stă numai din plăsa nenobililor, ci 
popii, nobilii și nenobilii români înolaltă fac pe poporul românesc, care cel 
puţin în privința limbii nu e mai de jos ca cel unguresc în şirul cel cosmo- 
politic al popoarălor, şi în șirul popoarălor monarhiei austriace nu se ţine 
mai mic decât cel unguresc, nici cu credința: cătră împăratul, nici cu meri- 
tele cătră patrie; — despre altă parte nici chiar asupra iobagilor n'au Un- 
gurii drept nemărginit (jus illimitatum); care s'ar întinde până acolo, ca să 
poătă despune după plăcere -chiar şi despre limba lor, căci nu pot să zică, 
în privința limbei, ce s'ar putea zice doară în privinţa altei averi, după oare- 
care teorie juridică din veacurile, barbare, cumcă Românii: ar fi fugit din 
brazda domnească la școală şi ar fi învăţat acolo limba românească, că şcoala 

  

1 

1) Wachsmuth, Sittengeschichte, 2, 26. (Nota lui s. B.. 
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limbei românești până inainte ca de 87 de ani au fost mai cu seamă numai 
casa părintească și brațele maicelor romane. Strămoșii noştri romani, dela! 
carii am priimit drept moștenire această avere scumpă, ne-au lăsat cu limbă. 
de moarte ca maicele romane să fie totdeauna dascălii cei dintâiu ai limbeil 
acesteia, pentruca așa să o iubiască totdeauna fiecare Român adevărat, cum! 
iubeşte. pe maică-sa; să avem grije de £a şi să o cultivăm, că pre dânsa e în-l 
temeiat caracterul Și naționalitatea noastră; strîns e legată ea cu sufletul 
nostru, Cu religiunea şi cu tat ce avem mai sfînt şi mai preţuiţ în lumea asta; 
într'însa, ca într'o vistierie, 'avem depuse atâtea dulci aduceri aminte, încât 
mai curând își vor uită pasările sborul său, decât să se şteargă unele ca acele 
din inima Românilor; şi prea grozav star înșela oricine ar nutri în pieptul său 
„acea părere că Românii n'au sentiment pentru cinstea, caracterul și națio- 
nalitatea sa. 

Adevărat că, de au suferit rele vreun popor din Ardeal, Românii chiar 
au și graduat în școala răbdării. Făcut-au drumurile și ei au ferit podurile 

„şi au trebuit să plătească pentru trecere; lucrat-au câmpurile şi dealurile dom- 
neşti, şi nici mâncare,n'au dobândit. Feciorii lor au fost ostași și părinţii au 
contribuit ca ci să se poată deprinde în arme pentru patrie; militat-au cu 

leafa sa, vărsatu-şi-au şi sângele pentru patrie și, totuşi, o lege zice că Ro- 
mânii nu sunt adevăraţi patrioți, ci numai suferiţi sau tolerați, cam așa ca 
"Țiganii, carii umblă cu corturile în spate, dintr'un loc într'altul; suferit-au 
şi au făcut multe pentru patrie și vor face, că așa poruncește sfintele dato- 
rință, dar toate suferințele acele nu i-au putut face a-și uita că sunt strănepoții 
Romanilor; trăieşte încă poporul roman şi va trăi până va trăi limba romană 
în gura lui şi iubirea ei în inima lui; şi coloniile lui Traian nu dorm, ci s'au 
deşteptat spre cunoștință cum că ele încă sunt chemate la o cultură mai înaltă 
omenească, în care numai prin ajutoriul limbei materne pot face paşi siguri. 
Așă, precum Ungurii, dacă: şi-ar lepăda limba, n'ar fi poporul acel sdravăn 
care sunt acum; așă.nici Românii n'ar fi popor în asemenea întemplare, ci 
numai O lepădătură de oameni, pe carii i-ar puteă întrebuința oricine la orice 
fărădelegi ; aceasta însă nu o vor face Românii, căci sunt învinși foarte, cumcă, 
precum au drept Ungurii la limba lor cea ungurească, aşă au şi Românii 
la a lor cea românească, că Românii încă sunt oameni; precum iubesc Un- 
gurii pe a lor, iubesc şi 'Românii pe a sa, că Românii încă ştiu iubi; precum 
cred Ungurii că cinstea și naționalitatea lor e întemeiată pe limbă, așa cred. 
şi Românii despre a lor, că, şi Românii încă sunt popor sau nație; precum . 
s'ar vătăma foarte tare Ungurii, de ar cuteză cineva a le ameninţa perirea 
limbei şi a naţionalităţi, tocma așă se vatămă şi Românii, că Românii încă 
au simţire; şi prin urmare, precum au Ungurii datorință a-și apără limba 
şi naționalitatea sa, tocma aşa au şi Românii strinsă datorie a-şi apără pe 
a sa limbă şi naţionalitate, din pricină că, precum sunt asemenea drepturile : 
amânduror popoarelor în privinţa limbii și a naționalităţii, așa sunt şi dere- 
gătoriile lor asemine; și cum ar putea pretinde Ungurii să-i recunoască de 
nație alte nații, dacă n'ar voi să recunoască și ei a altora naţionalitate? Din 
aceste se cunoaște învederat: - a a 

7
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a) cumcă fieștecare popor, aşadar și Românii, chiar așa drept au la limbă 
și la naționalitate, cași.la vieață, pentru aceea chiar așă trebue să-şi apere 
limba ca şi vieaţa; i | 
8) ceace ameninţează perire limbei şi naționalităţii, amenințează vătă- 

„mare omenimei înseși, care fără de limbă nu se poate cultiva; așa 
c) dreptul limbei și al naționalități nu se poate înstreina prin tomneală 

pentru dobândirea altor drepturi, și o tomneală ca aceea ar fi o tomneală 
de rușine, care numai între cei de nimica s'au obicinuit a se face; astfeliu 
de contract dar ar fi spre necinste atât. poporului, ce şi-ar vinde limba şi 
naționalitatea, cât și cumpărătoriului; iar de s'ar sili prin lege, aceea n'ar fi 
dreaptă; și dacă nu e dreaptă, cum poate să se potrivească ? 

2) Cu moralitatea cea adevărată? Ce. nu-i-drept; nu poate fi morale; şi 
credem că nu va zice nimene, cumcă legeafărul cel positiy nu 6 detoriu a căuta 
la legea moralității când pune legi pentru binele cel public, căci legile mora- 
lității au putere îndetoritoare pe toți; şi nu e nici o autoritate în lume, cate 
mar fi detoare de ele sau care să-și ție tocma de tragere a le urma; aci ade- | 
vărat că nu e locul a grăi pelarg despre legile moralității, că acest arficul nu 
e menit a înșerbi în loc de prelepciune etică; totuși legea aceasta nu poate 
rămânea aci nepomenită, cumcă «fieştecare popor e detoriu a respecta pe 
alt popor. fiecare, și nu numai a nu-i împiedeca înființarea scopurilor sale celor 
drepte, ci încă a-l și ajuta». Prin popor nu se înțelege aci numai acela care 
face de sine un stat neatârnătoriu, ci o mulțime de oameni de acecaș viţă, 
uniți prin aceeaș limbă, prin aceleași datini și plecări, prin acecași cultură 
a trupului şi a sufletului, aşă cât prin aceste sunt legaţi într'un neam ca prin 
niște legături firești. Astfeliu de popoară pot fi unite mai multe într'o so- 
ţietate juridică ce se zice Stat (Status Civilis). Aşa stă principatul Ardea- 
lului din Unguri, Saşi, Români ș. a., cari toți doresc a fi fericiți; şi fiindcă 
fericirea nu se poate dobândi fără cultură, “voiesc cu toată inima a 
se. cultivă; cultura dar și fericirea sunt scopurile cele mai de frunte - 
a fieşcărui popor ardelian; şi la scopurile aceste Ungurii năzuese pe 
cale ungurească, Sașii pe cale nemțească, Românii pe cale românească, 

"fieştecare pe a sa cale firească. Căile aceste însă toate sunt drepte, 
călcate în pace de multe veacuri şi în urmă toate se întâlnesc în aceeași cale 
primare a fericirii şi a culturii publice omenești; şi cine va zice că fericirea 
şi cultura a tot Ardealul atîrnă numai dela o limbă singură oricare ? Și apoi, 

la ce atâta osteneală pentru întroducerea unei limbi, prin care, turburându-se 
celelalte popoară şi slăbindu:se astfeliu și în privința morale, s'ar pregăti de 
jaf pe seama oarecărui popor răpitoriu şi nesăturat de pământ? La ce atâta 
entusiasm înzădarnic? Respect sufletelor înflăcărate pentru. limba și naţio- 
nalitatea sa, dar entusiasmul naţionale numai atunci meritează respectul al- 
tora, când arde pentru drept, care e un bun comune al tuturor, ca şi ade- 
verul. Câte rele s'au întâmplat popoarălor, mai toate de acolo au urmat, că 
urmându-şi egoismul n'au voit a respectă dreptul. Cine au îngropat pe Un- 
guri la Mohâcs? Egoismul turcesc. De unde au urmat relele subt care au . 
gemut Ungaria și Ardealul sute de ani şi care astăzi încă nu sunt vindecate
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deplin? Din egoismul turcesc, care nu voiă să știe de drepturile popoarelor. 
Și ce norocire pentru popoarăle Ungariei şi ale Ardealului că nu le-au venit 
în minte acelor 'Turci neruşinaţi ca să le lipsiască de limbă! Cât de lesne le 
eră deslegarea acestei probleme, că n'avei decât să. rădice scoale şi să bage 
pe turceasca în școalele Ungurilor, Saşilor, Românilor şi îndată eră tot lu- 
crul dobândit pentru ei şi perdut pentru noi. Insă iată în veacul al XIX cel 
luminat, cunoscătoriu de" drepturi şi iubitoriu de umanitate, Ungurii, po- porul acel zdravăn și mărinimos, aceea o să ne o facă noaă bieţilor Români, 
ce nu ne-au făcut Turcii înşii ! Adecă a ne surupa naționalitatea; și încă cum? 
Intr'un chip prea înfricoşat; vor adecă mai înteiu să ne ia limba, apoi națio- 
nalitatea e perdută! Vor să bage limba ungurească până şi în şcoalele Româ- 
nilor. din Blaj; și încă nu numai ca un studiu limbistic particulare, de care nici odată nu ne-am ferit, ci ca o mijlocire, prin câre o să se predea toate ştiin- 
țele; şi apoi aceasta va să. zică a respectă drepturile altora?! Vede fiecine; 
că dacă se vor învăţa în Blaj şi în Sibiiu ştiinţele ungureşte, atunci în şcoalele sătești încă ungureşte vor trebui să meargă; ce e mai mult, încă şi în beserică 
vom fi siliți acuşi a fi Unguri, pentrucă în Blaj şi în, Sibiiu învață ştiinţele, 
pentruca să ştie învăța poporul românesc; și deacă vor învăță ungurește, 
nu Vor fi în stare a grăi românește. Să nu creadă Românii, de va zice cineva: 
Nu voim a vă scoate limba din casă şi din beserică, ci numai din școală; nu, 
căci scoala cu casa şi cu beserica sunt legate cu legătură nedeslegată; şi noi vârtos credeam că scoalele ne vor înşerbi ca nişte mijloace nu numai spre cul- 
tura cea virtuoasă și religioasă, ci*şi spre înflorirea limbei și a naţionalității noastre române; însă durere! că nădejdea noastră se preface în desnădejde; 
mijloacele care altora şerbesc spre înaintare, noaă ne vor fi spre perire; scoa- lele din Blaj, Sibiiu şi a. de aceea vor sta de aci înainte, ca prin tr'însele să se stingă limba şi naționalitatea noastră şi vor fi mai puţin cinstite ca niște borte 
de fere sălbatece, că acele nu desnaturalisează pe fere, ci le scutesc, iar Ro- mânii prin şcoale se vor desnaționalisa. Care părinte își va da pruncul la o scoală ca aceasta strigătoare de limbă şi ucigașe de naționalitate; şi care popor va priimi de părinte sufletesc pe un om cu. care nu se va puteă înțelege ? Nu, nu va fi niciun părinte aşă de tiran, niciun popor atât de nebun; și oare o astfeliu de lipsă a reverinţei cătră drepturile cele mai preţuite ale unui popor poate să fie aprobată prin înțelepciunea şi prudența (prudentia) cea ocâr- 

"muitoare de staturi? - . 
3) Înţelepciunea statului (Staatsuweisheit! ), dacă e adevărată, va recunoaște 

dreptul totdeauna şi-l va avea de model orice va face pentru binele cel pu- 
blic al statului; înțelepciunea cea adevărată nu va restrânge libertatea nimănui 
decât între marginile dreptului, ba încă se va sili a'o lăți pe cât se poate, nu va sili conștiințele în lucrurile religioase, nu va lua averea nimănui fără 
de voie-i, căci ea cinstește pe oameni și se ştie folosi cu dojana istoriei care 
arată câte rele au urmat din asuprirea oamenilor prin năcăjirea conştiințelor 
şi răpirea averilor. Din prudința statului (Staatsklugheit) 'sau politică? Fără 
de o afundă cunoștință politică se poate cunoaşte, că de ar fi politica statului 
chiar subt grija oarecărui serafim, acesta, încă ar trebui să întrebuințeze
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massimele prudenței cu privință la legile dreptului, dacă ar voi să lucreze 
binele cel public, așa cât aceluia încă nu i-ar fi ertat a face cevă numai par 
raison d'etai (per rationem status), ci ar trebui să bage de seamă, oare lucrul 
acela înainte de toate slobod t a se face par raison de droit (ratio juris), din 
pricină că legea dreptului e mai naltă ca cea politică și politica e detoare a-și 
plecă genunchii înaintea dreptății; și oare te interes patriotic ar fi atât de cum- 
pănitoriu, încât să răstoarne cumpăna dreptăţii partea contopirii? La aceasta 
răspunde un politic argumântând așa 1): Popoarăle Ungariei (şi ale Ardea- 
lului) sunt parte deschilinite cu vița, cu interesele, cu cultura; teritoriul e . 
mic; de vor isbuti a se contopi, unirea lor va fi tare şi nedeslegată, iar de nu, 
nu e putere care să ne opriască perirea naționale;. sau (în scurt) trebue sau 
să ne unim într'o nație, sau caută să perim, şi cine vă amenință perire: Nemţii 
sau Slavii sau Românii din Ungaria și din Ardeal? Nu, că aceștia vă dau pace 
și nici în minte nu le au venit vr'odată a vă lipsi de naționalitate, la ce 2du- 
ceţi dar înainte o, astfeliu de încurcătură și disinuație nelogică, ca să vă în- 
spăimântați înși-vă neavând vreo causă despre partea popoarelor ce 'voiţi 
a le topi? Istoria arată, că locuind împreună cu popoarele aceste n'ați perdut 
nimica printr'insele, ci încă aţi - dobendit o figură şi o faţă mai frumoasă, 
care nu o aveaţi când aţi venit încoace 2), iar prin creştinătate, şi mai de cu- 
rând prin filosofie, la acel grad al culturii ați ajuns, încât dicta Ungariei, 
prin a sa iubire de oameni au stors reverința: și dela aceia carii mai nainte 
uria pe Unguri; aceste toate le-aţi dobândit şi limba şi naționalitatea nu nu- 
mai că vă stă nevătămate, dar încă și înfloreşte; deci, dacă au stat de atâtea 
veacuri nevătămată de popoarăle pe care aveţi de gând să le topiţi, de ce să 
nu stea și de aci înainte? De Muscal ne temem (zice alt politic) că va veni 
şi aflându-vă pe voi, Românii, deo lege, pe Slavi de o viță cu sine, voi veţi 
ținea toți cu dânsul şi noi vom peri, că suntem slabi; pentru aceea dară să 
ne unim toţi într'o nație (ungurească), ca să ne întărim, că fără de naţionali- 
tate nu poate fi libertate și fără libertate nu poate fi ţară tare 2). „Frica de 
Muscal, adevărat că e foarte întemeiată, căci el face paşi de uriaș prin a sa 
politică îngrozitoare, prin care întâiu apără, apoi dapără; să.ne gătim dar 
bine în contra orcanului, dar cum? Prin contopire? Nici de cum; că conto- - 
pirea ar fi mijlocirea cea mai nepolitică şi cea mai rău nimerită din toate câte 
se pot cugetă, din pricină că contopirea ar stârni ura tuturor naționalităților 
in contra Ungurilor şi apoi, când ar veni Muscalul (quod Deus avertat), 

„unde ar fi unirea cea dorită, fiind toate inimile singerate ? Pre adevăr că rău 
şi-au tras seamă acești politici neluând aminte că pre Musca! nu-l va puteă 
spăriea nimene cu limba, ci cu braţul şi cu peptul cel vârtos, în care bate o . 
inimă iubitoare de patria aceea, în care fieștecine are sau incai poate să-și 
câștige un pic de pământ, pe care să stea, să lucre şi să poată zice: Acesta 

  

1) Pesti Hirlap, no. 108, p. 33, 1842. (Nota lui S.B), Si | 
=) Otto Frising: Facie tetri (sc. Hungari), profundis occulis, statura humiles, ut 

divina patientia sit admiranda, quae, ne dicam hominibus, sed talibus hominura mon- 
stris tam delectabilem esposuit terrans. (Nota lui $. B.). 

3) Erdelyi Hirad6, no. 18, 1842.
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e al mieu, pentru acesta dar, pentru părinţi, muere, prunci, lege, limbă, na- ționalitate ș. a. mă voiu oști pânăla moarte, Mergeţi, domnilor politici, dacă voiţi, la mormântul Poloniei şi dacă veţi ceti inscripciunea aceasta: «Aici zace Polonia, pe care au îngropat-o ca la 300.000 aristocrați (Szlachcic) tari la cerbice, carii singuri având drept la pământ, la deregătorii, scutiți de tot feliul de dare, de vamă, de ținere de cătane, cea mai mare parte daţi cu totul spre lux, necurăție, beţie și tractând pe oameni ca pe niște dobitoace i-au făcut leneşi, beţivi, mârşavi, molatici și aşă i-au nimicit cu sine dimpreună». Intrebaţi apoi pe generalii muscăleşti, de i-au primit Polonii cu brațele des- chise ca pe nişte fraţi de aceeași viță? Atunci 'se vă întoarceți în patrie-vă şi să spuneţi aceca ce ați văzut și ați auzit, că pe Polonia n'au îngropat-o Evreii cei mulți de acolo, nici Lituanii, Grecii, Tătarii, care-şi mai țineă încă limbile sale și că limba şi identitatea vieţei nici le-au înlesnit învingerea .. Muscalilor, nici au depărtat discordia dela Poloni, dar din contră pe ceia i-au ajutat armele, pe aceştia i-au perdut aristocrația; de unde lesne se cunoaşte că libertatea civile nu e chiar așa de strîns legată cu oarecare naționalitate, precum li se pare eroilor sistemei contopitoare, că poate să aibă ţara acecaşi limbă și totuşi să fie slabă, şi poate să fie tare cuprinzând în sânul său mai multe popoare în deschilinite limbi vorbitoare. — Și aceea încă se cunoaşte cumcă astfeliu de Unguri aprinşi la creeri nu doresc adevărata libertate şi o întărire a țării aşezată pe temeiul cel neclătit al sigurității dreptului fieşte- cărui om, a desvoltării Puterilor. sufleteşti și trupeşti, prin care să ajungă cetățenii la o cultură omenească sub domnirea legii dreptului și prin cultură la fericirea aceea care fără de cultură nici nu-și o pot închipui, necum să o poată primi și apăra; ci dorința Ungurilor acestora e cu totul egoistică, de a se întări numai pe sine cu o mijlocire foarte nedreaptă şi încă şi nepolitică; ci pe oamenii ceice fac țara şi o ţin, nu numai cetăţeni nu Voesc a-i numi, dar nici oameni; poate-i asupri pe aceia oricare nemeş şi oricum va aveă plă- 

v 

cere, că bietul creştin nu poate sta înaintea judecății ca persoană, şi politicii - zic că încă nu e vreme dea publica cumcă oamenii sunt oameni şi persoane,  Creştinătatea la astfeliu de politici sau n'au străbătut, sau o au scos afară . din inimă-şi, că aceea învață cumcă toţi oamenii sunt persoane oriunde, iar: i 
constătuiciunea Ardealului ține că unii oameni nu sunt persoane înaintea legii; acum dar fiind opuseciune contrazicătoare între aceste două propusă- - ciuni, nici pot fi âmbe adevărate, nici âmbe false de odată; adecă: sau nu e constituțională creștinătatea învățând că toți oamenii sunt persoane, sau nu e creștinească constituiciunea Ardealului, care ţine cumcă proștii nu sunt persoane; aşa este, că după creștinătate proştii încă sunt fiii lui D-zeu, dâr după constituiciunea Ardealului nici persoane nu sunt, necum fii ai patriei; şi ce? doară acest feliu de politici au vreo filosofie înaltă, care le-ar spune să nu se uite la o creștinătate care învaţă așă; că nu e adevărată, D-zeu să ne ferească, ca de Muscal, atâta de o filosofie care ar fi împrotiva aceştii îhvă- țături creștineşti, cât și de o creștinătate care star împotrivi cu filosofia. Fi- losofia cea adevărată zice:. Îndreptaţi-vă constituiciunea Şi administrăciunea, că aceste amândouă sunt făpturi de mâni omenești și au trebuință de a se 

,
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mută din vreme în vreme spre mai bine, ca să fie folositoare statului întreg, 
nu numai unor oameni; însă aceasta e cea mai înteiu rătăcire (70070 1pevdos) 
a multor Unguri, că folosul statului şi ușurarea oamenilor nu o leagă de asi- 
gurarea drepturilor, ci de alte condiciuni netrebnice, precum e limba ungu- 
rească, cu toate că temeiul ușurării e de tot altul și numai Ungurii aceștia 
nu voiesc a-l cunoaște, iar poporul îl simte, căci de mult îl poartă pe umerii săi. 

„Așa e, domnilor, că drepturile şi datorințele sunt împrumutate? Deci, 
dacă poporul nu poartă nici o greutate publică în patrie, atunci nu e vrednic: 
nici de un feliu de ușurare; că bunătăţile patriei numai acelora se cad, carii 
poartă greutăţile patriei și în acea măsură în care le poartă; de ce legaţi dară 
bunătățile patriei şi drepturile acum de oarecare confesiune religioasă, acum 
de naştere, acum de limbă și încă de cea ungurească ? Adevăr, că ntar fi rău, 
când ar fi de aceeaşi lege batăr lăcuitorii unui stat toți, că atunci într'un sat 
ar fi destul un popă și o beserică, un dascăl și o şcoală, unde acuma sunt de 
lipsă trii şi mai mult şi câtă economie ar fi aceasta pentru stat, câtă ușurare 
pentru oameni! Însă mintea cea sănătoasă şi istoria au demunstrat că tot nu 
e bine a sili conştiințele; aşişderea n'ar fi rău să fie de aceeași viţă toți ce- 
-tățenii unui stat și să vorbească aceeași limbă; însă mintea cea sănătoasă şi 
istoria arată că, dacă și-au croit limbă oarecare popor, trebue lăsat ca să pă- 
şiască în cultură pe calea care și-au făcut-o: Numai atunci nu e vrednic ci- 
neva de drepturi pentru relegiune, când aceasta îl împedecă dela plinirea 
derepătoriilor cătră patrie, dar istoria arată că reformatul şi jidovul tocma 
așă e de bun patriot, cași catolicul și neunitul și unitariul. Așa e și cu felu-, 
rimea limbilor. Până acum au vorbit Ardelenii unii nemţeşte, alții românește, 
alţii ungureşte și nimene nu poate zice că prin aceasta au fost împedecați 
de n'au putut plăti darea, n'au putut face drumuri, n'au putut apăra patriea 
în contra inimicilor; şi dacă le-am făcut aceste toate până acuma, de ce-să 
nu le poată face şi "de ici înainte? Au doară prin politica Maghiaromaniei 

“sau demonstrat -mincinoasă logica aceea, care zice: ab esse ad posse valet 
consequentia ? Şi dacă Ungurii nu-i socotesc vrednici de uşurare pe Români, 
pentrucă au purtat greotățile țării şi le poartă, doară îi vor socoti vrednici 
dacă se vor lepăda de limba şi naționalitatea sa? Atunci întru adevăr n'ar fi 
vrednici; însă nici nu pot crede Românii la astfel de făgăduinţe neîntemeiate 
și vorbe pompoase şi încă din o pricină foarte simplă, adecă: ei cunosc pe o 
piasă de oameni, ce se zic a fi tot de o viţă cu Ungurii şi vorbesc limba un- 
gurească, drept că nu tocma așa ca învățații din Peșta, dar o vorbesc totuși 
fără să fie batăr cevă mai puțin împovoraţi decât strănepoții lui' Romulus, 
acum aceştia argumăntă aşa: Dacă cunoștința limbii ungureşti n'aduce ușu- 
rare nici sângelui lor, cu cât mai puţin ne va aduce uşurare noaă Românilor, 
cărora totdeauna nedrept ne-ar puteă arunca: iată lăpădaţii, carii eri era Ro- 
mâni, astăzi se zic Unguri, mâne poate vor fi Turci, poimâne Muscali, cum 
se va întâmpla, totdeauna însă fără caracter, marfă eftină, neruşinați, vân- 
zători ! Și unele ca aceste nedrept ni le-ar arunca, că omul care nu iubeşte 
limba neamului său, acela nu iubește nici pe neamul său; și dacă nu 
iubeşte cinevă nici pe al său neam, cum va puteă să iubiască pe alt neam
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strein, unul ca acela nu e decât un egoist spurcat, care astăzi zice Ungurilor: 
«Bine e să se facă Ungurii. toți Români, mâne va zice Muscanilor: «Bine 
e să se facă Muscanii toți Unguri», cei înţelepţi să nu se iee după vorba 
unor amăjitori ca aceştia, că omul. care au rupt cea mai sântă legătură a 
limbii cu care era legat de maică-sa şi de neamul său, acela s'au făcut 
monstru şi nu e vrednic de credinţă. | 

Vedeţi dar, domnilor, că dorinţa dumnia-voastră e nedreaptă, nemorală, 
foarte neînțeleaptă și foarte nepolitică, nimic mai mult decât un egoism prea 
de jos, îmbrăcat în larva binelui public, căruia îi este mare înprotivnic, dar 
egoismul tot egoism rămâne ori cu ce va fi îmbrăcat; şi de s'ar arăta ungu- 
romania îmbrăcată tocma în cea mai noaă modă de Paris, o vor uri toți cei 
buni şi vor fugi de ea ca de o fiară sălbatecă primejdioasă ecsistenţei şi fe- 
ricirei cei publice a monarhiei austriace. Incctaţi dreptaceea dela acel cuget 
neomenesc al contopirii, că bine știți, cumcă Deo magis quam hominibus obe- 
diendum est, adecă: ascultarea de oameni nu e necondiciunată și nici Saşii, 
nici Românii nu se vor supune, nu se pot supune la acea ucigătoare de na- 
ționalitate lege a contopirii. : 

Blaj, 25/13 Făurariu 1842. Bț. 

NI 
Protestul consistoriului din Blaj contra limbei ungurești la anul' 1842 

Aflând abia acum din ziare despre articolul proectat în proximele şedinţe 
ale Comiţiilor dietale relativ la întroducerea uzului diplomatic și general al 
limbii maghiare, nu numai în jurisdicţiile civile și militare, dar și în cea bise- 
ricească, şi nu numai în corespondenţa dintre ele, ci şi'n însăși administrarea 
dieceselor şi în educaţia tinerimii, cu singura excepție a naţiunii săsești, că- 
reia i se permite limba germană în pertractarea afacerilor sale interne, — şi 
îngrozit fiind de urmările grave ale introducerii unei astfel de inovaţii care 
periclitează cele mai sfinte drepturi naturale, Consistoriul acesta, în puterea 
datoriei ce-i incumbă de a veghia asupra drepturilor și privilegiilor acestei 
diecese, a cărei administraţie interioară i-a fost în parte încredințată, și în 
convingerea deplină că modul de a vedea al Ilustrităţii Voastre în această 
chestiune “este acelaşi, a socotit de datoria sa a rugă, prin aceasta, cu smerenie, 
pe Ilustritatea Voastră, ca, înainte de ce pomenitul articol dietal ar obţine 

. forța obligatorie de lege prin promulgarea Sacrosanctei Sale Maiestăţi, să 
binevoiască a implora prin cele mai umile rugăminți pe M. S$., să îngăduie 
grațios ca clerul nostru greco-catolic să se mențină și de acum înainte în fo- 
losința graiului băştinaş şi a limbii-mame latine, atât în administraţia internă 
a acestei diecese, cât şi în învățământul tineretului şi poporului, atât din mmo- 
tivul, că clerul nostru, care prin unirea sa cu biserica catolică-romană trebuiă 
să se bucure de drepturi egale cu celelalte religiuni primite, n'a fost de fel 
representat în Comiţiile dietale şi nici măcar relativ la un lucru atât de impor- 
tant ca dreptul de a se folosi de limba maternă în propriile-i afaceri,— drept 
echivalent cu acela al existenții personale, inalienabil și imprescriptibil'—, n'a 

14 — 4. R. Viata şi ideile lui Siniion Bărnuţiu
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fost consultat şi ascultat, cât și din motivul că întrebuințarea acestei limbi 

sau alteia numai în aparenţă nu are nici o legătură prea strânsă cu religia. 

De oare ce totuși clerul acesta al nostru posede o limbă națională proprie, 

consacrată şi prin întrebuințarea în practica religioasă, în decurs de veacuri, 

şi la care singură se raportă acele progrese lente, vai ! în adevăr, dar nici de cum 

de disprețuit, în cultură şi educație, Consistoriul acesta prevede cu ușurință 

„ce s'ar întâmpla, dacă, în locul acelei limbi și al cultei limbi-mame latinești, 

star substitui limba ungurească, care nici ea măcar nu e încă destul de ciselată 

şi nu abundă în cel belşug de cărți bune; pe de altă parte, la naţia românească 

din sânul căreia se recrutează exclusiv clerul nostru, această limbă fiind aproape 

total ignorată, ba chiar, din cauza mulțimii preponderante a populației româ- 

nești și numărului relativ mic de Unguri cari locussc scaunele săcucști, 

fără legături cu ai noștri, neputând deveni prin nici un mijloc mai cunoscută, 

nu numai că nu mai poate nădiăjdui vreun progres în viitor, dar, dimpotrivă, 

din cauza veşnicelor piedici ale acestui îndoit element de dușmditie reciprocă, 

chiar de nu sar mai ivi altele, e de temut să nu recădem, miserabil, în bar- 

baria de odinioară din care cu greu și numai prin isgonirea limbii slave s'a 

putut eliberă întru câtva clerul şi nația noastră. | 

Dar nici în ce priveşte binele principâlui, al patriei, al religiei nu se poate 

vedea niciun folos deosebit, care ar resulta din această întrebuințare universală 

a' limbii maghiare în principatul nostru, pentrucă, dacă prin acCastă dispo- 

zițiune puterea şi soliditatea națiunii maghiare ar creşte mai mari, în schimb 

aceea dispozitie mar putea servi la ușurarea sarcinilor noastre şi nici la sporirea 
> ș 

. 

concordiei mutuale dintre diferitele naţiuni de aici; din contră, ura va fi mai 

mare din cauza mijloacelor de constrângere ce se poate prevedea cu certi- 

tudine că se vor întrebuința din partea naţionalităţii maghiare împotriva 

elementului românesc, luptând din instinct firesc pentru limba-i maternă, 

dacă se mai adaugă și obligaţia prin lege,— ceeace, după credința Consisto- 

riului și a tuturor oamenilor de inimă, cari cunosc relațiunile reciproce ale 

acestor două naţiuni, n'ar fi decât o nouă şi încă mai înverșunată aţâţare. 

In adevăr, dacă observăm mai cu atenție punctele 7 și 8 ale articolului 

dietal, prin care se decretează: 1)-că cunoaşterea limbii maghiare, după 10 

ani, va fi condiţia exclusivă pentru împlinirea oricăror oficii bisericeşti; 2) că, 

tot peste 1o ani, obiectele de studii în şcolile blăjene nu se vor propune decât 

în graiul maghiar și 3) că studiul limbii maghiare urmează a fi întrodus până 

şi în şcolile sătești, — nu putem să nu mărturisim că un mare pericol ne ame- 

nință pe noi, biserica şi naționalitatea noastră. N 

Căci: în ce privește punctul 1) nu se poate prevedea că oamenii, foarte 

vrednici şi destoinici de altfel pentru oficiile eclesiastice; vor. fi totdeauna cu- 

noscători ai limbii ungurești; ci, întocmai ca pînă acum, tot așa şi. de aici 

încolo vor fi nu puţini demni și apți pentru slujbe; ştiutori ai altor limbi: 

latină, germană, română, cari n'ar putea fi excluşi dela funcțiile bisericeşti 

decât cu o mare pagubă a bisericei şi națiunei noastre; și fapt e, că se găsesc 

districte în ţinutul "Transilvaniei, în care cunoașterea limbii maghiare nu este 

şi nu va fi de vreun folos, iar cele germană şi română sunt de nevoie. 

.
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În privinţa punctului 2); Scopul şcolilor din Blaj, după binevoitoarea intenție și părinteasca înclinare a fericiţilor întru pomenire Impărați ai Au- -striei, a fost ca școlile acestea să fie un Institut național, slujind la promovarea culturii morale, religioase şi literare între Români şi noi sîntem intim corivinşi că, pentru dobândirea acestui rezultat, nu există vreun mijloc mai potrivit decât limba română, ca limbă maternă: de acest mijloc s'au folosit totdeauna şi stră- bunii noștri și ne servim și astăzi; în această limbă au fost instruiți în ştiinţele necesare acelui nobil scop preoții aceia cari au cultivat virtutea și religia, Este, deci, evident, că limba aceasta nu poate fi scoasă din şcolile bla- jene decât cu primejduirea moravurilor şi a religiosității și — ceeace pentru noi nu e mai puţin dureros,— cu ruina scumpei noastre naționalități. Măr- turisim însă sincer, că nu numai după zece ani, dar nici după zece veacuri, ba niciodată, în vecii vecilor, noi şi națiunea noastră nu putem fi obligaţi printr?o lege care, pentru datinile Şi credința noastră, pregăteşte un pericol şi un obstacol, iar pentru naționalitatea noastră ruină şi peire, Departe de noi ura limbii maghiare, pe care, ca pe unul din graiurile patriei, o învăţăm până astăzi, au învățat-o mulţi dintre Români și o vor învăţa toți cei ce vor aspira la funcţii şi la relațiuni mai de aproape cu Ungurii; nici decum însă în paguba limbii materne şi a naționalități întemeiate pe ea, ci mai vârtos pe accasta o vom iubi şi cultiva deapururi. 
La punctul 3): Sîntem încredințați că întroducerea şi stabilirea limbii ungurești în școlile rurale nu va fi de sprijin și ajutor culturii poporului, ci de bună seamă spre piedică. In adevăr, în şcolile rurale tineretul trebuie să înveţe înainte de toate moralitatea şi religiositatea, şi anume cu ajutorul - limbii materne, iar cunoașterea mai multor limbi, ca una cee legată 'de o cultură superioară, nu privește poporul, din care cea mai mare parte va trebui totdeauna să se îndeletnicească cu agricultura şi să poarte sarcinele publice ale patriei: lui nu i-ar rămânea, deci, timp să se ocupe cu mai multe. limbi, ci se va socoti fericit şi-i va fi deajuns, dacă va fi învăţat în limba ma- ternă morala şi religia, economia și altele care aparțin sferei sale. Şi ar fi de dorit să se poată griji de ajutoarele Prin care poporul să poată construi şcoli şi cultiva mai bine decât s'a făcut până acum această menire atât de necesară. - Căci aceasta este vechea şi principala dorinţă, nu numai a Consistoriului - nostru, ci a întregului cler şi întregii naţiuni, de bunăseamă şi a Augustei Sale Majestăţi. | 
În sfârşit, dacă Ilustritatea voastră e de 

asupra acestui lucru opinia clerului însuși, Consistoriul ar ruga stăruitor pe Ilustritatea Voastră să binevoiască a obține dela locul cel mai înalt autori- saţia de a convoca în acest scop sinodul diecesau, De altfel, Consistoriul, rugând cu adâncă smerenie pe Ilustritatea Voastră, să binevoiască a depune la pi- „cioarele prea înaltului Tron, împreună cu aceste umile” rugăminţi, și oma- giile neştirbitului şi veșnicului său devotament, rămâne în aceeași venerație, 
” 

ț Blaj, 15 Febr. 1842, a 

părere că sar cuveni a se auzi 

Consistoriul Blăjean: 
Simeon Crainic, vicatiu general; 

Ștefan Manfi, notariu. | 

14*
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VII 

„UNA EPISTOLĂ ŞI UN ARTICLU ORIGINAL SCRIS DE 
SIMION BĂRNUȚIU 

Prea onorate d-le Redactor | 

Trimit acest asticol, ca de se poate, să se tipărească în foaia pentru m. şi |. 
"Cred cu, că on. redacțiune mare trebuință neapărată de dânsul, şi nu pentru aceea 

Îl trimit, ci pentrucă sunt. învins de trebuința restaurării soborului mare, şi clerul 
nostru mut mai voeşte a se deșteptă, ca încă dela episcop să-l ceară; scăderile noastre 
sunt mai mari decât să fi îndrăznit eu a le descrie cum sunt, numai ceva am alius, 
dar ce am atins, nu poate fi iertat a se mai tăceă. Nu te teme, domnule, a-l tipări, 
se-l zei socoti de treabă, toată responsabilitatea o iau pe mine; cu numele fă'ce 
vei vrea, puite-l tot afară, sau numai două sloze cum e în manuscript, sau nici o 
sloză; a nu-l pune defel e mai bine, despre o parte, că atunci mau de aface atâta . 
cu autorul, și cearcă mai fără de patimă lucrul însuş. Oricum, de-l va lăsă cen- 
sura, ce și cred, nu te teme a-l tipări, că eu nu mara temut a-l scrie. ], ți dau voie, 
ba ie și rog, a mută cuzinte şi expresii cari nu ţi se vor părea potrivite, iar dacă 
nu se va puled tipări,.te rog cu dinadiusul să ai bunătatea a mi-l retrimite cât 
zei puteă mai curând. Rămân al d-tale prea umilit servitor Simeon Bărnuţiu 
m[p., profesor de filozofie 1). 

x 

SOBORUL CEL MARE AL EPISCOPIEI FĂGĂRAȘULUI 
PROLOGUS GALEATUS 

7 

Unii cetesc cu sânge rece despre vărsările de sânge ce se fac în Ispania 
sau în Caucas sau în Afganistan, iar dacă i se întâmplă a ceti vreodată cevă. 
mai aproape asupra unor scăderi, ce strigă la cer pentru îndreptare, pe 
loc schimbă feţe, simt nădușeli din lăuntru sau ameţeală de cap. Pentru astfel 
de cetitori.cu temperament sângios sau coliros e menit acest micuț prolog 
galeat a-i informă de bună vreme despre cugetul scriitorului, ca să ştie astfel 
cetitorii, că aceasta n'are de gând a vătămă pe nimeni Și că singurul scop 
ce şi-au propus, e a îndemnă mai întâiu pe preoții românești uniţi din Ar- 

„deal, ca să cetească cu deadinsul atât istoria lui Petru Maior despre începutul 
românilor, o carte ce nu poate să-i lipsească nici unui român adevărat, cât 
şi istoria bisericii românilor, care iară, fără păcat, nu poate să lipsească nici unui 
preot adevărat, apoi a deșteptă în acei cinstiți preoți o râvnă mai mare spre 
studierea tocmelii 2) bisericii sale, spre iubirea aceeaş Și spre a soborului mare 
restaurare, Acesta e scopul şi mijlocul spre a-l înființă adevărul pe calea 
publicităţii! Sine ira et studio. 

  

1) La această scrisoare nu e pusă data, se va vedea însă la articolul, care este din 22 Decemvrie 1842. (Nota lui G. Barițiu). : 
?) Prin tocmeală înţeleg aceea ce'zic unii constitutiv, alţii constituţie, alţii con- statuciune; care e mai bună? (Nota lui S. B.). e -
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„ Dreptul bisericii româneşti de a ţineă sobor mare în tot anul, atât e de re- cunoscut, încât nu poate să se afle în tot neamul nostru vreunul, care să se îndocască despre acest drept bisericesc. Incă e vie aducerea aminte, cum că înainte ca de 7o de ani, eră datina a se aduni protopopii la Blaj, la mitropolie spre a se sfătui asupra trebilor bisericeşti. Incă mai sunt protocoale "de-ale episcopilor bătrâni, în cari au însemnat strămoşii noștri, cum se chiamă în tot anul protopopii cu deputaţii clerului, ba din 1nireni încă eră datina a chemă „pe unii mai de frunte, şi mai puternici în cuvinte i în fapte, boieri ai neamului nostru ; încă mai stă istoria bisericii românilor a lui Petru 
sta cartea aceasta, va stă și soborul cel mare, sau încă pomenirea lui, Așă mai viază încă conştiinţa aceea în clerul nostru, că biserica românilor şi în tim- purile cele barbare, când neamul nostru din lăuntru cr suprit de sărăcie și de neştiință, din afară de năvălirile ginţilor însetate de sânge şi nesăturate de pământ, mai aveă un fel de scăpare şi un mijloc foarte puternic de unire religioasă în adunările clerului cele de peste an — nişte protopopi şi popi, adevărat că simpli şi fără de învățătură înaltă, dar cu o inimă jertfită cu totul spre binele acelor ce priviă la ei ca la nişte părinți pururea gata spre a fiilor săi mângâiere, se întâlneă în tot anul cu cel dintâiu al lor păstor sufletesc, care de dânşii mai că nu se deosebiă, decât cu cinstea înaltei dregătoriei sale, şi cu meritele pentru cari îl ridicase la ace dregătorie strălucită, altmintrelea cu învățătura nu-i prea întrece, iar cu o vieaţă simplă și cinstită, nu pom- poasă, le arătă cum să se ferească atât de a fi mârşavi, cum și de un lux necu- viincios Statului popesc, și apoi de astfel-de bărbaţi cuvioşi şi nu politici, nu se puteă teme biserica, că-i va trage la sine toate drepturile ca să dom- nească peste cler şi peste bicţii creştini cu putere nețărmurită; (nerămânân- du-i clerului şi mădularului bisericii alt drept, decât a suspină înaintea mai marilor bisericeşti î), | , 

Datina de a ţincă sobor mare în tot anul, a fost întărită 
dealului, precum se cunoaşte din hrisovul lui George Racoczi, prin care po- runceşte lui Simeon Ștefan Pop, arhiepiscopului românesc 'de atunci, ca să adune în tot anul la sobor pe toți cei de sub a sa ascultare păstori, şi de arda de vreo greutate în trebile credinţei, să fie datori a cere sfat și dela preac. d. episcop ortodox (atunci eră Gelei) 2), 

Maior și până va 

şi de principii Ar- 

  

1) In paranteză se află cuvintele eliminate de censor la 1843. G.B.D. ?) Vezi Petru Maior: Istoria bisericii Pag. 75, p. 11 de unde se vede că Rakoczi numai pentru aceea au îngăduit pe români a se folosi cu dreptul său însuș, ca pe încet să-i poată trage la credinţa reformaţilor, ci mulțumită lui Dumnezeu, că n'au lăsat a se înfiinţă un astfel de cuget, că de ar fi primit românii legea cea calviniană, atunci na- ționalitatea romanească ar fi perdută, că românului dacă i se mută ritul, apoi nu mai voesce a se ţineă de român, precum vedem că s'au lăpădat înainte de unire cu Roma şi "se taie şi astăzi unele din cele mai de frunte familii, mai ales din Haţeg, comitatul Hunedoarei şi chiar a Făgăraşului, căci mulţi nu pot combină, cum ar puteă să se ţină cineva de români, fiind în privinţa religioasă mădulari al bisericii reform voesc a-şi aduce aminte, că dacă au putut să fie români în Italia ca păgâni, vârtos pot să se mărturisească de români astăzi Şi. aceia cari poate ar ţineă „mată, din pricină că reformaţii încă sunt creştini, 
disputele teologilor nu trebuie mestecate niciodată c 

ate, şi nu 
cu atât mai 
legea refor- 

şi sectele religioase dimpreună cu 
u naționalitatea ; alta e naţionalitate,
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___S'a şi ținut această datină până în zilele episcopului Atanasie Rednik. 
Deaci încolo datina aceea a prins a slăbi şi a se îngropă dimpreună cu dânsa 
şi acel drept neprețuit al bisericii; temeiul surpării lui însă îl puseră iezuiții 
atunci, când au început a se mestecă dintruntâiu în administrarea bisericii 
românești, | 

Abiă scăpase, numai eri alaltăieri, biserica românească din jugul limbii 
slăvești şi al bisericii reformate și îndată a fost silită a luă alt jug (întocmai 
de rușinos), jugul iezuiţilor. Aceşti (doritori de domnie) nu puteă să vadă 
cu ochi buni această tocmeală a bisericii noastre, care cu (absolutismul) lor, 
nu se puteă nărăvi, totuş, ca cei ce eră mai buni politici (decât oameni), o 
suferiă cu câtă greutate, cu toate că lucrul eră încă numai cam pe la început, 
şi se temeă ca nu pripindu-se, să le fie a-și scăpă (de-a mână şi accea ce vâ- 
naseră); drept aceea deocamdată se îndestuliă a fi dictator în sobor, precum 
făceă şi reformaţii sub principii Ardealului, sau a lucră pe ascuns şi a duce 
astfel. lucrul încotro. voiă. Drept că numai un iezuit eră pus veghetor peste 
această vie cuvântătoare ce se zice biserică; dar cine nu știe, că glasul unui 
iezuit eră glasul a toată ceata iezuitică ? Nu făceă el nimic de voia sa, ci în toate 
ce făceă bune sau rele, nu eră decât un organ orbesc ascultător de poruncile 
generalisimului; acesta Je făceă, dela acesta ieșiă toate, el aveă ocârmuirea și 
însuș peste conştiințele domnitorilor pământești (celor încoronați); deci, unde 
eră trimis un iezuit, acolo ca cum ar fi fost față generalisimul însuş, în care 
eră concentrată toată puterea (întunerecului), şi cine ar fi îndrăznit a se îm- 
potrivi acestuia? Pentru aceea, oricare ceteşte cărțile episcopului Klein, scrise 
din Roma, în contra iezuiţilor din Blaj, cari derapănă drepturile bisericii ro- 
mâneşti, acela şi împotriva voei sale încă se simte îndatorat a binecuvântă 
mai întâiu țărâna lui Klein, ca a unui părinte adevărat, carele a trăit și a murit 

„pentru drepturile bisericii şi ale neamului nostru, apoi țărâna bărbatului, 
carele a scăpat dela peire cărţile acele scrise cu adevărat duh de apostol 
şi legi creştineşti şi al bisericii noastre fierbinte apărător 1). Şi dacă cunoaște 
cineva atotputernicia iezuiţilor de pe atunci, şi apoi ceteşte în arhivul episcopiei 
Făgăraşului, cum că protopopii cei bătrâni, pe la începutul unirii; cu atâta . 
„bărbăţie se puneă în contra semeției iezuitului veghetor, încât acesta eră silit 
„de multe ori a ieşi din adunare:scârbit și necăjit, atunci cetitorul şi fără de 
voie se simte silit a recunoaște, că mai cald sânge băteă pentru drepturile noastre” 
în strămoşii cei de demult decât în strănepoții cei de astăzi. 

  

„sau nație, sau neam, şi alta va să zică religie, au religiune, au lege, au credință; mulţi 
însă nu vor să ştie nimic de astfel de distincțiuni (deosebiri), şi dacă li s'au urit sau 
se ruşinează a se mai chemă români, îndată încep a nu posti, şi apoi pe aceasta îşi în- 
temeiază dreptul de a se lepădă de neamul său, punând steamăt, că nu poate posti, 
ca şi cum doară cineva numai în post ar puteă să fie român adevărat şi în zi de dulce 
a încetă de a fi român! Ei, va zice cineva, care om generos poate să se ţină de neamul 
românesc cel apus şi neinventat? La astfel de oameni răspundem, că cel ce se lapădă 
de neamul său pentru că fără a sa vină e mai apus şi mai ncînvățat ca alte neamuri, 
acela nu e cu nimic mai generos, decât cel ce tăgăduește pe maică-sa aceea ce l-a născut, 
pentrucă e bătrână şi neputincioasă, (Nota lui S. B.). 
> Petru Maior, Istoria bisericii românilor pag. 93, s. c.s. pag. 150 s. c. (Nota lui: 

S. B.). -
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Acest drept bisericesc eră bine garantat sau chezăşuit prin acei 12 pro= 
topopi, înfățişători ai soborului mare, a cărora origine se află în înțelepciunea 

" arhiepiscopilor celor vechi ai românilor, cari nevrând a o cârmui biserica 
(nici după capul lor, nici după sfatul a unuiă singur), aveă 12 bărbați aleși 
în sobor din cler, cari de câte ori eră de lipsă a se lucră ceva, lucru mai mare 
peste an, înștiințaţi de episcop, se adună şi sfătuii cu episcopul în locul so- 
borului mare; această datină a și ținut necurmat nu numai după ce s'au unit 
românii cu biserica Romei (în credinţă, însă nu în lege), până când se fece 
mănăstirea călugărilor din Blaj, ci și înainte de facerea unirii 1). 

(Aşă, răsăritul mânăstirii din Blaj, pe cerul bisericii noastre, a fost o cometă 
cobitoare de multe nefericiri, ce eră să vie asupra ei, să o cerceteze și să o 
certe, ca) după ce au intrat călugării în mănăstire şi s'au așezat lângă Vlădică 
ca nişte închipuitori ai unui capitulum ce încă nu eră născut, ci numai eră 
să se nască odată, atunci acei 12 bărbaţi aleși, şi jurați anume pentru apă- 
rarea drepturilor bisericii noastre, s'au ascuns, au încetat de a lucră, şi nici 
că se mai pomeneşte până la anul 1792. ! 

Atunci iar a fost aleşi, dar nimenea nu i-au chemat să se mai sfătuească 
cu dânşii, au început chivernisirea bisericească a nu mai aveă trebuință de 
sfatul clerului, și aşă cei 12 bărbaţi s'au dat uitării cu totul și multe drepturi 
s'au îngropat dimpreună cu dânșii; episcopul, dimpreună cu călugării, formă 
judeţul episcopesc, pe care iezuiţii l-au numit consistorium, şi iezuitul cel 
din coastele episcopului se numiă generalis auditoriu, eră mai mare peste toți, 
şi-i purtă (de nas) încotro void; episcopul mai aveă totdeauna câte un 

„ favorit, care deosebit îl purtă (de nas), (că după vlădicia lui Inocentie Klein, 
precum ne învăţă Petru Maior, a căzut acea nenorocire pe clerul unit, încât 
fiecare vlădic aveă câte unul, căruia cu totul se încredinţă, şi se lăsă să-l poarte 
de nas, și el urmă cu ochii închişi după sfatul aceluia ; pe care din cler se mânia, 
acela nu eră cu putință, măcar ce om vrednic să fi fost, să fie vlădicului plăcut; 
iudecățile mergeau nu după dreptate, ci după patimă); și ce lucru minunat! 
că de multe ori, iezuitul însuş puneă stavilă pornirilor (călugărești sau episco- 
peşti), şi făcea dreptate, şi clerul văzând (că se face dreptate particularilor) 
nu reclamă. | - , 

Soborul cel mare, pe care începuse a nu-l mai cunoaște bine ce însemnă, 
iar episcopii împiedecaţi de (favoriţi), de ciumă, de vizitarea eparhiei, (de 
pofta domnirii), sau de alte împrejurări, nu adună sobor mare în tot anul. 
Astfel, introducându-se călugării în mănăstirea Blajului, de. legea grecească, 
(cu numele, dar parte mare cu inima de iezuiţi), aceştia au început a-i suci 
(după placurile lor), au stins din trenşii iubirea drepturilor bisericii noastre, 
(şi le-au băgat în cap idei iezuitice) inimice libertăţilor noastre bisericești; 
clerului însă îi eră îndemână a crede, că Blajul are grije de toate, şi prive- 
ghează pentru toate drepturile, și nu băgă de seamă, că călugării parte ca 
profesori cuprinși cu şcoala, parte, pentrucă mai (necurmat) se certă cu 
episcopii pentru trebile dominiului, dar mai cu seamă (drept) ideile cele 

» Petru Maior, istoria bisericească p. 229 Ş. 5. (Nota lui S. B.). Si
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(absolutistice bisericeşti), că mergeă de. tineri la Roma la institutul de pro- 
Pagandă, când însă nu cunoștea drepturile şi tocmeala bisericii româneşti, 
şi se întorceă acasă hrăniți și crescuți cu (laptele absolutismului bisericii lati- - 
meşti), care cu tocmeala bisericii noastre nu se potrivește — (nu vedei că 
prin părăsirea soboarelor celor de peste an se surpă temeiul drepturilor bi- 
sericii românești; de n'ar fi fost călugării în Blaj, cei 12 bărbaţi n'ar fi ieșit 
din obiceiu, nici numele acele nouă consistorium, capitulum, care până astăzi 
nu le știm spune româneşte, n'ar fi intrat în biserica românilor, ca să surpe 

" drepturile ei cele vechi, bine întemeiate şi întrebuințate în multe veacuri, 
nici acel iezuit urîcios încă nu şi-ar fi putut întrebuinţă a sa mașină infernală 
cu accă urmare, ca să dea lovituri strămoșilor, pe cari să le simtă și strănepoții 
cei de astăzi, căci clerul n'ar fi avut a se nădăjdui întrânșii, ci şi-ar fi 
apărat drepturile singuri, precum le-au apărat veacuri întregi, şi s'ar fi 
temut de iezuit totdeauna, ca de unul ce nici eră de'o lege, nici de un neam 
cu. ei, iar de călugări nu se temei, că nu-i cunoștea). Episcopul Klein, 
bărbatul acela, pe. care din episcopii noștri: numai Grigorie Maior l-a ajuns 
cu râvnă, dar nici unul nu l-a întrecut, eră singur, cel ce îi cunoştea (ca pe 
nişte advocaţi ai iezuiţilor). - 

„ Strecurându-se în acest chip (duhul iezuiţilor) prin (călugări) în cler, 
şi răcindu-se astfel iubirea către drepturile bisericii, ușor i-a fost episcopului 
Joan Bob a scoate cu totul din 'obiceiu soboarele cele de peste an; drept, 
că poruncise Iosif împăratul că de ar voi oarecare biserică să adune sobor, - 
să dea mai înainte de știre, și aşternând pricina, să ceară facultate dela îm- 
părăţie!), oprit însă n'a fost niciodată ce şi deacolo încă se cunoaşte, că re- 

"formaţii şi unitarii şi după-aceea poruncă încă au ţinut, şi țin. până astăzi 
soboare de peste an, şi împărăţia nu-i oprește, ba încă prin un rescript din 
1792 și însuş catolicilor se da voie a trată despre ale sale trebi scolastice, 
fundaţionale și bisericeşti. după cum tratează consistoarele celorlalte biserici 

“primite în "Transilvania ?). 
În anul 1821 s'au adunat sobor mare în Blaj, dar nu după vechiul obiceiu; 

după aceea moartea episcopului Ioan Bob au dat clerului prilej a se adună 
în 1632 pentru alegerea noului 'episcop, care numai în sobor mare se poate 

„face; fost-au chemaţi protopopii cu câte unul lângă sine și la instalațiunea 
noului episcop, precum și la depunerea jurământului împăratului Ferdinand, 
carele cu mărire împărăteşte, și la toate prilejurile aceste s'au vorbit, s'au 
proiectat, încă s'a și hotărît câte ceva; însă astfel de hotărîri putere de ca- . 
noane nu pot să aibă, din pricină că nici sunt subscrise de episcop, nici sub- 

  

1) Si aliquae e stabilitis in magno illo nostro Principatu Religionibus Synodum, 
aut congregationem celebrare cogitent, idea ratione imposterum admittendum benigne 
resolvimus, ut causas singulaque deliberationis objecta praevie nobis indicare teneantur, 
facultate prore comperta dein per nos concedenda, Decretum 'Tolerantiae de 1781. 
g-a Nov. punc. 9. : 

*) Clementer admissum, ut catolici etiam negotia scholastica, fundationalia et 
ccclesiastica ad instar Consistoriorum reliquarum în Transilvania receptarum religionum 
sub suprema inspectione nostra regia, salvisque circa illud majestaticis juribus seorism * 
pertractent. Rescriptum Reg. de 1792 Nro aul. 2893. (Notele lui $..B.)..
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scrise şi întărite cu peceţile protopopilor, nici s'au făcut în de faţa de- 
putaţilor protopopiaturilor, şi pentru aceea numai ca nişte pia desideria vin 
de a se socoti, sau ca proiecte, și proiecte simple vor și rămâneă, până se vor 
întări în sobor complet după vechiul obiceiu al bisericii. 

In urma acestor băgări de seamă istorice, dar, nu va fi de prisos pentru 
unii cetitori a- face şi câtevă băgări de seamă juridice. 

Biserica noastră, ca un institut pentru ținerea şi cultivarea credinței cei 
religioase, şi pentru îndestularea lipselor celor religioase a credincioşilor, nu 
are altceva, decât cultura cea -morală şi religioasă a tuturor credincioșilor, - 
adică biserica pentru aceea e rânduită ca pe oameni să-i facă ncîncetat mai 
înţelepţi și mai buni, să se străduească ca oamenii să fie mai înțelegători când 
mor, decât când se nasc, să fie mai luminaţi când ies din biserică decât când 
intră, să fie mai blânzi, mai drepți şi mai de omenie ceice viețuesc în. so- 
„cietate bisericească, decât ceice n'au norocire a se folosi cu acest mijloc al 
culturii, să dea fiecare an şi fiecare veac viitorului o omenie mai bună şi mai 
înțeleaptă, de cum primise dela cel trecut; şi cine nu cunoaşte, că la un astfel 
de spor neîncetat se cere şi o lucrare neincetată ? Și încă o lucrare slobodă a 
tuturor mădularelor bisericii, potrivită cu dreptul cel'neînstrăinat al libertăţii 
conștiinței, cu care l-au cinstit Dumnezeu pe om, când l-a făcut fiinţă cuvân- 
tătoare, și când intră în biserică nu i-l ia. Această lucrare slobodă însă numai 
atunci poate să aibă loc, dacă e bine întocmită biserica; de unde se vede cât. 
e de lipsă să aibă biserica o tocmeală bună (constitutio Ecclesiae ), dacă voeşte 
a-şi dobândi scopul. Biserica noastră a avut bună tocmeală; că precum ne 
învață istoria bisericească, puterea de a pune legi şi de a trată' despre trebile 
bisericeşti aşă a fost stâmpărată, încât episcopii nu erau yolnici a dispune 
în trebile bisericeşti singuri după capul lor, ci în sinoduri se puneau legi sau 
canoane și episcopii erau datori a chivernisi biserica după canoanele acele, şi 
aceasta e o tocmeală foarte minunată, pentrucă altmintrelea nici însuș epi- 
scopul încă nu poate fi încredințat, oare chivernisirea bisericii şi toată oste- 
neala lui aduce bisericii vreun folos, sau doar e tocmai spre stricare, că ori- 
cum, judecata unui episcop, să fie cât de harnic, e totdeauna numai o pă- 
rere singură, și lui i se poate păreă a fi ceva de folos, că arătându-se înaintea 
„soborului, s'ar află a fi chiar stricător de vreo lege sau vreun așezământ, 

Deci tocmeala bisericii, astfel cugetată, e asigurătoarea vieții bisericești, 
iar vieaţa bisericii se cuprinde în starea de. sine sau subsistența, şi în neatâr- * 
narea sau libertatea bisericească, prin urmare, dacă doresc clerul și neamul 
nostru, ca biserica noastră să trăească întradevăr ca o societate vie, şi să nu 
fie singur o ființă leşinată, are întreit sfânta datorie a-şi apără tocmeala cea 
bisericească; că numai lucrând după aceă tocmeală, e nădejde de înaintare; 
cum se abat dela aceea, îndată duhul vieţii a sburat din biserică, şi ea nu mai 
e trup organic şi însuflețit, ci se aseamănă cu o mașină ce se clăteşte încă până 
la un timp, dar puțin îi trebuie, şi va sta nemișcată, sau se va risipi. (Dacă 
n'are biserica tocmeală, sau dacă nu se ține, atunci toată puterea se concen- 
trează în episcopul singur, el singur pune legi la osebite întâmplări după a sa 
socoteală, sau nu pune, el singur e judecător adevărat în biserică, iar cei-
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lalţi rămân numai nişte dătători de păreri, care însă. episcopul nu e dator 
a le luă în chip de judecăţi, ci numai ca informări). 

Acum dacă privim la biserica noastră, îi aflăm tocmeala vătămată, și 'te- 
meiul cel juridic clătit; adevărul acestei propoziţiuni se razimă pe argumen- 
tele următoare: 

Strămoșii noștri, făcând unire cu biserica Romei, luminat au hotărit «că 
nu voesc a se îndatoră decât la cele patru puncte, iară dreptul canonic, ce se 
zice pravilă, au vrut să aibă totdeauna putere, şi după acela să urmeze în ju- 
decăţi»l). 

Acum nici nu se ține sobor mare după pravilă, nici nu urmează în judecăți 
după dânsa, nici nu se învață în școală pravila. 

Cumcă nu se adună soboare peste an, e prea adevărat și cunoscut de toţi; 
cumcă pravila nu se urmează în judecăţi ştie oricare a şezut la judecată în 
oricare județ protopopesc (sau în consistoriul episcopese din Blaj); cumcă 
nu se învăță pravila î în teologia noastră, e lucru deobşte cunoscut, şi că în 
locul ei cel puţin până acum s'a propus dreptul canonic al bisericii latinești, un 
“lucru ce cu deadreptul se împotriveşte atât voei şi hotărârii strămoșilor noştri, 
cât şi voei a tot clerul ce trăeşte în ziua de astăzi. Poate că în anul 1 793 Petru 
Maior, ca profesor de canoane, și ca un mare al drepturilor apărător, a învăţat 
şi a propus curat drepturile bisericii noastre toate cum sunt, şi câte sunt; 

„dar de atunci încoace în ce măsură au crescut arbitria în chivernisirea bisericii, 
în aceiaşi măsură au scăzut şi râvna clerului de a-şi apără drepturile sale, în- 

- uPatâta, cât acum S'ar păreă la o seamă de oameni tocmai lucru paradox a-şi 
pretinde să se înveţe pravila. 

„Adevărat, că nu toate ne sunt de trebuinţă cele ce se cuprind în pravilă, 

că s'au schimbat: timpurile Şi împrejurările, cuprinde însă pravila şi nişte 
drepturi veşnice, cari nici să învaţă în teologia (din Blaj), nici se urmează în ju- 
decăţi, şi scăderile aceste storc lacrimi din “ochii multor oameni  asupriți. Astfel, 
fiind clătit fundamentul bisericii prin vătămarea tocmelii ei, n'avem a ne miră, 
dacă vedem crăpăturile cele primejdioase ale zidului bisericii, pe care altul 
nu le poate drege, fără soborul cel mare, dacă vedem biserica zăcând de niște” 
boli grele, pe cari altul nu e în stare a le vindecă, fără soborul cel mare. Școa- 
lele noastre cele din Blaj aşteaptă îndreptare, ca să nu rămână tot în silen- 
drianul cel vechiu; pe sate n'avem școale; acele vreo zoo cari le întemeiase 

_ Șincai în veacul trecut, acum nici urma nu se mai cunoaşte; cele 12 
cu plată împărătească nu fac spor, afară de cea din Mediaş; dascălii 
ar trebui mai bine procopsiți, ca să nu se ostencască în zadar, dar (Blajul) 
până acum încă nu s'au prea gândit-a cultivă şi pe dascălii dela sate. Obiceiul 
bisericii greceşti de a despărți pentru precurvie ar trebui introdus iară, câți 
oameni s'ar mântui prin aceasta de iadul cel din lumea aceasta și de cel din 
cealaltă | Muierile unor bărbaţi fug după catane în Italia sau trec la ţară; 

bietul bărbat rămâne uneori cu casa plină de copii, cere despărţire ș și voie 
de a se căsători mai întâiu la scaunul protopopesc; acesta nu i-0 poate. da 

1) Vezi acta comitaria Ecclesiae valachico-T'ranicae in negotio unionis cum 10-' 
mana Ecclesia de Anno 1698 in archivo Eppatus Fogarasiensis. (Nota lui S. B.).:
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- de frica (prea c. Consistoriu), aleargă şi bate (și aici) pe la toate ușile, şi în zadar; 
desnădăjduirea în care cade un astfel de nefericit auzindu-şi deliberatul prin 

“care se sileşte a ţineă acea legătură, acum numai nălucită a căsătoriei cu o 
muiere, care cu fapta a rupt legătura cea adevărată a căsătoriei, numai acela 
şi-o poate închipui, care vede pe un nefericit ca acela, 

Clerul românesc cel unit are capitaluri nu prea mari adevărat, dacă pri- 
veşte cineva la mulțimea trebuinţelor clerului și a- neamului; seminarul are 
o moşie cumpărată de un episcop iubitor de neam cu ajutorul clerului 
și al neamului. Aceste toate cer luarea aminte a clerului, carele n'ar trebui 
să uite, că clerul nostru a avut mai de mult moşii frumoase la M. Varadgya 
şi aiurea, dar prin negrije au pierit. 

“Clerul aşteptă ca toate să le facă Blajul, şi prea adevărat este, că dacă se 
uită Blajul la lucrurile sale, cu dreptate poate să zică de sineşi +non (semper) 
dormio»; totuş se cade să privegheze şi clerul, ca rogaţiunile episcopilor oriunde 
mai mare întipărire ar face unite cu ale clerului, decât singure; din mormântul 
soborului mare izvorăsc o mulțime de nefericiri peste clerul românesc, și în 
restaurarea aceluiaș o mulțime de nădejdi, și oare de ce nu-şi reclamă clerul 
acest drept neprețuit? Fără drept nu e nădejde de înaintare, nu e vieaţă ni- 
căiri; dreptul e izvorul tuturor bunătăților a fiecărei societăți, dreptul! Minu- 
nat și mare nume, cela ce eşti menit a fi unul și acelaș la toate popoarele, unul 
și acelaș pretutindeni, și în toate timpurile, tu: pe cel ostenit de munca ne- 
dreaptă îl odihnești; conştiințele cele căzute şi de timpuri barbare umilite le 
ridici; aperi pe cel mai slab, ţii în respect şi înfrunți pe cel semeț; mai luminos 
eşti tu decât soarele și mai sfânt decât tăria cerului; unde nu străluceşte lu- 
mina ta, acolo domneşte întunerecul vecinic, sălbătăcia, jale şi nefericire; prin 
tinc înfloresc bisericile şi se veştejesc cu tine dimpreună, pentru tine e desfă- 
tare și dulceaţă a trăi, cinste și mărire a patimi şi muri; lumina adevărului, 
cultura și fericirea omenească sunt surori, şi numai sub scutul împărăției 
tale pot să înflorească şi să aducă roduri; şi cine-ți va da ie ca în lupta ce o 
ai pururea în contra puterii întunerecului și a interesului privat, să rămâi 
învingător pentru totdeauna! Cei buni se ostenesc sub steagul tău, iar cei 
ce te urăsc, pentrucă se tem de tine; triumtul tău însă e triumful vredniciei 
omenești în contra răutății; pe tine te doresc multe inimi asuprite, pentru tine, 
pentru biserica ceea ce-şi jeleşte apunerea, și doresc învierea unui drept ne-. 
prețuit al său, am îndrăznit şi eu a face aceste băgări de seamă, și a le supune 
judecății doritorilor de înaintarea și înflorirea bisericii noastre. 

Dixi et salaci animam mean. 

. Blaj, 22 Decemvrie 18421). Ă s..B. 

  

4) Să fie ştiut, că acest operat al lui Sim. Bărnuţiu s'a publicat aici întreg aşă, 
cum se află în original, iar în +Foaea pentru minte etc., din 1843 lipsesc mai multe 
pasaje şi expresiuni, pe cari censura deatunci le ștersese. (Nota. 6Observatorului,). 

. . !
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VIII —X 

1. 

27 Iunie si. n. 1846. 

Teairu unguresc în Blaj. 

„ Românii din Ardeal niciodată nu s'au împotrivit maghiarizării; aceasta a 
dozedit-o mai cu seamă Blajul, în mai multe rânduri, anume sub episcopatul 
merituosului Ion Lemeni 1), care nu de mult a trebuit să sufere multe neplăceri. 
Dar şi mai mult se dovedeşte de-acum înainte prin aceea că încurcăturile 
stărnite de unii de cei cu mintea scurtă se liniștesc prin restabilirea onoarei 
bunului episcop. Blajul se maghiarisează și prin aceasta progresează într'una 2), 
cine ar trage-o la îndoială? In 7 Iunie a. c. (la Rusalele Românilor) fusesem 
în Blaj. Aici, în noul local al farmaciei, o „trupă de actori: unguri, sub con- 

"ducerea lui Ştefan Namesy a jucat cunoscuta piesă ungurească Dezertorul 
(A sz&kătt Katona). Au fost de faţă și domnii canonici, apoi moraliștii, elevii 
şi aproape întreaga grecime 2). Acest eveniment este cu totul nou, pentrucă 
Blajul până acum n'a văzut actori unguri. Grecilor din Blaj atât de simpatică 
le-a devenit, prin aceasta, limba ungurească, încât de -acum înainte o vor 
învăţă cu toată siguranţa mai sârguincios. Aceasta însă n'o spun ca și cum 
Blajul până acum n'ar fi dat mai multe semne de "maghiarizare, pentrucă 
în curtea episcopală niciodată, dar niciodată nu se aude limba românească, ci 
numai cea ungurească, Este foarte cunoscut cât de simpatică îi este însuş 
domnului episcop limba ungurească 1). Sperăm că deacum înainte, conform 
ordinelor forurilor mai înalte, va întemeiă cât mai multe şcoli rurale, unde 
se va propune limba ungurească. Dovada maghiarizării ne-au dat-o şi cano- 
nicii şi moraliștii; ei cetesc toate gazetele ungurești din țara ungurească, pe 
când, dintre cele românești, numai pe cea din Braşov 5). Au întemeiat apoi 
o societate cu scopul: să înveţe mai uşor limba ungurească; și se aplică chiar 

. şi amende; anume, dacă cineva vorbeşte în vre-o altă limbă decât cea ungu- 
rească, plăteşte o sumă oarecare, pentru ca apoi din sumele adunate să cum- 
pere cărți ungurești! Intr'adevăr: un exemplu glorios, strălucit, cât de mult 
părtinesc Românii limba ungurească, dar mai cu seamă — oamenii mai culți 
din Blaj. Afară de aceea s'a dat profesorilor ordin să reprezinte piese ungurești; 

  

1) Ungureşte, în original: Az erd€lyi olâhok soha sem voltak a magyarosodâs 
ellenei: ezt leginkâbb Balâzsfalva a... nagyerdemi Lemenyi Jânos ur & nagysâga piis-. 
păksege alatt tâbb izben megbizonyitotta. | 

Atragerea Românilor spre limba ungurească ne-o arată şi scrisoarea aceasta 
pe care o publicăm în stilul ei original. Autorul ei locueşte într'o regiune unde popu- 
laţia este . românească aproape în întregime. (Nota revistei). 

*) Original: Balâzsfalva magyarosodik 's e” szerint haladva halad. 
3) Așă se numesc Românii din Blaj, deoarece fac comerţ, în măsură mai mică, 

cu piper, pipe, tutun şi alte mărunţișuri; şi aceasta-i cevă, căci omnia initia sunt parva. 
(Nota revistei). | ” - 

„*) Original: A magyarosodis vilâgos jeleit adtâk a meltâsâgos kanonok urak 's a” 
hittanâszok is. Ugyanis minden erdely-s magyarhoni magyar lopokat jârtatjâl, midân 
az olâh hirlapok kâziil csak a" brassait olvassâk, ' :
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ba chiar şi o mică revistă românească, redactată de ei sub numele Aurora, 
s'a şi suspendat. Bine s'a făcut, pentrucă spuneţi-mi cu cât ea îi va face mai 
fericiți în Ardeal şi Ungaria? Ei ştiu românește atât: cât să facă liturgia; 
prin urmare autoritățile lor ar face mai bine dacă ar da ordin să se redacteze 
o revistă ungurească, prin care aşă de mult s'ar perfecţionă în limba ungu- 

“rească, atât de necesară viitorilor preoți, încât în locul pieselor româneşti 
S'ar puteă predă în sfârşit piese ungurești. Aceasta o doreşte fiecare patriot 
adevărat 1). : 

B.. 
(Vasărnapi Ujsdg din Cluj, nr. 632). 

2. 

17 Iunie st. o. 1846. 

Blaj. 

Două gazete maghiare din Cluj publică o vie mulțămită a unei societăți 
de actori maghiari călători subt direcția lui Nameși, cari, sosind pe Rusalile 
românești, jucară bucata Dezertorul, la care merseră: canonicii, profesorii, . 
clericii, studenții şi mai toți Grecii. De aceasta corespondentul B-r. din V.. 
Ujs. se miră cu destulă naivitate ca de un ce neauzit până acum în analele 
Blajului. Toţi, însă, carii cunosc acel orășel așezat la o parte, isolat de cetățile 
mai mari ale patriei, vor află că au fost un ce prea firesc, ca toți locuitorii să 
alerge la teatru, ca la un lucru neauzit lor până aici, tocma cum ar fi alergat 

“şi la unul nemţesc sau italian. 
Ce e drept, în Blaj se află neşte decoraţii făcute încă dela a. 1834 cu co-. 

lecţie ca de 400 fl. v. dela canonici, profesori şi câţivă protopopi.din afară, 
spre a se jucă gratis o bucată sau doaă românești, prin tinerime şi numai pen- 
tru tinerime şi pentru ai lor moderatori; încât la asemenea representații dela 
început nu eră ertat orășenilor a întră, ci eră socotite numai ca private, 

Dar mai târziu întreveniră nedumeriri şi.. di, -B-r. mai adaoge şi altele 
multe despre maghiarizare și ne spune că o foiţă românească Aurora, care 
circulă între tinerimea din Blaj, fu oprită. Da, oprită tocma ca multe alte 
maghiare dela alte institute, căci nu este ertat tinerimii a întreținea foi ma- 
nuscrise necensurate. Deci aceea nu fu oprită, căci eră românească, și pen- 
trucă nu se tipăriă, căci de altmintrelea ştiut este cumcă Blajul, în urmarea 
pâșilor făcuți de episcopul și de vreo doi profesori încă dela 1840 dobândi 
preanalta voie de a tipări gazete române politice, literare şi religioase, .care, 
dacă s'au întârziat, este vina altora. fatale împregiurări.. . 

B-r. se miră că Blăjenii învață ungureşte bucuroși: Ce mai lucru de mirare 
a învăţă limbele patriei? Intreabă pe Elveţianul: german, franţoz, italian, au 
nu-și învață limba unii'a altora; întreabă pe Prusianul:. neâmţ şi polon; pe 
Danezul: dan şi german; pe Belgianul: valon și franţoz. 

  

1) Original: Mert ugyanis a piispâki udvarban soha; de soha nem hallhatni olâh, 
hanem mindig csak magyar nyelvet; maga a” meltâsâgos piispâk ur is mennșiyre ked- 
veli a magyar nyelvet, k&zânscgesen tudva. vagyon.
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Dar dl B-r. mai are şi o părere prea vătămătoare pentru statul preoţesc 
întreg, unde zice că preoților limba română le trebuie numai la liturgie. 
Urâtă umilire a evangeliei. Mergeţi învățați în lume șcl,, au zis Hristos, 
iar nu numai citiți depe carte ca şi lucrătorii cu zioa. Datorinţa preotului 
este a învăţă, a- predică, a sta în necurmată comunicaţie spirituală cu popo- 
renii săi; însă cum va împlini aceasta, dacă nu va şti limba poporului cum au 
ştiut-o Ioan Hrisostom pe a sa? Vezi acum știm pentru ce fug poporenii dela 
unele predice. LL : 

Ceeace mai înşiră B-r. de limba curtenilor şi de gloabă în bani ş. a. noi 
le retăcem. Si | 

(Gazeta de Transilvania, nr. 49). 

3 

20 Iunie st, v. 1846. 

Teatru unguresc în Blaj. 

La cetirea acestii înștiințări,— dar şi mai mult la a celor din gazetele un- 
gurești — mulți Români, încă şi... se vor miră, mulţi vor clăti cu capetele. 
Ce? și Blajul, vatra clerului românesc unit -din "Transilvania, se ungureşte ? 

.Ce?, dar n'au fost numai scornituri ce atât s'au vorbit în sus şi în jos despre 
oarecare patronire a limbei ungurești din acel orășel pân” acum pure româ- . 
nesc? Nu, nu; nu e scornitură, — ci adevăr: Jn Blaj nu se află antipatie asupra 
acestei limbi; Românii, aici ca și pretutindeni în Ardeal, o învaţă cu drag, 
nu din silă sau numai din lipsă; ei cunosc impurtăciunea ce au câștigat în 
zilele mai dincoace această limbă, simt simpatia ce începu a se stârni în picptul 
acelui popor nobil-asiatic cătră Român; și nu vreu a întârzid din Parte-şi 
apropiarea ce poate să împace inimi de atâţi seculi prin o falsă politică înstrăi- 
nate, Astă apropiere cu bucurie o simte Românul văzându-o preţuită de către 
acei pre care-i interesează întocma de mult şi nu-i pasă de shismele' ce vede 
pre fața pismosului egoist, ce nici unuia nu-i e prieten. Şi aceasta socotim că 
e destul. - | | 

Astea premiţând și cele următoare mai fără prejudeţ vor fi înțelese. O 
soţietate teatrală ungurească, din cele umblătoare, se arată în zilele acestea 
şi în Blaj; și din zioa de Rusalii până astăzi, 13 /25 lunie, de doaăsprezece ori 
au produs mai multe bucăţi, cu multă mulțămire a publicului şi, precum 
se pare, și a soțietății. Personalul aceștia e mic și nu de ajuns, dar cu vre-o câ- 
tevă talente dramatice însemnate. Publicul asemenea Mic, când nu numai 
lăcuitorii sânt puţini, ci și cea 'mai mare parte neștiind ungureşte, și, ce e * 
capul lucrului,— săraci. Dar amândoaă părțile fără pretensii nemăsurate și 
mulțămindu-se cu bunul cât de puţin, se află una întru cealaltă. - 

Partea publicului din loc, cea mai însemnată negreșit e preoțimea și puţini 
alți honoratiores, carii, cu toții știind limba ungurească, tireşte nu pot să se 
lipsească de această mică mulțumire numai din prejudețul că se produce un- 
gureşte, Ceilalți ce nu înțeleg, carii tocma pentru aceea și mai arare ori și
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mai rari vin la acest teatru, vin numai ca la o comedie, Aceia ar merge ori şi la ce alt teatru și în ori ce limbă să fie, numai să înțeleagă, iar aceştia merg fără alegere şi la marioneturi, jocul urșilor și al maimuţelor, șcl.. - Asta e toată starea teatrului unguresc din Blaj, nici mai mult, nici mai puțin. De aci a trage consecuinţe politico-naţionale, pro sau contra, nu este "ertat decât numai capetelor entusiastice ori pismoase, cu atâta'mai puţin a scrie în public de lucruri ce nici odinioară nu s'au întâmplat sau nu cum. s'au întâmplat, precum sânt toate celelalte câte se înfiră în nr. 632 din Foaea Duminecii de semi-anonimul B-r. N Autorul acestui articol e ne 'mdoit un entusiast zelos pentru ungurirea Românilor, Român ori Ungur; deaci şi pisma prin care caută la ast fenomen nou nu poate să fie înșelătoare. Entusiasmul, escusă, dar nemulțămirea ce rămâne în inimile celor esaltaţi prin entusiastul, după ce 'se împrăștie ilu- siunea deşteptatelor nemăsurate aşteptări, cu atâta e mai periculoasă, cu cât pasul dela cea mai mare căldură la cea mai mare răceală e foarte scurt, — ex- 
Irema se continguut, 

a. 
(Gazeta de Transilvania, nr. 50). 

XI 

SCRISOAREA LUI ION LEMENYI, EPISCOP DE FĂGĂRAŞ, / 
CĂTRE WESSELENYI 1). 

lustre Domnule Baron, 

După cum îmi eră datoria, m'am îngrijit, încă de la declararea vacanței postului, să prevăd cu un preot, care să aibă însușirile dorite, moşia Karika a Măriei Tale, ca făcând parte din dieceza mea, dar deoarece, oricât de se- veră mi-ar fi slujba, ea îmi cere şi mângăerea celor ce pătimesc, am așteptat ca cu timpul vr'un tânăr pregătit pentru cariera preoţiei, dar încă neintrat în funcție, hotărându-se să ia în căsătorie pe vreo fată de a uneia din cele două văduve, deci nefericite preutese, să ceară dela mine numirea în acea parohie, ca așă să ajut și sărmanelor văduve și orfanilor, dar până acum ră- mânându-mi zădărnicită această bună intenție, atât pentru a-mi face datoria față de trebuințele credincioșilor, cât şi pentru a Vă atinge plăcut pe Măria Voastră, nu voiu întârziă să numesc în acel loc un preot cu pregătirea potri- „vită veniturilor de-acolo. 
... De altă parte scrisoarea Măriei “Tale de data 26 a lunii trecute, primită de mine în 2 L.c., este glasul încrederii, cu care sânt fericit că mă onorează . Măria Ta,— şi mă grăbesc să mă arăt cu aceeaşi încredere față de Măria Ta, grija de căpetenie fiindu-mi totdeauna binele patriei în prezentul bogat în " evenimente uneori chiar înălțătoare, dar deoarece un văl tainic acopere tot- 

  

.) Kardos Samu Dr., Bară Wesselenyi 
| 

Mihl6s €lete 6 munkăi, Budapest 1995, vol. II, pag. 492—493. 

,
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deauna dinaintea ochilor noştri desfășurarea viitorului, între e împrejurările ne- 
sigure pentru noi și îngrijorătoare de până acum, şi eu cred că har putem 
aşteptă de la menținerea ordinei, a supunerii şi de la îngăduință și în urmare 
prin circulare am dat preoților iînviațiile necesare, ca să fină poporul îi în linişte 
şi nădăjduesc, că acest popor, care s "a înșelat de atâtea ori în nădejdea gă- 
sită în făgăduelile care ; s'au făcut, şi acum, dacă intriga străină nu-i va tur- 

- bură caracterul pentru ajungerea unor scopuri lăturalnice, va aşteptă în pace 
hotărîrea celor în drept în privinţa soartei sale mai bune în viitor în confor- 
mitate cu spiritul timpului, ceeace — când sânt convins de colaborarea Mă- 
riei 'Tale — va fi de cea mai mare importanţă şi, în urmare, pentru fericirea 
patriei în sensul pretenţiunilor prezentului. Pentru care lucru îţi doresc să- 
nătate statornică şi putere; recomandându-mă în grația D- Voastră rămân 
cu înaltă considerație 

Blaj, 4 Aprilie 1848. | plecat servitor | 
Ioan Lemenyi, Episcop de Făgăraş. 

XII 1) 
N 

PETIȚIA FINALĂ A LUI $. BĂRNUȚIU! CĂTRE IMPĂRAT 

, 

Majestate, 

Dacă conștiența morală a datoriilor de carieră şi jurământ adânc sim- 
ţite a slujit vreodată ca îndemn al acțiunei vre-unui om, atunci cazul acesta . 
s'a produs la preasupuși-iscăliții profesori ai școalelor greco-catolice din Blaj, 
când ne-am însărcinat să susţinem cauza celor 39 de clerici maltratați şi per- 
secutați de rectorul seminarului de acolo, canonicul Basiliu Raţiu,  împotri- 
vindu-ne poruncei episcopești, care-i eliminase din numita școală și apărând 
pe nevinovaţii tineri, cea mai mare parte fii de părinţi cu vază, din cler, fii 
cari prin talentele lor, prin sârguinţa lor și prin buna lor educaţie dau drept 
la cele mai frumoase nădejdi; apărându-i contra erupțiunilor abusului de 
puterea oficială şi contra arbitrarului, până azi neauzit, nepilduit în diecesa 
gr.catolică a "Transilvaniei, anume și al numitului rector Raţiu, şi al episco- 
pului numitei diecese, care, printr'o îngăduință şi o protecţiune neiertată, a 

"sprijinit scandalosul și prepotentul mod de acţiune al rectorului. 
Dacă în: reclamaţiunea noastră, privitoare la cauza expusă și aşternută 

Majestății ' Voastre: încă din 25 August 1543, am îndrăznit să descoperim 
nesfârșitele daune, care, dela ridicarea sa în această demnitate, lăudatul d. epi- 

"scop Ioan Lemenyi le-a pricinuit vrednicei de milă diecese române gr.-ca- 
tolice, prin 2dministrarea-i rea, ba chiar prin nesocotită risipire' a averii me- 
nite clerului şi şcoalelor, prin împărțirea arbitrară a slujbelor preoțești la in- 
divizi fără știință şi moraliceşte stricați, prin răsturnarea constituției biseri- 

2) 'Tradusă după copia din Muzeul Brukenthal (Sibiiu), colecţia lui Rosenfeld: 
TPallachische Union,
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„ceşti şi prin neglijarea_educaţiei poporului în. >rivința -morală,_intelectuală, 
economică și a dreptului bisericesc, producând astfel în diecesă o stare de 
anarhie deplină și aducând diecesa aproape de picirea sa desăvârşită; dacă 
aceleași învinuiri le-am ridicat şi contra episcopeştilor consilieri consistoriali, 
părtaşi direcți la administraţie; aceasta am făcut-o din fireasca pricină, că 
fără niciun efect rămăseseră ostenelele noastre repeţite de 'a-l hotări, prin 
rugăciuni şi stăruitoare reprezentaţiuni, să stârpească relele şi abuzurile cri- 
ticate de noi şi în cel mai mare grad primejdioase pentru binele și existența 
bisericii noastre, noi având, întru aceasta, și sprijinul foarte puternic al părței 
mai bine intenţionate, inteligente a clerului român unit; şi din pricină că, 
depe urma dreptelor noastre plângeri, noi toți am avut de suferit, din partea 
episcopului şi a aderenţilor săi, persecuțiile cele mai dușmănoase, iar unii 
dintre noi persecuţiuni care le puneau în primejdie chiar vieaţa. Nouă nu ne-ar 
fi lipsit nici dovezile, prin carcam fi reuşit să convingem pe Mlaiestatea Voastră 
despre arătările și plângerile noastre, dacă influența Ilustrităţii sale primatelui 
Ungariei, arhiepiscopului de Strigoniu, Losif. Kopăcsi, căruia Maiestatea 
Voastră ă binevoit să-i încredințeze postul de judecător în această chestie, 
nu ar fi făcut ca cercetarea începută să ia o direcție falsă şi primejdioasă pen- 
tru noil). . 

" Intenţia Ilustrităţii sale de-a mântui vaza acuzatului episcop loan Le- 
menyi, chiar cu "prețul jertfirei adevărului, s'a descoperit îndată prin faptul 
că Inălţimca sa, în loc să înceapă o cercetare severă și nepărtinitoare, a luat, 
pentru anchetarea acuzelor noastre, numai calea nesigură şi primejdioasă a 
informaţiunilor particulare și, spre acest scop, a adresat aderenților şi ser- 
vitorilor celor mai devotați ai episcopului întrebări, care aveau numai scopul 

„să întuncce adevărul şi să acopere delictele imputate episcopului. Intenţia 
aceasta s'a mai arătat şi prin faptul că, în 14 Februarie 1844, Ilustritatea 
sa a comunicat episcopului acuzat şi consistoriului cpiscopesc, asemeni acuzat, 
un intimat (adaos aici în copie, supt D?), care în punctul 5, pagina 6 admite 
ca fapte neindoclnice dispoziţiile imputate canonicului Basiliu Raţiu, fost 
rector al seminarului: că nu a satisfăcut condiţia -cu care a fost îndatorit la 
numirea sa ca rector, de a-şi concedia pe nepoată-sa, Ana Mureşan, cu care 
împreună eră bănuit de contact incestuos; că, din contră, organizând, în se- 
minar, baluri scandaloase şi întruniri nocturne a dat motiv la scandal public; 

  

1) Eră un principiu că acuzatul, în Ungaria de atunci, trebuiă să apară, 
la un tribunal necompetent, deoarece aveă putinţa şi dreptul să-i conteste competenţa. Neapărând nici la ultimul termin, acuzatul eră osândit tper non veni. (Fr. Schulei- Libloy, Siebenbiirgische Rechtsgeschichte, vol. III, 1868, p. 30—31). Bărnuţiu apăru şi „aici, deşi nu recunoşteă competența. primatelui, care o combate în acest act, „Observ că lucrurile acestea sar lamuri nai bine dacă Roseufeld ar fi copiat şi ane- . - xele petițiunei lui Bărnuţiu, care, la Brukenthal, nu se găsesc. 

*) Procesul bisericesc purtat aici în forme cizile are nevoi 
Aici (după Fr. Schuler-Libloy, Siebenbiirgische Rechtsgeschicht , Sentinţele se publicau părţilor în două feluri; prin jutimatio şi publicatio; publi- „caţia eră cea obicinuită (Tripartitul, II, 80, $. 1 zice: tpost latam et pronunciatam Sententiam») ; intimaţia eră obicinuită mai ales în perioada iosefinistă, de pe la 1786 încoace. , 

chiar și 

e de oarecari explicări. 
e, p. 47): 

13— A. R. Piata şi ideile lui Sion Barnuţiu.
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apoi că rectorul a îndrăznit, chiar într'o Duminecă, în timpul slujbei bise-. 
. riceşti, să arunce din dormitoare, pe fereastră, toate lucrurile clericilor ex- 

comunicaţi depe urma intrigelor sale vinovate și că prin acest act de violență 
a amărit sufletele în mare măsură; și de-aceea poruncește ca numitul canonic, 
om pătimaș, înclinat spre mânie, lipsit de trebuincioasa chibzuire a faptelor 
sale, de-o faimă îndoelnică, care a şi pierdut încrederea clericilor și de-aceea 
pentru scopul instituției este mai mult o piedică decât o ocrotire, să fie în- 
depărtat din rectorat; însă, cu toate acestea, ca pricinuitori ai turburărilor şi 
învrăjbirilor intimatul desemnează — în mod destul de ciudat — în punctul 
3 Şi 4, tot pe profesorii cari au luat apărarea clericilor în contra îndrăznelilor 
acestui rector şi cari au stăruit ca acest fel- de abus să fie suprimat, taxân- 
du-i tot pe ei de nesupuși superiorilor. Intenţia Ilustrităţii sale primatelui 
de a-i veni episcopului Lemenyi în ajutor, chiar în paguba adevărului și a 
dreptăţii, se descopere în sfârşit și prin faptul că, în 7 Martie 1846, profesorii 
acuzatori în cauză au fost îndepărtați dela catedrele lor înainte ca Ilustritatea 
sa să fi inițiat o cercetare pe cale legală. 

Inlăturarea profesorilor a săvârșit-o însuși adversarul lor personal, epi- 
scopul Lemenyi, în timp ce în Blaj eră tocmai târg și într'un chip atât de 
desonorator, încât merituosul şi de toți prea cinstitul Dr. Iosif Popp, pro- 
fesor de înaltă teologie și dogmatică —, asupra căruia, în 20 Ianuarie 1844, 
Nicolae Marcu, din partidul episcopului, trăsese cu pistolul încărcat, în co- 

- ridorul mănăstirii din Blaj, ziua'n amiaza mare, fără ca din cauza acestei 
publice încercări de omor să fi fost supus vreunei cercetări,— a fost cuprins 
de desperare și curând după aceea s'a și înecat în valurile Târnavei mici, 
aproape de satul Sâncel. 

Relativ la înlăturarea dela catedrele noastre, pricinuită de procedura: ne- 
corectă a primatelui, care a fost în contrazicere cu legile bisericei noastre şi 
împreunată cu evenimente aşă de triste, noi aşternurăm Maiestăţii Voastre 
a: doua pâră, din 20 April 1845, cerând numirea unei. comisiuni nepărtini- 
toare de înalţi funcționari din justiţie, pentru a cercetă relele înmulțite zi 
cu zi și a înlătură primejdia care din acestea se năşteă pentru biserica româ- 
nească unită. La această petiție au aderat peste oo de membri ai clerului, 
printre cari se află și înalți funcţionari ai bisericii noastre, - - 

Pârile acestea au avut ca urmare că, fără să se fi anunţat, în noaptea de 
3 Mai 1845 apări în Blaj episcopul gr.-cat. dela Oradea-mare, descinse în 
reședința episcopului acuzat Ioan Lemenji, încartiruindu-se acolo şi, în ca- 
litate de comisar trimis de primat, începi cercetarea supt auspiciile cele mai 
nenorocite. , 

Feliuritele ilegalităţi incompatibile cu situaţia și cu datoriile unui comisar: 
de instrucţie, de care, dela începutul cercetării, acest episcop s'a făcut vi- 
novat prin aceea că zilnic: a conversat cu acuzatul și cu partidul său, a ascultat 
pe martori în prezența acuzatului şi a căutat să-i intimideze în toate felurile 
sau chiar să-i abată, prin amenințări, dela depozițiuni contrare episcopului, 
toate acestea au silit pe mai mulți protopopi şi preoți stimaţi, cari se interesau 
de bunul drept al profesorilor, să înainteze proteste, alăturate supt Ha, Hb



  
ANEXE 227 

şi IHc, contra funcţionării înainte a lăudatului comisar arhiepiscopesc în această 
afacere; dar aceasta a stârnit patima comisarului atât de mult, încât el şi-a 
luat refugiul la delațiuni urâte, schimonosind adevărul. Din aceste delaţiuni 
ale episcopului dela Orade, Erdclyi, a resultat şi acea relaţie a primatelui, 
pe care s'a întemeiat preainaltul rescript din go Mai 1845, nr-ul de Curte 
-3869, spre a noastră dureroasă impovărare; deoarece, evident fiind că dela 
sosirea în Blaj a episcopului Erdclyi: 3 Mai 1845 până la emiterea aminti- 
tului preairialt rescript: 30 Mai al aceluiaș an, se pot numără numai 27 de 
zile, iar relațiunea primatelui, pe care se întemeiază rescriptul, tot va fi tre- 
buit să sosească cu câteva zile mai de vreme, urmează: că nu se poate închipui 
cum i-ar fi fost lăudatului episcop cu putinţă, ca în scurtul timp de câtevă 
zile să fi cercetat fără rest toate plângerile noastre privitoare la starea şi ad- 

” ministraţia eclesiei în toate ramurile ei, cum s'ar fi putut să pronunțe cu de- 
plină convingere nevinovăția episcopului Lemenyi şi să arunce pe capetele 
„noastre cauza tulburărilor recunoscute ca reale în biserica noastră. În acest 
preaînalt rescript, pe care episcopul Lemenyi l-a publicat clerului în aici 
adaosul intimat A, între altele, remarcabilă este împrejurarea, că se ordonă 

imediata îndepărtare dela catedre a profesorilor, deși se ştie că, din porunca 
Ilustrităţii sale primatelui, această îndepărtare fusese realizată de cpiscopul 
-Lemenji din 7 Martie a anului trecut, așadar înainte cu aproape” două luni: 
o dovadă că, în relațiunea sa, luată ca temeiu al rescriptului, Ilustritatea sa 
primatele trebue să fi tăcut despre această împrejurare, ” 

Drept este, că în petiţiile noastre ulterioare, dela 1 și 18 Iunie 1845, noi. 
nu am întârziat de-a expune Maicstăţii Voastre, cu toată supunerea, greşelile 
și abaterile surprinzătoare, pe care, în funcțiunea sa oficială de comisar, epi- 
scopul Erdelyi le-a comis contra prescripţiunilor legale existente în această 
privinţă şi în special contra instrucțiunei date, privitor la toate investigaţiile, 
de guvernul țării Ardealului supt nr-ul gubernial: 6101/786, care aici, în ţară, 
are valoare de normă generală,— împingând astfel afacerea bisericii noastre 
în confuzie şi mai mare; și am repeţit rugarea de-a se orândui o comisie ne- 
părtinitoare; dar, durere!, deşi ele au fost sprijinite de partea mai bine inten- 
ționată și mai inteligentă a clerului, rugările noastre de pănă acum au rămas 
toate fără ascultare; pentrucă, în locul comisiunei nepărtinitoare, cerute de 
atâtea ori, şi înlocuind pe episcopul oradan, rechemat, Erdelyi, apări, la mij- 
locul lui August al anului trecut, al doilea delegat al primatelui: episcopul 
greco-catolic al Eperieșului Gaganetz, îmbrăcat, conform preaînaltului re- 
script amintit mai sus, cu puterea de comisari 1) şi însoţit de canonicul dela 
Munkâcs loan Gurgovici, adaos în calitate de adjunct; însă, deoarece prea- 
înaltul rescript dela 30 Mai 1845, bazat pe relațiunea arhiepiscopului Ioan 
Kopâcsi, ne. condamnase pe noi, nici aceştia doi n'au manifestat alt scop 
afară de apărarea şi susținerea episcopului Lemenyi, de mai nainte declarat 
nevinovat; şi de-aceea fatal trebuiră să cază şi ei în greșelile predecesorului - 
lor, ale episcopului Erdelyi. Astfel s'a întâmplat că: încălcându-se toate pre- 
scripţiunile legale s'a făcut o pseudocercetare, în timpul căreia amândoi co- 
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misarii au stat mereu în contact cu acuzatul episcop Lemenyi şi cu oamenii 
acestuia, au mâncat adeseori la masa lui, au interzis profesorilor acuzatori 

orice întâlniri, punându-i și supt paza cea mai severă a judelui superior Boer, : 
din Alba-inferioară, adaos comisiei ca asistent și nu s'au lipsit nici de distinc- 
țiuni, nici de ameninţări pentru a-i face inofensivi pe martorii citați de pro- 
fesori contra episcopului acuzat; apoi episcopul Gaganetz, îmbrăcat cu pu- 
tere de comisar î., a convocat, în 29 Septemvrie anul trecut, o ședință a con- 
sistoriului episcopesc, la care asistară şi mai mulți protopopi anume invitaţi, 
declarându-l pe episcopul „Lemenyi nevinovat, iar pe profesori— caloinniatori, 
ordonând contra acestora şi contra bătrânului preposit ș ȘI vicar general Simion 
Crainic, pe care toți membrii drept- -cugetători ai clerului îl au în mare stimă, | 
acțiunea fiscală; iar judecata în această afacere o. atribui consistoriului epi- 
scopesc. Asemeni nu putem să nu amintim aici: că, în special, judecătorul 
Boer, asistentul comisiunei şi ginerele consilierului pensionat de tezauriat 
i. Tuhâsz, care-i este episcopului Lemenyi îndatorat printr'un împrumut ob- 
ţinut din cassa școalelor, a stat, în cursul întregei.cercetări, în cel mai intim 
“contact cu prefectul episcopesc Samuil Vaida, însuși complicat în delictele 
episcopului; și că, afară 'de intervenția pentru sine şi pentru servitorimea sa, 
a primit dela acesta şi alte probe de complezenţă; astfei că, mai având în ve- 
dere că cei doi comisari, fiind de naţionalitate Ruteni, nu ştiau limba română 
şi de-aceea au întrebuințat, la cercetări, ca tâlmaciu, pe acelaşi judecător, noi 
şi din acest motiv, pe dreptate, trebue să punem la îndoeală că la protocol 
S'ar fi trecut fidel și 'nefalsificate mărturisirile acelor martori, cari au fost 
hotărâți a depune conştiincios impotriva episcopului și a personalului curții 
sale. ! 

După citațiunea triduală 1) comunicată nouă la 1 Octomvrie al anului trecut, 
pe temeiul unei prealabile hotărâri a consistoriului, precum reese din anexa 
O, nu am întârziat să ne înfățișăm la termenul prescris înaintea consistoriului . 
delegat. cu tratarea şi hotărârea chestiunei; însă, după ce ni s'a cetit acuza 
fiscului, ne-am văzut siliți să facem opoziţie contra judecătorului, întru cât 
consistoriul, subordonat episcopului, este, în parte, însuși atins prin pârile 
noastre contra: episcopului şi deci, în această privință, apare ca parte și din 
cauza aceasta este lipsit de libertatea necesară și de calitățile prescrise pentru 

" judecător în al rq-lea titlu prologial al 'Tripartitului ca codice, $ 4 şi 
"6, încât, în acţiunea fiscală pendentă, derivată din acuzele noastre şi indiso- 

” lubil legată de ele, consistoriul nu poate pronunță o sentință nepreocupată 2). 

1) Cu termin de trei zile. 
2) Protestul contra judicatum făceă parte din exceptiones simplices. Textul instruc- 

ţiei tablei (Ş. 66) ziccă: vExceptio contră judicatum tunc locum obtinebit, dum Judicem 
quempiâm erga rem litigiosam seu succesorio seu alio quocunquae titulo jus habere aut prae- 
tendere constarei vel nexus Sanguinis “inter Judicem et alterutram Partium existeret, 

vel alia justa causa contra Persunam ejus excipiendi Incto suppetereb. (Schuler, loc., p. 
:32). Inctus, acusat, eră Bărnuţiu ; dar acusatul puteă să obţie amănări repeţite, pentru 
a-şi dovedi afirmările, nam reus în exceptione actor est. (Schuler, p. S). Dela sine se 
înţelegeă, şi atunci, cași azi, că, în propria cauză, judecătorul nu putcă nici să judece, 
nici să-şi fie martor: Cum neminem liceat nulla poitulata, justitia se autoritate zindicare, 
citează Schuler (p. 19), d din Sigismund Decret II,.8 $.6
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Precum reese din alăturatul extras din protocol M, excepţiunea aceasta a fost respinsă prin sentință adusă, în urma căreia noi, nefiind versaţi în pto- cedură și cunoscând mai puţin mijloacele de drept admise acuzatului spre apărarea sa, am cerut numai o dilațiune, pentru ca să putem prezentă un reprezentat expert al dreptului 1). Dilaţiunea cerută 'ni s'a acordat pe 15 zile, dar ca a fost totodată împreunată cu o condiţie restrictivă, pentru noi împovărătoare, contra căreia — temându-ne că comisiunea i. atunci încă pre- zentă în Blaj își va execută ameninţarea ei rostită în vederea cazului de apă- rare exceptivă şi că ne va aresta — am anunțat deocamdată numai. protest, rezervând advocatului nostru constituend remedizațiunea unor astfel de sen- tințe. La termenul quindenal?) acordat nouă spre scopul de mai sus, s'a înfă- țişat așadar advocatul constituit pentru noi şi, sprijinindu-se pe rezerva - noastră, a anunțat că încontra sentințelor consistoriale, privitoare la respin- gerea întâmpinării contra judicatului, va face recurs-la Maiestatea Voastră. La obiecţia fiscului, că anunţarea recursului nu s'a făcut în timpul cuvenit, nici în ordine legală, consistoriul episcopesc a respins recursul printr'un interlocut ulterior, a cărui comunicare ni s'a refuzat, pe motive nevalabile; iar, după ce advocatul nostru a recurs și în contra numitului interlocut, consistoriul, des- considerând și această declaraţie de recurs, per non defendit a pronunţat asu- pră-ne sentința alăturată supt P, condamnându-ne la destituire Şi totală şter- gere din albumul clerului, și, pe deasupra, încărcându-ne şi cu cheltuelile procesului. E o 
Ca urmare la expunerile anterioare, cu prea adâncă umilință îndrăznim "acum să expunem Maiestăţii Voastre reclamaţiunea noastră înpotriva. pro- cedurei consistoriului și a sentințelor pronunțate în cursul acelei proceduri, implorând preagraţioasa lor remediare; şi anume: 
1. Privitor la protestarea iudicatului; . . 
a) părerea consistoriului, că afacerea episcopului ar fi fost decisă prin lăudata comisie i, şi că aici nu episcopul, ci fiscul ar fi pășit ca acuzator, noi nu 0 putem admite ca motiv solid pentru respingerea acestui protest legal; 

deoarece, deoparte: până acum, nouă, acuzatorilor episcopului, pe cale le- 
gală nicăiri nu ni s'a făcut cunoscută o hotărâre a fostei comisiuni active în 
această afacere, întrucât noi nu am fost de faţă la acea adunare, în care ar fi avut loc o astfel de publicaţiune şi nici nu am fi putut să fim de față, deoarece, spre acest scop, nu am avut nici o chemare; de altă părte, din instrucțiunea de citare, anexată supt O, reese fără nici o îndoecală, că, în cazul prezent, fi- 
scul reprezintă numai drepturile fiscului, întrucât scopul acestei acțiuni nu 
este altul decât: a da satisfacție episcopului pentru calomniile, de'care noi ne-am fi făcut vinovați contra Domniei sale. 4. 
„Insă, deoarece prin ingesiunea fiscului, raportul în care noi, ca acuzatori, 

  

1) Dilatio, amânarea terminului, se cereă după proclamatio (cetirea rubrum-ului în dictatură sau cancelarie); cetirea o făceă cancelistul ori notarul. Dilaţia o acordă, la cerere, fără petiție specială, prin sentinţă înterlocutorie, judecătorul — fireşte în drep- tul laic (Schuler ?. c., p. 30—31) şi, prin imitație, aici, în afaceri bisericeşti, 2) De 1ş zile. ! -
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ne aflam faţă de episcop, nu s'a schimbat esențial, urmează că motivul de mai 
sus nu se poate susține 1), 

" Afară de starea de dependenţă, în care consistoriul se află față de episcop, 
pentru legalitatea protestului nostru mai pledează încă şi următoarele mo- 
tive, și anume 

0) membrii consistoriului sunt parte canonici ( Capitulares), parte pro- 
topopi (Archidiaconi). 

Cei dintâi, părtași direcţi la neregulaitățile care cad în sarcina admini- 
strației episcopului, au fost numiţi în petiţiile supuse de noi Maiestăţii Voastre 
în 25 August 1843 și în 20 April 1845 şi sunt deci complici. Afară de aceasta, 
în cursul cercetării inițiate contra episcopului, ei au făcut deposiţii favorabile 
acestuia şi deaceea, din acest îndoit motiv, după Tripartit, partea II, titlul 

$ 2, în cauza de față nu pot fi judecători; pe lângă acestea fiind 
» vrednic de amintit şi faptul că actualul preşedinte consistorial, care asemeni 
aparţine capitularilor, Constantin Alutan, este înrudit cu episcopul. 

Cei din urmă, anume archidiaconii, după legile bisericei noastre, ar trebui 
„să fi fost aleşi de către sinod ca judecători consistoriali, pentru ca delegațiunea 
lor să fie valabilă. Insă adunarea pusă la cale de comisarul i. episcopul Ga- 
"ganetz, căreia sentința consistorială de supt M îi atribuie numele de congre- 
gaţie diecesană, nu a fost sinod, deoarece, pentru ca să fie sinod, după 1-iul 
canon al sinodului provincial dela 14 Septemvrie 1700 şi tot astfel după ac- 
tele sinodale dela a. 1732, afară de protopopi, ar fi trebuit să iea parte şi alți 
preoți, și totuși la acea adunare nu au fost chemaţi nici măcar toți protopopii. 
Aşadar, adunarea aceea, la care episcopul Lemenyi a asistat în persoană, tre- 
bue să fie privită numai ca fracțiunea episcopului, care însăşi s'a constituit 
judecătoare asupra noastră. 

In privința aceasta dovada cea mai sigură ne-o oferă chiar actul de pu- 
blicare al episcopului Gaganetz, act în care fiscul și-a alocat învinuirea sa 
în acest caz și după care toți membrii numitei adunări cu vifor au cerut comi- 
siunei i. să ne pedepsească şi au strigat asupră-ne: eRăstigniţi-i pe ei 

c) Dar şi la tratarea acţiunei fiscale iniţiale contra noastră consistoriul 
şi-a trădat prin fapte prevenirea sa şi tendența sa necurată prin desconside- 
rarea şi jignirea grobiană a îndatoririlor sale justițiare; deoarece extrasele 
protocolare relative la pertractările încheiate ni le-a extradat numai defectuos 
şi necomplet; şi, pentru a puteă obţine cu atât mai repede condamnarea 
noastră, nu a ţinut socoteală de repeţitele noastre recursuri; și, precum reese 
din certificatul Q, ne-a refuzat chiar pariele actelor procesuale necesare do- 
cumentărei recursului nostru 2). Ba, în cursul tratării acestui proces, consi- 
storiul a stat zi de zi la masa comună a episcopului, împreună cu advocaţii 

4) De drept, ingerentul se putea amestecă î în proces pentru diferite cauze: iden- 
. titate de drept, ocrotirea de obţinut etc., însă înainte de definitiva sententia.. (Schuler, 

Î. cu p. 9). 
2) Parium petitio eră cererea ca după actele şi documentele părții adverse să se 

libereze copii autentificate de autorităţi, deci fără greșeli. Liberarea se admitei prin- . 
tr'un înterlocutorium. (Schuler, p. 32).
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săi preoțești și lumești, s'a sfătuit în taină cu episcopul şi ?n acest fel i-a pro- 
curat acestuia prilejuri de-a înrâuri persona] spre condamnarea! noastră. 

- Drept care nu va mai rămânei nicio îndoeală că în cazul de faţă consi- 
lierii consistoriali, împreună cu preşedintele lor, nu au calitățile necesare, 
prescrise de lege drept condițiuni indispensabile ale funcţiunii judecătoreşti. 

2. Privitor la respingerea recursului, după dispoziţiile legale existente 
relativ la beneficiul recursului şi, în special, după al 4-lea punct al diplomei 
leopoldine: «Omnia tamen salvo în gravioribus recursu ad Regem» şi după al 
2-lea articol novellar din a. 1755: eRecursus tamen ad Thronum Suae Ma- 
Jestatis non ex dictamine Legis, sed ex benigne Regia annuentia omnibus patet Ih, 
nu eră în puterea consistoriului să decidă despre suficiența sau nesuficiența 
recursului anunţat de noi; şi deaceea judecata astfel dată apare şi ca o patentă 
încălcare a: drepturilor maiestatice. o 

Relativ la motivele pentru care nu s'a dat drum recursului nostru, observăm: * 
„1. că declararea s'a făcut după trecerea quinden-ului acordat pentru con- 

stituirea unui reprezentant, prin urmare la timp, pendente lite; şi că, la pu- 
blicarea sentinței consistoriale, care încuviinţa dilațiunea referitoare, noi ne-am 
apărat cu protest formal contra oricărui fel de mărginire a apărării noastre 
şi a legalelor beneficii de drept, care ne-ar puteă fi de ajutor. , 

„2. Că în afacerile externe ale bisericei noastre, afară de Maiestatea Voastră,. 
alt cap suprem, la care am putcă recurge în cazul de faţă, nu ne este cunoscut; 
şi că, în special, Ilustrităţii sale arhiepiscopului de Strigoniu, cătră care con- 
sistoriul, înțeles cu episcopul, are de gând să ne trimită, nu-i putem recunoaște 
niciun drept metropolitan sau alte drepturi de jurisdicțiune asupra bisericei 
noastre, deoarece, prin tratatul de uniune cu biserica româno-catolică, bi- 
serica românească s'a obligat numai la primirea în credința sa a celor patru 
puncte dogmatice și la nimic altceva, ci dimpotrivă şi-a rezervat expres pă- 
strarea disciplinei sale şi conservarea neştiibită a tuturor drepturilor sale. Prin 
uniune ea nu s'a supus niciunui episcop ori metropolit. străin, ci din contră 
şi-a păstrat pe propriul său arhiepiscop, supt care de veci a stat. 

In amândouă privinţele, dovada o fac, supt A, tractatele de uniune din 
anii 1698 şi 1700 şi anume punctul 2, în care se zice: aJus canoicuin valla- 
Chico idiomate Pratila nuncupatum, exceplis îis, quae. Unioni Sacrae contraria 
reperientur, naneai in vigore suo, et juxta îllud în iuribus praedatur» şi punctul 
5» sunând: eArchiepiscopo vallachicae ecclesiae unitae de competenti subsistentia 
protideaturs. | i 

b) Incălcarea primatelui în. domeniul. bisericei unite românești a 'Tran- 
silvaniei nu este de acord nici cu legile bisericești greceşti, nici cu cele cato- 

  

1) Continuând așă: cita tamen: ut conzicti Recurrentes intra decem et quinque Dies a Die latae Sententiac, judiciariam Deliberationem contra se latam excipere»... şi mai apoi: «alias completo Trimestri spatio, a 15 die latae Sententiae împutando, Causa transit in zem adjudicatam, exclusis omnibus Yuridicis remediis, Executioni demandanda». După Fr. Schuler-Libloy, Siebenbiirgische Rechtsgeschichte, v. III (1868) p. 92. Despre impor- tanța cardinală a recursului la Tron (punctul 4, din Diploma leopoldină şi articolul 2 de lege din a. 1753), care nu putea să fie împiedicat în niciun chip, vezi Fr. Schuler-Li- bloy, Î. c., p. 9o—gr.
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lice. Canonul al 8-lea al sinodului dela Ephes spune în privinţa aceasta: «Nul- 
lus religtosissimorum Episcoporum Provinciam aliam, quae non multis retro annis, ei ab înitio sub sua, vel eorum, gti illum Praecesserunt manu fuerit, invadat; 
sed si quis invaserit, can 'reddat, ne Sanctorum Patrum canones transiliantur, 
nec sub sacerdotalis muneris Praetextu saecularis potestatis fastus subeat, ne li- bertatem paulatim imprudenter, amittamus, quam nobis proprio sanguine dedit Dominus Jesus Christus, omnium hominum liberator, Sanctae ergo et universalis 
Synodo visum est, ut unius cujusque Provinciae jura inviolata sercentur, quae | ab înitio multis retro annis habuit secundunm consuetudinem, quae jam olim ser- 
vala est. i 

O disposiţie egală conţine și canonul al 6-lea al conciliulului dela Nicea, 
privitor la patriarhi, ca niciunul dintre ci să nu intervină în domeniul bisericei. 

Insă, pe când s'a întemeiat, biserica românească din Ardeal nu a fost 
supusă arhiepiscopilor din Strigoniu, ci din contră şi-a avut arhiepiscopul 
său propriu, care-și aveă reședința sa în Belgrad (Carlsburg). Unindu-se, ea 
nu a renunțat la demnitatea arhiepiscopală; ci, şi după uniune, arhiepisco- 
pul ei, independent de arhiepiscopii de Strigoniu, . au convocat anual 
sinodul lor, ceeace în cazul contrar nu s'ar fi putut întâmpla, deoarece, 
după dreptul canonic, ţinerea sinodului nu este permisă fără aprobarea 
metropolitului. Asemeni, 'nici actele sinodale ale bisericei noastre. nu 
au fost trimise vreodată spre aprobare arhiepiscopului de Strigoniu, nici 
procese nu i-au fost supuse prin apelațiune. Nici consecraţiunea episcopilor 
noștri, nici vreun alt act de jurisdicțiune,. prin arhiepiscopii. Strigoniului 
în biserica noastră nu s'au întâmplat niciodată. Numai actualul episcop 
Lemeni are de scop să-i atribuie arhiepiscopului de Strigoniu un 
drept de jurisdicțiune asupra bisericei noastre, îngăduind, în contrazicere cu 
drepturile ei tradiţionale, apelaţiuni la numitul arhiepiscop, supunându-i ra-- 
poarte despre clericii seminarului și chiar cerând permisiunea de a traduce 
din limba română în cea ungurească cărțile bisericeşti (liturgia). 

Aici zace, Maiestatea  Voastră, şi pricina pentru care primatele acordă 
episcopului Lemenyi un scut atât de evident înpotriva acuzelor noastre și 
pentru care caută să-i ajute chiar şi în dauna cauzei drepte. e 

c) Tendinţei Ilustrităţii sale arhiepiscopului de a-şi însuşi un drept de 
jurisdicţiune asupra bisericei românești unite i se mai împotriveşte esențiala 
împrejurare că această biserică îşi are propria sa disciplină garantată de trac- 
tatele uniunei. Nu-i vorbă, arhiepiscopul de Strigoniu, cardinalul Kollonich 
s'a silit să introducă în această biserică un rit mixt, Întrucât pentru misionarii 

„de rit latin a cerut dela papa Clemens al XI-lea îngăduitea să slujească după - 
ritul grecesc; dar acesta însuşi a dat, în anexa B cu data 9 Mai 1705, un 
exemplu remarcabil de toleranță religioasă trimeţând pe arhiepiscop la hotărâ- 
rile conciliilor generale şi poruncind: cut. tum Latini tum Graeci, tum quae- 
cunque demum nationes, guae proprium Ritum ab Apostolica Sede approbatum . 
habere dignoscuntur, eum perpetuo ita custodiant, ut nemini tum Latinorum tut - 
Graecorum liceat sive in consecrationibus, sive în ordinationibus, aut în divinis
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officiis, ant în sacramentorum administratione alterius nationis ritumn, cel. aliun ab eo, cui primum addicti sunt, usurpare, sub guozis titulo aut praetextu, etiam si înde spes propaşandae aliquanto Catholicae Religionis affutgerev», 
In acelaș înțeles grăeşte și bulla anexată supt C, emanată chiar dela Cle- „mens al VII-lea: în â. 1526. Prin urmare arhiepiscopului de Strigoniu 'nu i se cuvine niciun drept de jurisdicţiune asupra bisericei românești ; deoarece aceasta are codicele său propriu şi deci trebue să aibă şi judecătorii săi pro- prii; ea are obiceiuri proprii, străine episcopilor de Strigoniu; ea are limba sa proptric,. până la a cărei învăţare prelaţii Strigoniului niciodată nu 'se vor în- josi; astfel ei nu ar trebui nici să vocască a-şi arogă o jurisdicție pe care, din pricinele de mai sus, nu sunt capabili să o exercite; şi nu-ar trebui să încerce să supună biserica noastră cu ajutorul puterii lumeşti şi să-i răpească liber- tatea câştigată de Isus Christos pentru toate bisericele. a Ia 
d) Diploma din 19 Martie 1701, din care se ?ncearcă a se derivă un drept de jurisdicțiune al primatelui asupra 'bisericei româneşti unite, nu a existat niciodată; ci ea este numai un fals substituital Iesuiţilor, cu ajutorul căruia aceştia intenționau atunci să subjuge biserica. Contra autenticităţii acestei diplome pledează întâiu împrejurarea că ea nu a fost publicată nici 'în- faţa staturilor țării, nici în comitate sau scaune, Al doilea: Contra autenticității acestei diplome pledează şi mai mult — supt F—un preaînalt rescript al răposatei Maiestăţi împărătești Maria Theresia, de glorioasă amintire, având data 9 Septemvrie 1743, din al cărui punct 6 reese că, în ciuda tuturor cerce- tărilor, din diploma în chestiune nu s'a putut găsi nici originalul, nici măcar conceptul originalului, nici în arhiva episcopescă, nici la.prealăudata Can- celarie de Curte,— din care cauză exemplarul acelei diplome, aşternut de episcopul vremii, baronul Klein, -depe care adaogem aici, supt Dd o copie, a fost exclus dela confirmațiunea î., iar întro scrisoare de mai târziu a acestui 

episcop; din Roma, dela 9 Aprilie 1747, supt G, a fost taxată ca un fals sub- 
stituit. Ca fals îl dovedește şi conţinutul diplomei acesteia, dacă îl comparăm 
cu conținutul diplomei celei autentice, supt E, date de Maiestatea sa defunctul 
împărat Leopold cel mare în a. 1699 privitor la imunităţile clerului românesc 
unit. Anume, dintr'o astfel de comparație reese că cea din urmă, adecă di- 
ploma cea autentică, din a..1099, a fost înscrisă aproape verbal în cea dintâiu, 
adecă în cea falsă, din a. 1701 şi că concipientul a trebuit să o aibă în faţa sa 
şi, totuşi, în contextul. de supt Dd, cu niciun cuvinţel nu se aminteşte despre 

„vreo diplomă anterioară, ba, din contră, chestiunea este înfăţişată astfel, ca 
şi cum Maiestatea sa abiă în a.. 1701. ar fi fost informat că poporul Românilor - - a început a mărturisi unirea, deşi unirea fusese încheiată în timpul emanării diplomei anterioare și anume a diplomei autentice din.a. 1699. De-aici rezultă că, pentru jurisdicțiunea primatelui în biserica românească, pretinsa diplomă 
din a. 1701 nu poate oferi nici-o dovadă solidă. Afară de-aceasta 

e) Pentru uniune este chiar primejdios de-a atribui primatelui un drept de jurisdicție asupra bisericei românești, deoarece poporul Românilor ține cu multă preferinţă la obiceiurile sale bisericeşti şi deaceca foarte uşor elar putei să fie adimenit la părăsirea unirei, din cauza înoirilor pe care primatele voește să le -
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întroducă în ritul şi liturgia acestei ' biserici, precum şi din cauza greutăților 
care s'ar naște mai ales pentru clasa mai săracă a poporului și chiar şi pentru 
preoțime prin faptul că ar fi silite să-şi caute afară din ţară, în mare depărtare, 
la Strigoniu, pe arhiepiscopul lor, pe care de veacuri îl cinstesc în persoana 

- propriului episcop, pe care singur eră deprins să-l pomenească la liturgic. 
3. Privitor, mai departe, la însăș acțiunea fiscală întrodusă contra noastră, 

ea este lipsită de orice bază reală; deoarece achitarea episcopului Lemeni 
nu se razimă pe nicid sentință judecătorească, dată din convingere, care, 
dacă s'ar fi dat, ar fi trebuit să ni se publice şi nouă; ci ea este numai tristul 
resultat al unei cercetări defectuoase, care a călcat peste toate prescripțiile 
legale și s'a făcut sub influențarea personală a episcopului acuzat şi a oamenilor 
săi, ceeace, între altele, se dovedește și prin împrejurarea că, spre instruirea 
pârei sale în acest caz, fiscului consistorial comisarul i., episcopul Gaganetz, 
i-a înmânat numai un simplu certificat, care să dovedească nevinovăția epi- 
scopului de delictele de care a fost învinuit și pe care, acela, adecă fiscul, 
îl întrebuințează acum ca dovadă pentru acuza sa. 

4. Privitor la calomniile şi celelalte delicte care, în fond, sunt puse în sar- 
cina noastră, şi pănă când orânduirea unei comisiuni nepărtinitoare ne va da 
prilej de temeinică justificare, pentru care scop noi, căzând în genunchi, 
reînoim rugarea noastră cătră Maiestatea Voastră, până atunci îndrăznim 
deocamdată să adaogem âici următoarele observări; şi anume: 

I-tâiu «ni se impută, în purtarea noastră față de episcopul Lemenyi, o in- 
subordonare punibilă şi tot nouă ni se atribue și cauza tulburărilor, neorân- 
duelilor și disensiunilor din - diecesă». 

Insă noi ne-am simţit îndemnați să descoperim neorânduelile, desbină- 
rile şi stricăciunea morală, încuibate în diecesa unită. românească, numai 
cu intenţia cea mai onestă de-a îndreptă — cât este în puterea noâstră — 
starea de plâns, în care eclesia se află supt administraţia actualului ei episcop 
și de-a abate primejdia unei decăderi totate dela această eclesie, la care noi 
ținem cu tot sufletul. Apoi, adevărul arătărilor noastre în această privință 
noi suntem gata să-l întărim cu dovezi convingătoare, îndată ce o cercetare 

nepărtinitoare ne va da prilej. Şi, iarăși, noi nu cunoaștem nici-o lege, care 
ne-ar obligă la o ascultare oarbă, către episcop, chiar și atunci când ascul- 
tarea stă în contrazicere evidentă cu datoriile carierei noastre și ale jurămân- 

"tului nostru; și limpede este că acesta ar fi cazul, dacă ni s'ar cere să ascun- 
dem delictele episcopului și, prin aceasta, să luăm asupră-ne o parte din vină. 

Al 2-lea: drept calomnie ni se mai impută că noi i-am inventat episcopului 
Lemenyi încercări de omor şi urmăriri contra vieţii unor profesori şi membri 
ai clerului; însă, în privinţa aceasta noi ne-am plâns numai de faptele câre 
s'au petrecut cu prea supuși-iscăliții profesori: Bărnuţiu în 4 Ianuarie şi 21 
Septemvrie 1843 şi cu profesorul Iosif Popp în 29 Ianuarie 1844, iar pe epi- 
scopul l-am acuzat de complicitate şi indirectă părtăşie la acele atentate numai 
întru cât făptașii cunoscuți aparțin personalului Curţei şi până astăzi încă se 
află tot în slujba şi supt scutul osebit al episcopului, fără ca acesta, fie și numai 
pentru a îndepărtă dela sine bănucala, să fi socotit necesar să-i predeă în mă-



ANEXE . 235 2 

nile justiţiei, pentruca “aceasta să înceapă procedura, legală. Simpla copie de supt I, a unei benignisațiuni săvârşite, în această chestiune, în 27 Septemvrie 1843, ar fi de-ajuns să motiveze bănueala noastră în privința de mai sus. Dar noi suntem în stare să aducem, despre atentatele în speță, dovezi mult mai convingătoare ; şi deaceea noi trebue să deplângem că niciuna din comisiu- nile de până acum nu s'a arătat înclinată să intre în cercetarea acestor obiecte de reclamă. E / 

Al 3-lea, drept calomnie .ni.se mai impută, că am acuzat pe episcop de viţiul sodomiei și că i-am reproșat administrarea cea rea, ba chiar prădarea intenționată a casselor clerului. 
Relativ la întâiul punct al imputărilor, noi am afirmat numai că episco- pului i se atribue în opinia publică vițiul sodomiei şi că, deși aceasta îi este cunoscut, el tot a tăcut mai mulți ani şi nu a făcut niciun pas pentru legiti- 

marea sa. Așadar, numai în acest sens ni se poate cere'o documentare, pe care noi ne-am şi oferit să o dăm ; înaintea comisiunei noi am și constituit un număr mare de martori demni de credinţă, cari putură să informeze că faima aceea, răspândită: pretutindeni, este hrănită și susținută în popor chiar de servito- _rimea episcopului; dar dacă, totuși, dovada necesară în această privință lip- seşte, lipsa ei se poate atribui numai procedurei antilegale şi părtinitoare a comisiunei de cercetare. Afară de aceasta noi nu suntem Singurii cari i-au aruncat episcopului acest zvon; ci, precum se vede din copia-anexă supt Ii, cu data 9 Mai 1845, vicarul din Rodna şi mai multi protopopi au făcut acelaș lucru şi, fiind el notat cu înfamia facti, în puterea legilor bisericei noastre, l-au provocat să se abţie dela orice funcţiune preoțească, deoarece, din cauza scârbosului vițiu al sodomiei care i se atribue, şi clerul, și toți credincioșii | bisericei româneşti-unite se scandaliscază de funcțiunile sale episcopeşti. 
Relativ la al doilea punct de imputare, îndată ce vom fi provocați pe calea unei cercetări legale, noi suntem gata să aducem dovezile necesare despre reaua administraţie a casselor clerului şi şcoalelor, care i se impută episcopu- lui, precum şi despre neregularitățile care cad în această privință în sarcina lui. Și în privinţa aceasta partea mai bine gânditoare a Clerului s'a plâns de repețite ori Maiestăţii Voastre şi, în specia', s'a stăruit asupra restituirei către seminar, căruia de jure îi aparţine, a dominiului deta Cut, care a fost în mod arbitrar usur- 

pat de episcop. Astfel chiar şi în cazul cel mai rău, nu este de înţeles de ce noi: singuri trebue să ispăşim ceea ce o sută de alți membri ai clerului i-au imputat episcopului Lemenyi, și anume cu deplin drept i-au imputat, deoarece, în- potriva prescripțiilor legilor noastre bisericeşti el refuză să-i comunice cle- ului socotelele despre administrația fundațiilor destinate scopurilor comune. 
Al q-lea. Intrucât suntem acuzaţi de opunere şi obraznică răsvrătire contra întâiului comisar, episcopului Erdelyi dela Oradea mare, observăm că despre ilegalitățile ce cad în sarcina acestui comisar şi a funcțiunilor sale, şi despre protestele astfel stârniteale multor membri de întâiul rang ai clerului, cari împreună cu noi deplâng decadența eclesiei, sunt însuflețiți de zel pentru cauza cea bună şi se bucură de mare stimă în popor, ne-am pronunțat mai sus, în istoricul chestiunei, dat ca introducere la petiția de față; şi deoarece,
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chiar înainte de sfârşirea cercetării cu care fusese însărcinat, lăudatul co- 
misar a fost într'adevăr revocat de Ilustritatea sa prirnatele, martur al prea- 
înaltului rescript anexat supt /N şi înlocuit cu un alt comisar, episcopul Ga- 
ganetz, împrejurarea aceasta singură nu va contribui puțin la legitimarea 
obiecțiilor ridicate de noi contra funcțiunei sale, deși noi suntem absolut 
liberi de conștiența vreunui delict și niciodată nu am trecut peste marginile 
convenienței, - : 

Așadar, Maiestatea Voastră, noi credem că nu am păcătuit cu nimic și 
că în toate privințele ne-am potrivit îndatoririi noastre morale şi cinstite, 
luptând cu toată resignarea numai pentru binele şi salvarea! eclesici unite- 
româneşti a Ardealului, sguduite până în temelii de relele ce-au năpădit-o; 
pentru salvarea eclesiei, căreia din tot 'sufletul îi suntem devotați, ca nişte 
fii recunoscători mamei, care î-a născut, i-a hrănit la țițele sale şi cu dragoste 
i-a îngrijit în sinul său ; și pentru care noi suntem gata a jertfi tot; și totuși, 
în puterea. sentinței de condamnare pronunţate de consistoriul episcopesc, 
noi trebue să fim desbrăcați de slujbele noastre, şterși din album şi, ca membre .. 
putrede, tăiați din corpul ei, isgoniţi, și anume: isgoniţi, pentru ca păcea și 
ordinea să se întoarcă înapoi! i 

Insă, Maiestatea Voastră, având conştiența vinovăţiei sale însuşi, episcopul 
Lemenyi a spus că pace nu va fi, şi nu va fi, deoarece, pentruca pacea şi or- 
dinea să se întoarcă înapoi, pentru ca credința în curăţenie şi isvorul dumne- 
zeesc al religiei, ce-o învaţă biserica noastră, să prindă rădăcini în inimile po- 
porului și să se poată desfăşură în toată puterea sa fericitoare, trebue 'să se 
înlăture cauzele răului de care această eclesie sufere; trebuie să se vindece 

„ranele primejdioase care i le-a deschis episcopul Lemeny în toate ramurile 
administraţiei; trebue să se lucreze cu toată seriositatea împotriva corupției 
clerului, care episcopul acesta a provocat-o şi a întins-o pretutindeni: prin 
lăsarea în părăsire a școalelor,: prin acordarea demnității preoțești la oameni : 

„brutali şi imorali şi prin preferirea nejustificată a favoriţilor săi, precum şi, 
tot atât de mult, prin propria pildă; şi mai trebue să înceteze persecutarea 
bărbaţilor nevinovaţi, cari cu scârbă refuză să se facă părtași la nenorocita-i 
operă. | 

Maiestatea Voastră, este cu putință că, prin eliminarea noastră, se speră 
într'o salvare a vazei episcopului și într'o sfârşire a tuturor turburărilor, dar | 
cine astfel speră poate să se înșele: cuvintele însoțite de un prea trist eveniment 
ale colegului nostru Dr. Popp, cel desperat din pricina ofensei publice ce i 
s'a adus cu prilejul înlăturării sale dela catedră şi a atentatului precedent, 
săvârşit la 20 Ianuarie 1844 de un aderent al episcopului şi rămas nepedepsit: 
«Acum, văzând că nici o dreptate nu se mai găseşte, nu voesc să nai trăesc», cu- 
vintele acestea încă nu s'au stins în urechile poporului; ecoul lor răsunător 
în inimele poporului nu va îngădui să intșe în ele credința în .nevinovăţia 
episcopului; nici nu va potoli sentimentele de nemulțumire și amărăciunea 
isbucnită pretutindeni. i - 

Deaceea, Maiestatea Voastră, cu toată umilința, noi îndrăznim a ne rugă, 
ca, aprobând protestul nostru contra judicatului, Maiestatea Voastră să cas-
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seze toată procedura consistoriului episcopesc, îndreptată încontra-ne dintr'o cercetare necompletă, nesuficientă și lipsită de orice temeiu legal; și, înlă- turând orice altă ingerență a Ilustrității sale arhiepiscopului de Strigoniu, preocupat în chestia de față, să orânduească o comisiune nepărtinitoare, com- pusă dintr'un înalt funcţionar din justiţie şi un episcop german, a cărei problemă să fie ca, după o cercetare prealabilă conştiincioasă, să sisteze toate neregulari- tăţile şi neorânduelile de care episcopul Lemenyi şi consilierii săi consistoriali 
„au fost acuzaţi în administrarea eclesiei, în întocmirea ei internă și externă, şi să aplaneze desbinările ivite în cler; dar, deocamdată, Maiestatea Voastră să se îndure a ordonă reîntroducerea noastră în catedrele, dela care pe căi ilegale am fost înlăturați, deoarece, rămași fără salariu, de un an de zile suntem expuşi perplexistăţilor celor mai penibile. 

De oarece în alt chip nu.s'a putut să fim apucaţi, am fost declarați schis- matici şi ni s'au atribuit, numai Dumnezeu ştie câte, feluri de agitațiuni po- litice; dar, reușind să obținem o comisie nepărtinitoare, noi nădăjduim să convingem pe Maiestatea Voastră, că noi, pătrunși fiind de spiritul civili- zaţiei care suflă prin țările Austriei, cu patriotism şi cu adevărat entusiasm am răspândit în popor lumină, religie și morală, făcându-l primitor la bine- cuvântările păcei, de care se bucură supt blândul sceptrii al Austriei, dove- dind mai multă aderenţă la uniune și pentru Austria mai multă credință de supuşi, decâtepiscopul Lemeny şi protectorii săi sus-puși, dar cuprinși de răs- boiul de stârpire a. limbilor și doritori să ne robească și biserica. 
Dacă, totuși, contra nădejdilor noastre, providenţa va fi hotărit altfel despre noi; dacă rugările noastre nu vor reuşi, să pătrundă prin negurile bine ţesute ale informațiunilor şi să ajungă până la părinteasca inimă care 

Maiestatea Voastră o deschide fiecărui supus strâmtorit; atunci, nici în acest “caz nu ne va lipsi curajul de a cădeă, cu resignare, în soarta noastră că jertfe. 
Pentrucă, în domeniul istoriei universale, noi nu vom fi singurii cari vor fi căzut în lupta pentru adevăr și drept, pentru lumină, în lupta îndatoritoare pentru ferirea poporului nostru de stricăcioasele urmări ale demoralisărei, așadar în lupta pentru interesul Statului. Conştiinţa. noastră ne achită de orice _ mustrare; şi ne mângăie speranța, că străduința noastră nu va rămâneă de veci nerecunoscută şi că, dacă nu acum, odată, pe de-asupra mormintelor noastre, poporului român mărturisitor al unirii, tot îi va luci o auroră mai frumoasă, care va goni acea noapte a întunerecului, pe care episcopul Lemenyi și aderenţii săi au întins-o asupra lui, ducând acest popor înainte, spre destinul său superior, care este alăturarea cu demnitate la popoarele civilisate ale Austriei, - Drept care, chestiunea de vicață sau,de moarte 
care este intim împreunată cu soarta noastră, o depunem înaintea preaînaltului tron domnesc al Maiestăţii Voastre, spre preagraţioasă și dreaptă hotărâre, rămânând, pentru toată vieața, în cea mai adâncă umilire şi supunere omagială. Ai Maiestăţii Voastre vecinic credincioşi supuși ! 

a bisericei românești-unite, 

SIMEON BĂRNUȚIU 
ŞI - 

consorții, profesori în . Blaj 

E
e
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XIII, 
ACADEMIA DE DREPT. IN 1847—1848 

(Programul semestrului al doilea) 

A. Pentru studenţii anului întâiu 

a. Științe obligate 

1. Stilul administrativ unguresc, zilnic dela 8—g a. m., cu profesorul 
ordinar Friedrich Hanu. 

” 2. Dreptul natural. . 
3. Dreptul constituțional. 
4. Dreptul ginţilor; toate trei obiectele, după caetele proprii zilnic dela 

_9—10 a. m., cu prof. ord. Dr. Gottfried Miiller. 
5. Finanţele; apoi 
6. Dreptul minier, zilnic dela 10—11 a. m. cu prof. ord. Heinrich Schmidt, 
7. Dreptul constituţional al Transilvaniei, "zilnic dela 3-—4 p. m. cu prof. 

ord. Joseph Zimmermann. 

b. Ştiinţe facultative 

8. Drept privat austriac (partea II), după Ellinger (EZandbuch des dsterr. 
Civilrechts), apoi Dreptul cambial austriac și ungar, după propriul manual 
(Luni, Mercuri şi Vineri, 4—5p. m.), cu prof. extraordinar Joseph Benieni 
de Mildenberg. 

N 

B. Pentru studenții anului al doilea 

a. Ştiinţe obligate 
< . Ă ? ” , 

9. Dreptul privat săsesc, cu procedura, zilnic 8—9 a. m., cu prof. Zim- 
mnermann. 
„10. Statistica Austriei și Ardealului, zilnic 9—10 a. m., cu u prof. Schmidt. 
„11. Dreptul bisericesc transilvan, apoi . ! 
"12. Dreptul penal transilvan, zilnic 10—11 a. m., cu prof. Dr. Gottfried 

Miiller. 
- 13. Procedura ungară şi stilul, Luni 45 p. m. în celelalte zile 3—4 

p. m., cu prof. Hann. 

b. Ştiinţe facultative 

14. Procedura civilă austriacă. 
15. Dreptul cambial austriac şi ungar după manualul propriu, Luni 3—4 

p. m., Marţi şi Sâmbătă 4—ş, cu prof. Joseph Benigni von Mildenberg. 
Examenele semestriale ale Academiei erau publice. Rectorul (în 18+47/48 

H. Schmidt) le-a început cu o cuvântare energică. Apoi examenele s'au dat
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în zilele de 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 şi 31 Ianuarie 1848. Studenţii examinaţi 
au fost: în anul întâiu 15, în anul al doilea 12. Examenele s'au încheiat 
cu cuvântările rectorului și a directorului Academiei, care eră Bedeuş, 

(Din Transilvania, 1848, p. 38—39). 

XIV—XV 
MĂCELUL DIN MIHALȚ .. 

1 

Scrisoare către G. Barif. 

Doi oameni dela Mihalţ veniră Sâmbătă în 6 Iunie și se plânseră numai 
despre cele întâmplate Joi în 4, când satul protestă asupra intrării soldaților 
cerându-şi 15 zile (cum recunoaște şi protocolul comisiunii guberniale). 

„In următoarea zi dimineață veni arhivariul Gerendi, profesorul Chere- 
cheş şi Niculae Murășanu, ca trimiși să rapoarte la comitet despre căderea 
Mihălţenilor şi să ceară asecurare pentru acel ținut. Noi toți, câţi eram de 
faţă atunci, nu numai am auzit cu întristare acel cas înfiorătoriu, ci am şi 
dat crezământ referitoriu, că acel cas sta întâmplat în adevăr; pentru aceea, 
precum ştiţi, au şi făcut comitetul rugăminte cătră în. general-comando- 
presidiu, ca să revoace pe Săcui și să se trimită alți militari unde va fi lipsă 
de esecuţiune; să se facă ştire Maiestăţii despre această întâmplare și să se 
apere năciunea de asemenea năpăstuiri; s'a dat rugăminte şi cătră în. Gu- 
berniu, ca să trimită cercetare mistă, în care să fie şi Români, la care comi- 
tetul îşi şi presemnase pe ddnii Man și Dunca, concepistii. Acum vedem că, 
la Mihalt s'au trimis tot feliul de comisari, numai Români nu. 

După ce am scris numita declărăciune am căpătat gazetele, unde galeria 
dietei amenință moarte membrilor comitetului. Aceasta o combinarăm. cu 
ştirile omogene căpătate dela Cluj în epistole, cu întâmplarea celor doi ne- 
guțetori nevinovaţi dela Peşta semnaţi la nr. 57 al lui Sieb. Bote, cum şi cu 
pușcătura asupra deputatului Schmidt dela Sibiu, când treceă pela Bălgrad, 
şi băgând de samă la înverşunarea Ungurilor asupra noastră nu ne-am putut 
resolvi a merge la Mihalţ, căci comisiunea nu ne poate da nici o garanţie 
pentru securitatea personală. Domnii numesc răsculători pe Români numai pentru că își apără libertatea cu cuvântul. “ Șel. Şel, 1) Na Simion Bărnuţiu 

(Foaea pentru minte, 1848, p. „213—214). 

“ II | 
Declaraţia lui S. Bărnuţiu .cătră comisia gubernială din Sibiiu. 

„Inţelegând comitetul așezat de națiunea română, cumcă s'ar fi rânduit comisari în cauza Mihălțenilor, și cumcă esmișii comisari ar pofti ca v.-pre- 

  

1) Restul scrisoarei Bariț nu-l publică,
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sidentele 1) și un membru al comitetului să meargă la Mihalţ, Comitetul, 

ca pus de năciunea română, la întâmplare când war fi desfăcut, s'ar află în- 

datorat a se declară nemulțămit cu esmișii comisari din causă că între comi- 

sari nu se află rânduiți și Români — și încă desinteresaţi, cu carii să fie mul-' 

țămiţi şi sătenii din Mihalţ şi alți naționaliști români amenințați prin acea 

întâmplare înfiorătoare —, după cum ceria firea causei și după cum au cerut 

şi comitetul, și așa această comisiune nu se poate socoti fără numai ca o co- 

misiune a unei părţi; a doa: înălțatul regesc guberniu, disolvând comitetul, 

l-au împiedecat ca să nu poată lucră nimic, așa-dară în speţie ca să nu se poată 

sfătui şi răspunde mai încolo nimic, nici în causa Mihălţenilor şi încât adecă 

ar fi datoriu altmintrelea a răspunde. 

Lăudaţii comisari esmişi, stând lângă înaltul decret gubernial desolvă- 

toriu de comitet, nu pot să stea faţă la Mihalţ nici comitetul, care, după de- 

cret, nu esistă, şi nici numiții doi membri ai comitetului, carii cu subscrierile 

lor nu pre sine, ci numai pre comitetul l-au representat, şi, după decret, în- 

cetând comitetul cu toţi membrii săi, nici aceia nu mai sunt îndatoraţi a răs- 

„punde pentru lucrările comitetului, până nu vor fi de față toți membrii co- 

mitetului în a lor cualitate, carii au conlucrat la: acea arătare, împreună cu 

Mihălţenii și cu ceilalți carii au făcut relăciune comitetului, împreună cu 

ceilalți Români deputaţi ai .năciunei române cari în număr însemnătoriu - 

au așternut la în. general-comando-presidiu rugămintea în causa Mihălţe- 

nilor. - a 

Această dechiărăciune o face comitetul combinând pofta comisarilor cu 

în, decret disolvătoriu. de comitet și ca representanți ai năciunii române se 

simt îndatoraţi a protesta în contra orice judecăţi asupra Mihălţenilor sau 

a altora în asemenea cause naționale, declarând sărbătorește înaintea a toată: 

ţara, cumcă precum nu poate fi legiuită comisiunea cercătoare fără de co- 

misari români desinteresați, aşa nici judecata legiuită nu se poate face fără 

de conjudecători români în această .causă a Mihălţenilor şi a altora asemenea.. 

si Simion Bărnuţiu 

(Foaea pentru minte, 1848, p. 213). - 

XVI—XVIL 

. CHEMAREA RUȘILOR 

7549 Ianuarie 24.» . 

S. Bărnuţiu cătră 1. Maiorescu'1). 

Suntem într'o dilemă periculoasă. Adaunăzi ne-am încurcat, contra voiei 

noastre, a da plenipotență domnului Șaguna şi profesorului Gottfried Aliiller, 

ca să cheme Rușii într'ajutor. D. Șaguna ne-a scris din Bucureşti că Liiders 
1 

  

"1) Eră el însuşi! - 

1) După I. Ghica, Amintiri din pribegie, 1890, p. 172.
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nu poate da fără ştirea împăratului Nicolae. Aseară, în 23 lanuarie, am luat 
ştire sigură că aprobarea a venit dela Curtea rusească, ca să dea ajutor îndată 
ce vor cere naţiunile, însă ajutorul se va da sans consequence. Saşii au ţinut 
consiliu mare aseară, să-i cheme ori nu; nu ştiu ce-au conchis. Acela care 
ne-a descoperit resoluțiunea Rusului ne-a dat consiliul să ne: declarăm şi noi, 
până la 8 ore dimineaţa (adică în 25 Ianuarie), dar noi am judecat să nu pășim 
niciun pas mai încolo în această diplomaţie încurcată şi dilematică. Când am 

.dat plenipotența, încă numai cu acea mângâiere am dat-o, că am crezut 
toată întreprinderea aceasta a nu fi decât o Spiegelfechterei. (ilusiune).. Dar, 
de ar fi lucru serios, ar fi de tot periculos pentru Români, că spesele res- 
belului numai cu Moldova şi România s'ar plăti! Mai bine să murim decât 
să ne vindem noi pe noi, ori pe fraţii noştri. Insă și acum suntem plecați a 
crede că nu e lucru serios 1). 

II 

1849 Martie 4. 

Erhlărung| + 

Das românische Komite sieht sich in Betreff des Verfassers und Inhalts 
zweier angeblich von einem romănischen Briefschreiber herriihrenden Kor- 
respondenzen aus Hermannstadt in der Ost-Deutschen Post vom 1 5 Februar 
veranlasst, hiemit frci und &ffentlich zu erklăren, dass die fraglichen Bricfe 
weder mit Vorwissen noch irgend einer Theilnahme des Komites fabrizirt 
und verâffentlicht worden sind. “ 

Im Gegentheile ist das rominische Komit€ mit den Ansichten der Ver- 
fasser durchaus nicht cinverstanden, und wiirde niemals, besonders was die 
Bemerkungen iiber die strategischen Operationen "von Hermannstadt an- 
belangt, sich fiir -kompetent gehalten haben, irgend ein Urtheil dariiber 
abzugeben. ben so wenig begriindet findet dasselbe die angebliche Anzahl 
und Kanonen bei dieser denkwiirdigen und ruhmgekrânten Schlacht am. 
21 lânner. Was aber die eigentliche Hauptsache, nămlich die Einberutung 
der russischen “'Truppen nach Hermannstadt und Kronstadt betrifft, so hat 

- das românische Komit€ zwar am 2 Dezember v. ]., zvenit gleich. ungern, so 
doch durch die hilflose Lage und Noth unseres Vaterlandes gedrungen, seine 
Unterschriften auf die diesfăllige ' Vollmacht, wegen derartiger Rettung der 
românischen so wie der săchsischen Nation, freizoillig hergegeben, ohne jedoch 
bei den wcitern Verhandlungen îiiber diesen Gegenstand und den spăter- 
hin iiber Beschluss des Hermannstădter Milităr-Kriegsrathes zvirblich, 

"erfolgeten Einmarsch dieser Kaiserlich russischen Schutztruppen  mehr 
betheiligt worden zu sein. . , 

Bei solchen Bewandnissen verwahrt es sich sonach gegen alle Kritiker, 
Beschuldigungen und Privatansichten jeder Art, die in Zukunft selbst von 

1) Scrisoarea lui S, Bărnuţiu este intercalată într'o scrisoare a lui Lon Maiorescu 
către Bălcescu, cu data 7 Februarie 1849, Viena. - .- 

e. , 

16 — A. R. Viaţa și ideile lui Simion Bărnuţiu.



  

242 G. BOGDAN-DUICĂ 

cinzelnen Mitgliedern der romănischen Nation oder vielleicht gar des romă- 

nischen Komites selbst, aber ohne der Unterschrift des Komitâs, verâffent- 

licht werden. 

Hermannstad!, am 4 Mărz 1849. 

Das românisehe Pazifikationskomite€ 

Simion Barnutius, Prăsident. 

(Der Siebenbirger Bote, no. 30, 9 Martie 1849). 

XVIII . 

Argomenti 
di 

giurisprudenza c di scienze politische 
- sui quali 

_ “dopo sostenuti gli esami rigorosi 
” per ottenere 

  

la laurca in ambe le leggi DI - ă > i 
nel! Î. R. Universită di Pavia CRbI ai 

disputeră publicamente IEC Do 
| Barnutiu Simeone 

di Bocsa Romana in Transilvania 
il giorno di Martedi 6 Giugno 1854. 

Pavia 

Tipografia dei Fratelli Fusi di V. 

* Filosofia del Diritto 

„ Relazioni fra il Diritto positivo e la Filosofia del Diritto. 
„ Diritto di personalită, 
. Idea, ed elementi dello Stato. 
. Forme di Governo. 
„ Concetto del Diritto internazionale. 
„ Diritto d'intervento. A

M
P
 U
 
N
R
 

| Diritto penale. . . 

7. Interpretazione per analogia nel Diritto Penale. 
8. Casi del crimine di publica violenza. 

, Statistica 

9. Confederazione Germanica. 
10. Confederazione Svizzera.
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II. Produzioni agricole dell' Austria, 
12. Produzioni industriali dell' Austria. 

Diritto Romano e Feudale. 

13. Lex Fusia Cauinia. 
14. Lex Atilia. 
15. Lex Hostilia. 
16. Reni parafernali, 
17. Grazie feudali. | 
18. De forma fidelitatis, 

Ex Jure Ecclessiastico, 

19. Jura ecclesiae naturalia erga civitatem; jus existendi. 
20. Jus matrimoniale canonicum et civile austriacum. 
21. Decimarum ecclesiasticarum conversio, 
22. An doceat clerum publico stipendio conducere. 
23. Beneficiorum unio et incorporatio. 
24. Quaestio de investituris quomodo juridice solvenda. 

Diriito Civile Austriaco. 

25. Leggi permissive. 
26. 'Tutela legittima. 
2*7. 'Timore incusso al testatore. 
28. Comunioni di beni. 
29. Locazione d'opera. 
30. Fidejussione d'indennită. 

Diritto Conunerciale: 

31. Fonti del diritto commerciale, 
32. Societă anonima. | | 
33. Lettera di cambio. ” 
34. Protesto cambiario. 
35. Getto delle merci. 
36. Urto di due bastimenti. 

Scienze e leggi politiche. 

37. Colonie agricole. 
38. Casse di risparmio; e leggi relative. 
39. Misura dei valori. ! 
40. Rincaramento reale; rincaramento nominale. 
41. Consumazioni pubbliche. 
42. Demanj.. , , 

169 -
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Procedura Giudiziaria e Notariale, e Stile degli affori. 

43. Foro speciale dei consorti di lite. 
44. Prova per testimonj. 
45. Sentenze inapellabili. 
46. Arresto per debiti di danaro. 

47. Citazione degli eredi. 
48. Fondi del Notariato. 

XIX 

Cursurile lui Bărnuţiu în a. 1859/60. 

s—9 9W—10 
Luni Istoria şi instituţiile Drept natural 

dreptului roman 
Marţi Drept public intern 

şi extern al României 

| o și dr. constituţional 

Mercuri I. şi 1. dr. roman Dr. natural 

Joi Dr, publ, int. și ext. 

„etc. 

Vineri ]. şi 1. dr. roman Drept natural 

Sâmbătă Dr. publ. int. şi ext. 
| etc, . 

Şi exerciţii practice. 

45 
Etica. Estetica 

Pedagogia 
Ist. filos. 

Etica. Estetica 
Ped.. Ist. fil. 

Etica. Estetica 

Ped. Ist, fil.


