C..:ELE MAI VECHI REVISTE

ŞCOLARE

ROMANEŞTI

Deşi primele încercări de apariţie a unor organe de presă româneşti
datează din 1789, fiind sincrone în timp cu a celorlalte naţionalităţi din
Transilvanial, presa românească transilvăneană s-a dezvoltat relativ greu
din cauza condiţiilor social-politice speciale în care se afla poporul român
din această regiune a ţării. Totuşi, după apariţia foilor editate de G. Bariţ
(Foaia literară, Foaie pentru minte, inimă şi literatură, Gazeta de Transil-

vania), situaţia grea în care se afla revuistica română se remediază întrudtva reuşindu-se ca în scurt timp de la apariţia acestor gazete, literatura
română locală să se resimtă din plin de pe urma acestui binefăcător
contact cu publicul. Bariţ însuşi îşi propunea un program îndrăzneţ
ce avea în vedere dirijarea lecturii publicului, formarea gustului literar, 'trezirea interesului pentru lectură, dezvoltarea unei literaturi na(.ionale originale. Mai întîi el îşi îndrepta atenţia înspre tipărirea de traduceri care se realiza la noi, pledînd pentru ridicarea ei calitativă, penLru sporirea exigenţei faţă de limbă şi modul de selectare al autorilor.
De aceea era de părere că în acest sector trebuiau introduse criterii noi
de judecată şi apreciere, o critică atentă şi autorizată care să vegheze la
respectarea cerinţelor artistice ale operelor: „Noi - spunea el în articolul
inaugural din Foaie literară - a cărora literatură măcar că numa acum
se îmbrîncă vrînd să se ridice, totuşi nu ne putem pe drept căi că doar
n-am avea traduceri. [Dar] o, de am scăpa noi de ce n-au scăpat alte
naţii, la care precum bibliopoli aşa şi alţi neguţătoraşi de cărţi tipăresc
eîte tîndale traduse din limbi străine fără nici o silinţă şi critică, făcînd
din nobila măiestrie de a traduce o meserie ticăloasă pentru cîştig de
bani" 2 • Indemnul său se îndrepta înspre traducerea şi cunoaşterea clasicilor, care ne vor ajuta să ne dobîndim fizionomia naţională într-o expresie adecvată fondului nostru originar, deoarece „Mai nainte de toate
se pofteşte la o clasicitate ca materia şi forma să-şi răspunză una la alta
deplin ca fieşcare cuget să-şi aibă expresia sa vie şi ca harmonia ce se
află în părţi să să afle şi în lucrul tot" 3 . De aceea nu ezita să adreseze
un patetic apel la ieşirea din letargie, la acţiune şi lucrare literară conIlarie Chendi, Inceputurile ziaristicii noastre (1789-1795), Orăştie 1900.
G. nariţ, Traducere, în Foaie literară, l, 1838, nr. 1 (1 ian.), p. 6.
3 G. Bariţ, Scriitorii clasici, în Foaie pentru minte, fnimli şi literaturii, I, 1838,
11r. 16 (15 oct.), p. 124.
1
2

19 - Acta Musei Porolissensls

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

M. POPA

290

ştientă: „Dar voi, gemu românilor, unde durmitaţi? Eu crez ca mcă
v-aţi născut. Creşteţi, întăriţi-vă, învăţaţi-vă zburînd şi umblînd;
grăbiţi, ieşiţi la lumină, arătaţi-vă în mijlocul celor cinci milioane orfeline şi părăsite. Credeţi-vă de fericiţi că v-aţi născut în veacul acesta;
voi aveţi să alergaţi o palestră minunată, plină de slavă şi de cinste.

numa

Cătră voi şi numai cătră voi cuvintez eu în momentul acesta tinerilor români! Isprăvit-aţi şcoalele? Cunoscut-aţi într-însele cîte nu ştiţi,
cite aveţi să mai învăţaţi? Apucaţi-vă cu bărbăţie din nou; faceţi-vă
cunoscuţi cu limbi bogate de literatură. Ca să poată avea cineva cît de
puţin drept a se număra între cei pricopsiţi, are trebuinţă ca să se facă
cunoscut cel puţin cu vistiierme urnei limbi moa.nte şi 1a unei din cele vii,
clasice, din Europa: fără de aceasta să nu viseze de vreun sporiu. Unde
vei afla altfeliu bogăţia ideilor scumpe şi folositoare descoperite în deosebite veacuri? Să cetim pînă putem ori în ce ştiinţă, numai clasici, numai ce e mai ales, mai compact; fără clasici nu e erudiţie adevărată" 4 .
Mai mult ca sigur. că acest îndemn spre propăşire literară a lui Bariţ
să fi fost auzit şi la Blaj, unde trona de multă vreme spiritul viu al lui
Cipariu. Incă din 1836 acesta s-a înţeles cu Bariţ şi cu neguţătorul braşovean Rudolf Orghidan pentru scoaterea unor ziare româneşti. Neputîndu-se documenta la Blaj, ele sînt editate de Bariţ la Braşov. Dar Cipariu
stăruie mereu în acest sens şi la 1 august 1838 el întreprinde, cu ajutorul
episcopului Lemeni, demersurile necesare, întocmind un Planum et scopus Ephemeridum eclesiastico-politico-literarium Valachico care este expediat la Cluj în aprilie 1839. Ziarul urma să se numească· Nunciul, apă
rînd cu litere latine, iar pentru popor cu chirilice 5 . Acţiunea pentru ziar
este foarte vie la Blaj în noiembrie 1838, cînd ea este agitată de mai toţi
profesorii şi cînd este discutată în anturajul episcopului. In această atmosferă cultural prielnică, în care se conturau clar perspectivele viitoare alP
unei gazete româneşti la Blaj, nici studenţii de aici nu rămîn nepăsători.
Pînă la apariţia viitorului ziar tipărit, ei se gîndesc să redacteze o foaie'
săptămînală manuscrisă, în care să-şi încerce talentele şi să-şi desăvîr
şească ucenicia literară. Proiectul a fost susţinut cu căldură şi competenţ;-1
de mai toţi profesorii, astfel încît ideea înfiinţării unei reviste manuscris<•
a prins glas. Episcopului i se va fi motivat probabil că o asemenea rPvistă nefiind cenzurată, nu avea cum produce necazuri politice şi că praC'tica de-a se redacta asemenea reviste era folosită şi de alte licee cli11
Transilvania, cum era liceul reformat din Cluj, care scosese încă di11
1829 o .revistă manuscrisă Aglcija, urmată de Estike (1833) şi Reme11.11
(18"9-1841).
Ca urmare a acestor eforturi, revista a apărut în noiembrie 1838, suii
numele de Aurora, avîndu-1 ca redactor pe teologul Ioan Turc sau Turc11.
4

Ibidem, p. 127.

L. Botezan, Contribuţia lui Timotei Cipariu la dezvoltarea ziaristicii ro11111
din Transilvania în preajma anului revoluţionar 1848. Documente inedite, î11
Apulum, VII/II, 1959, p. 96.
5

neşti

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Cele mai vechi reviste

şcolare româneşti

291

mai tîrziu profesor la seminariul blăjean 6 • Din echipa redacţională au
mai făcut parte pe parcurs mai mult ca sigur şi studenţii Iosif Many şi
Nicolae Pauletti, - ultimul fiind viitorul folclorist, - care devin şi colaboratorii cei mai importanţi ai revistei. Din păcate revista n-a putut
fi descoperită în nici una din arhivele şi bibliotecile naţionale, toate datele
despre ea fiindu-ne furnizate de un caiet manuscris 7 al tînărului Pauletti,
care şi-a recopiat acolo cea mai mare parte din creaţiile publicate de revistă, în special producţiile poetice. Dintr-o însemnare din acest caiet
aflăm că ea era „septemanică" şi că redactorii şi colaboratorii ei sînt studenţi8. A apărut în intervalul 1838-1840. La ea au colaborat o serie de
tineri cu veleităţi literare ca Iacob Mureşanu, Ioan Rusu, Constantin AluLan. Iosif Many, Nicolae Pauletti, mulţi dintre ei viitori profesori la Blaj
i;;i Braşov. Majoritatea lor scriu versuri. Cunoaşterea lor este importantă,
deoarece din cercul acestor colaboratori se recrutează viitori scriitori ai
/.'oii pentru minte ... a lui Bariţ, preromantismul românesc dobîndind în
persoana lor cîţiva din cei mai autorizaţi interpreţi. Multe din versurile
lor, depăşesc stadiul stîngăciilor şcolăreşti, afirmînd disponibilităţi lirice
autentice, chiar dacă în tonalităţi minore. Iată o poezie semnată T., ini\ială sub care se ascunde probabil redactorul Ioan Turc din primul an al
1\llrorei (1838), care denotă o abilă frecventare a folclorului românesc şi
111 acelaşi timp o spunere corectă, învăluită într-o undă sentimentală disl'retă, dar totuşi uşor sesizabilă.
Poezia se intitulează Verş. Tinereţele petrecute şi o reproducem în
111Lregime:
Patru ani

şi douăzeci

Pă-n

acum am petrecut,
Ore triste, timpuri reci
Niciodată n-am avut.
Dimineaţa,

ca şi sara
Eram vesel, fără gînd

Păsăruica primăvara

Nu

mă-ntrecea

nici în cînt.

Faţă lină şi sărină
Pă-n acum îmi înflorea
Tulipanul din grădină
Parcă num-al meu era.

0 Vezi Biblioteca Academiei R. S. România. (citat mai departe prescurtat
11.t\.Il..), mss. rom. 460-461, f. 48v. unde se scrie: „Pornită la 1838, noember, prin
111:111 Turc, cleric teolog quartanita".
7 Ibidem. Pentru toate poeziile citate vezi acest manuscris.
8 Ibidem. Pe aceeaşi pagină se află următoarea însemnare: „In Seminario
I ll;1ccsano din Blaş givaniaşte o foaie septemanică, manuscrisă, intitulată Aurora,
1111.rc alumnii clerului, dintre dînşii fiind redactor, descrietoriu, colaboratori. Eu,
d 11', red/'actor/".
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Zorile de dimineaţă
Şi seninul stelelor
Le priveam cu o dulceaţă
Ca şi viersul mierlelor.
Iarbă albă

de colie,
Trandafirul cîmpului
Le puneam în pălărie
Şi vioala codrului.
Tinereţe desfătate

Cum aţi trecut ca un n-0r!
Da, îmi veţi fi neuitate,
Gîndind la voi cu mult dor9.
Deşi poezia afişează elemente optimiste, totuşi drumul final al poez1e1 indică un registru sentimental melancolic, instituit de ireversibilul
zbor al timpului, care insinuează starea de regret din final. Aşa cum
arată şi Mircea Anghelescu în cartea sa despre Preromantism, acest curent aduce în sine o dezvoltare a vieţii sentimentale a individului, o accentuare a importanţei sentimentului în comportarea sa pe multiple planuri10. Omul preromantic se lasă furat de fantezie, căruia îi închini1
versuri simţitoare, ca uneia dintre puterile în stare să-l scoată din tiparul
pedestru al existenţei zilnice, să-l autosugestioneze. Fantezia va fi de
aceea pentru unul dintre colaboratorii Aurorei (nr. 2/1838, semnînd C. se)
zîna în stare să alunge toropeala şi urîtul unei vieţi fără sens, să-i dea o
finalitate. Soarta omului apare în acest context în postura binecunoscutei
de lamentaţie:

Joc norocului e omul
Necaz e viaţa lui
Num-a!unci bea fără fiere
Cînd tu l-ai închinat lui.
Cînd inima-mi cite-odată
1n dor fierbinte ardea,
- Ţinta dorului, departe! Stîmpărarea nu vedea,
Cînd vreo simţire adîncă
Mă face ne-ndestulit,
Cînd atunci toată natura
Neplăcută o-am privit,

e B.A.R. mss. rom. 460-461, f. 30r+v; numerotat original: Pauletti, p.
10 M. Anghelescu, Preromantismul romdnesc, Bucureşti, 1971, p. 233.
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Tu îndată-o lume-ntreagă,
Zînă, mi-ai înfăţişat
Spre placu-mi însufleţind-o
Cu duhu-ţi m-ai mîngîiat;
Şi-mpăcîndu-mă

cu-a noastră,
Cînd nu mi-a mai trebuit,
/lm clipit una cu ochiul
Şi tu iar o-ai nimicitu.

Fantezia este în măsură să-i facă mai agreabil aspectul existenţei,
colaboreze cu el la înfrumuseţarea lumii. Dar poetul preromantic aspiră la un nou statut al condiţiei sale, pe care vrea s-o depăşească prin
cm1loaşbere. Inberesiant de obsieirvait €ste că .aici apaT perntru întiia .oară in
nuce elementele esenţiale ale titanismului şi cosmogonismului romantic
de mai tîrziu, chiar dacă ele sînt surprinse într-o formulă neevoluată şi
încă nu îndestul de limpezită. Consemnarea lor este deci obligatorie:

să

Strîmtă

mi-a fost lumea toată,
Pieptu-mi mai largă proptea.
Simţirile-mi prea mărite
C-a purta nu le putea.
Peste hotarele lumei
Fiind îndumnezeit,
Doream, şi tu c-o sburare
Preste ele m-ai răpit.
Preste pămînt, pe deasupra
Stelelor, şi m-ai sărit
Cu un dulce vis la calea
Soarelui, la răsirit12. e~c.

Următoarea

cembrie) se

poezie

intitulează

publicată de Aurora în 1838 (nr. 12 din 11 deOftare pentru neamul meu şi ne aduce pe tapet o

altă temă predilectă

a momentului: poezia redeşteptării naţionale. Poezia
(Turc?) deplînge situaţia grea în care se află poporul român, care deşi urmaş al unui popor eroic este nevoit să poarte povara
unei asupriri nemiloase. Poetul cere divinităţii să-i arate în sfîrşit steaua
nădejdii, căci versul de jele răsună prea de mult timp pe aceste plaiuri.
E nevoie însă ca poporul însuşi să înţeleagă acest lucru. Interogaţia cu
care se deschide poezia apasă tocmai asupra acestei necesităţi:

semnată Ioan

11
12

Fantasia, B.A.R., mss. rom. 460-461, f. 162r-163r.
Ibidem.
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In trecut n-ai desfătare,
ln viitoriu ce sperezi?
Viţa unei ginte mare,
Neamul meu, te lăcrămez!l3

Alte poezii din numerele următoare vor accentua ideea necesităţii
neîntîrziate la luptă. Iacob Mureşanu scrie în acest
sens o Inimare. Vers naţional („ieşit în Aurora, 1839, nr. 1") în care se
exaltă patriotismul şi rezistenţa naţională în cadenţă de marş:
unităţii şi ridicării

români, eroi cu sînge
De Roma! lncetaţi a plînge
Al vostru rost nu vi-l părăsiţi
Ori cit de tare asupriţi
Sculaţi

Căci

Ce(a)

romana

vază

apusă, vedereazăt4.

Lui îi urmează un lunius Brutus (?) care semnează poezia Călătoriul1 5
în care lamentaţia naţională atinge coarde şi mai sensibile şi unde aluzia
la strămoşi (Traian) pune ş! mai mult în umbră prezentul neputincios şi
un altul, anonim, care se adresează mai curajos Către neam să se deştepte
din somnolenţă:
Soare nou luceşte
Pre ceriu. Arşiţa s-au ostenit
Gintelor mai mult nu-mpărţeşte
Soartea. Cruzimea s-au omenit.

Cutează!

un Traian
Cu braţ puternic cînd te-au sădit
In ast-mănoasă ţară, noian
De fructuri bune i s-au văditt6.
Eşti viţă mîndră şi

·

Aurora este un adevărat laborator de pregătire a preromantismului
romantismului românesc transilvănean şi în alte direcţii. ln paginile
sale încep să se facă traduceri din Vogel: Rămas bun de la viaţa pămin
teană (nr. 6/1839), din Schiller, Ceea (nr.
17/1839 semnat R[u]s), ca ~i
dintr-o serie de poeţi maghiari şi germani ca: Kisfaludy Sandor, Uhland,
Vorosmarthy, Erdely, Lessing etc. Se publică de asemenea multe imitaţii
după autori neidentificaţi. Una dintre ele se intitulează Noaptea (nr.
şi

13
11
15
16

B.A.R., mss. rom. 460-461, f. 192v-19Jr.
B.A.R„ mss. rom. 460-461, f. 161r. Semnat Moroşan Iacob.
Apărută în Aurora, nr. 3. Vezi B.A.R., mss. rom. 460-461, f. 160r+v.
Cătră neam. „Din Nro 18 al Aurorei 1839; 1 mart." Vezi B.A.R., mss. rom.

46J-461, f. 195r+v.
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20/1839), alta Cătră o frumoasă (nr. 13/1840). Nicolae Pauletti pare să
fie autorul poeziilor Cătră un fluture (nr. 14/1840), Amorul zburător
(nr. 15/1840), Codru chemat mărturie (nr. 18/1839) şi Dragostea (nr.
13/1840), precum şi al altora, pe motive lirice populare sau culte (face
şi traduceri din Ovidiu şi Horaţiu), vădit influenţate de lecturi la modă:
Schiller, Herder, Guarim, Weber, V. Hugo etc. Din acest arsenal de
motive preromantice nu lipseşte nici Toamna (nr. 4/1839) simbol al unui
peisaj sufletesc torturat de melancolii şi pustiiri:
Toamnă, toamnă, venişi iară!
Trecuşi,

o! frumoasă vară!
cu-ale tale vînturi,
Toate făpturile turburi,
Cu-ale tale vînturi reci
Privăvara, vara-ntreci.

Toamnă,

Dar cel mai reprezentativ poet al Aurorei, poet care se va manifesta
mai tîrziu în coloanele Foii pentru minte ... , a Invăţătorului poporului şi
a Organului luminării (naţional) de la Blaj, la ultimele fiind şi redactor,
este Iosif Many (1816-1851) 17 • Născut la Arad în 1816, el învaţă din
familie limba maghiară, franceză, engleză, germană, latină aprofundîndu-le mai tîrziu la colegiul reformat din Aiud. Urmînd teologia la Blaj,
el se dedică încă de pe acum literaturii, scriind poezii şi bucăţi în
proză, făcînd traduceri din clasicii antici sau romanticii moderni. Unele
dintre ele le va publica mai tîrziu în foile lui Bariţ Gazeta de Transilvania şi Foaia pentru minte ... , altele apar în Organul luminărei,
Vasărnapi Ujsag şi Erdelyi Hirad6 al căror corespondent pentru partea
românească a fost multă vreme, publicînd ştiri şi informaţii politico-culturale despre Ţările române 18 . In Aurora publică nu mai puţin de 22 de
poezii originale, traduceri şi imitaţii. Pseudonimul său cel mai cunoscut
este Aurelie Ardeleanu, apoi Aemilius Flavius, Ard. M-y, J. J. Many,
M ... ny, Aurelie, Cl[ericul] I. M-ni etc. Este printre primii traducători
la noi din Schiller, Uhland, Lamartine, Lamennais (Paroles d un croyant),
Dickens, Victor Hugo, Lessing, Pierre Pithou, Byron, Volney, St. Marc
Girardin, Chateaubriand, Herder, Mickiewicz, Franklin, Kotzebue, Urquhart, Klopstok etc., făcînd astfel o adevărată operă de susţinere şi impunere a romantismului la noi. Dar meritul lui cel mai important trebuie
căutat în faptul că încetăţeneşte la noi contactul susţinut· şi metodic
cu literatura maghiară din care traduce masiv. Dacă şi înainte s-a tradus
cîte ceva, Barac în special a prelucrat unele bucăţi din ungureşte, generaţiile post-iluministe s-au ferit în mod deliberat de a traduce din această
17

Date sumare la I.

Raţiu, Dascălii noştri,

18 Amănunte la M. Popa,
I lurnreşti, l!l76 (sub tipar).

Blaj, 1908, p. 91.

Iosif Many, în G. Bariţ şi contemporanii săi, III,
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literatură

spre a nu trece în rîndurile conaţionalilor lor drept mai puţin
Iosif Many înlătură această prejudecată prin traduceri şi adaptări din Nicolae Josika, Andrei Kallay, P. Fodor, Nagy Ignac. Erdelyi,
Vorosmarthy, Kisfaludy. Din acesta din urmă traduce încă în primii ani
ai Aurorei o serie de Cîntece din volumul Boldog Szerelem, cum ar fi:
Cînd trec a prunciei zile, Firea-i cu mult mai frumoasă, Cîntec XX/ 19 .
Tratînd bine cunoscute motive preromantice: reîntoarcerea la copilărie,
puritatea aspiraţiei spre amor ca piedică în calea timpului, motivul trimiterii dorului prin intermediul lacrimilor vărsate în rîu etc„ poeziile găsesc
în interpretarea lui Iosif Many corespondenţe melodice şi metaforice de
structură care le păstrează nealterată frumuseţea. Aşa se întîmplă şi în
cazul celorlalte traduceri versificate: Sărutările, după Lessing 2 0 sau Cătră
o frumoasă (imitaţie) ultima foarte caracteristică pentru sentimentalismul
preromantic:
patrioţi.

Pe tine te-nfăţişează
Cerul senin fără nor
Tot pe tine mi te-arată
Limpedul rîu curgător.
Ziua-n auritul soare
Faţa ta-mi întipuesc
Noapte-n luna cu răcoare
Tot pe-al tău chip îl privesc

1n tot timpu-mi
N-am

nădejde

eşti

de-a

aevea,
scăpa

Lasă-mă, ah! mă sfîrşeşti
Neîncetat de mă goneşti 2 1.

Un cadru preromantic specific crează Iosif Many ş1 m poeziile ong1nale publicate în Aurora ca: Bătrînul într-o seară (nr. 9/1840), Ruga şi
O noapte la mormînt (1838), Noaptea (nr. 15 şi 17/1840). Speranţa (nr.
19/1840), Tatăl nostru (nr. 14/1840), Ridicarea minţii (nr. 10/1840), Cîntec
de primăvară (nr. 22/1840) etc. Noaptea este, după cum s-a mai arătat,
un domeniu de predilecţie al refugiului preromantic. al depărtării de
lume în penitenţă sau căinţă, al rememorărilor şi meditaţiei, al interiorizării şi reveriei. Ea deschide şi pentru Iosif Many noi posibilităţi de
exulţie şi tensiune lirică:
rn E mai mult ca sigur că şi celelalte bucăţi traduce din ungureşte şi copiate
de N. Pauletti ea A koldus N6t4ja şi S:wmoru Dall sînt traduse tot de Iosif Many.
20 B.A.R„ mss. rom. 460-461, f. 139r+v. Apărută în Aurora şi în Foaie pentru
minte ... în 1840. Semnată Ardelean Aurel.
21 B.A.R„ mss. rom. 460---461, f. 171r. Semnată AemiZ[ius] FZav[ius]. Cu menţiunea „Din Aurora Nro 13, 1840".
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De te uiţi tu către stele
Ce departe se zăresc
Ţi se pare că acele
Fără număr strălucesc.

Te cufunzi în noapte tare
Tăcere te-npresură
Şi simţeşti

precum asupră-ţi
Firea lin se bucură.

Ce de haruri, dulci izvoare
Loc acolo şi-au aflat
Roua nopţii din a lunei
Raze vine stîmpărat.
A sferelor line vînturi
Cîntări poartă îngereşti

După nopţi
Porţi

se vor deschide
a raiului, cereşti22.

De noapte se leagă apoi fiorul morţii, expresie a unei stări de spirit
a unei nelinişti interioare legată de perisabilitatea sentimentelor şi
a relaţiilor umane, poezia mormintelor care a făcut epocă în întreaga
lirică europeană. Many se proiectează şi el în postura romantică de nocturn, aşteptînd un semn de la iubita moartă (O noapte la mormînt) sub
,galbina lună'':

şi

Noaptea mă-mpresoară .•4fundă tăcere.
Eu pre un mormînt în crudă durere.
Şi

galbina lună cu tristă lucire
prin noapte cu rază supţire

Străbate

Ea mi-e mărturie de cursele lacrimi
Şi de-a pieptului durere şi patimi.
Ea mie -n viaţă mi-a dat mîngîiere.
Pierduta draguţă ţărîna acopere.
Aici în răceala groapei întunecate
Inima-i fierbinte mai mult, ah nu bate!
Pace! ziua mie nu îmi mai răsare.
De mă tot omoară cumplita răbdare 23 .
22

w

Noaptea „Din Nro 17 Aurorei, 1940".
M .. y. B.A.R., mss. rom. 460-461, f. 34v.

Semnată
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Există în poezia de faţă cel puţin o strofă reuşită pentru care ea
merită citată: „Şi

galbina luna, cu tristă lucire / Străbate prin noapte
cu rază supţire". Ea aminteşte de Bolintineanu şi inevitabil de Eminescu
prin epitetul „galbina lună". Many ştie să-şi transfigureze emoţia şi să
găsească cuvîntul şi ritmica respectivă pentru a-l transpune artistic.
Pe lingă versuri scurte de 6-8 silabe el foloseşte şi o metrică mai
complicată (12-14 silabe), luată uneori din arsenalul clasic. Apoi ştie să
construiască o poezie, să împrwnute motive şi teme romantice din
lecturile favorite, să le wnple cu material personal. Are apoi un anumit
simţ al limbii care i-ar fi dat şanse să ajungă un Andrei Mureşanu al
epocii sale, dacă vicisitudinile soartei i-ar fi permis. Poeziile Ruga şi
Tatăl nostru vădesc astfel de predispoziţii agitatorice, militante, cu accentul pus pe aspiraţiile naţiunii sale, ca în această Ridicarea minţii:
Cînd obidita oftare
A neamului românesc
Va scăpa la răsuflare?
Cînd va zice „Infloresc!"?
Bune zeu! Dintru-nălţime
Priveşte cu ochi spre noi
Fie-ţi milă de-o mulţime
Asuprită de nevoi!
Negura o depărtează
Ca un îndurat părinte
Trimite-ne a ta rază
Noi cind te rugăm fierbinte24.

Pentru aoeastă „deşteptare" a neamului nu aşteaptă doar in terven ţia divinităţii, ci a însuşi poporului său, căruia
se adresează cu convingerea că „luminarea" îi e absolut necesară:
Mergeţi, treceţi

înainte,
o scumpă roadă
Luminare pentru minte
Ce-i a gintelor podoabă
Nu-ncetaţi în neunire
Căci vremi blînde v-au chemat
Ş-al vostru nume de mărire
In veci nu va fi uitatf25
Aduceţi

24

B.A.H.,

mss.

rom.

460-461,

f.

170r-171r.

„Din

Semnată Aurelie.
25 Cîntec de primăvară.

Nro

10

Aurorei

1840"

la Mai. Semnată Aemilius Flavius. vezi B.A.R., mH,
rom. 460-461, f. 168r-169r. O remarcă tristă asupra stărilor de lucruri contP111
porane găsim şi în Sperinţa: ,.Dreptatea e aruncată I Afară de orizon / Şi 111,
neajutorată / Tot nu părăseşti pe om" (Aurora, nr. 19/1840).
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Deşi puţină cantitativ (o descoperire viitoare a colecţiei complete
a Aurorei ar putea schimba această optică), poezia publicată de revista
Aurora este revelatoare în foarte multe direcţii. Mai întîi ea dovedeşte
că Blajul se afla în acel moment apt să dezvolte o mişcare literară
proprie, în stare să întreţină o ambianţă spirituală efervescentă, care
·să-şi creeze proprii săi poeţi şi prozatori. Cîţiva dintre ei au şi devenit
ulterior cunoscuţi în întreaga Transilvanie. In al doilea rînd, prin traducerile făcute, ca şi prin nivelul calitativ ridicat la care îşi aşează creaţia,
Aurora se dovedeşte a fi cea mai bună revistă literară din Transilvania
pînă la ea, depăşind cu mult literatura publicată de Foaia duminecii
!'li Foaia literară. Fiind o revistă prin excelenţă literară , materialul publicat de ea se aşează ca un fundament preţios la temeliile preromantismului
ardelenesc, din care se va hrăni ulterior şi Foaia pentru minte ... a lui
Bariţ. Aşa se şi explică de ce unii din elevii din acea vreme la Blaj ,
ca N. Pauletti sau T. Baldi de pildă, vor simţi nevoia să-şi copieze
pentru ei unele creaţii de aici, care le vor crede ei mai reuşite. Aurora
a fost astfel cel dintîi recipient în care s-a decantat sensibilitatea
poetică a junimii universitare româneşti şi ar fi reprezentat mult pentru
mişcarea literară a Blajului, şi a Transilvaniei în general, dacă ea n-ar
fi fost sistată excesiv de repede, în 1842, printr-o dispoziţie a episcopului
Lemeni. S-a dat explicaţia că guvernul nu mai aproba reviste care nu
sînt cenzurate oficial şi că revista se autodevorase singură prin polemicele
prea dese şi prea aprige pe care le adăpostea, dînd naştere la nemulţu
miri. Indiferent care au fost motivele sistării Aurorei, ele au afectat
adînc atît junimea studioasă din Blaj, cît şi profesorii ei înaintaţi ca:
Bărnuţiu, Cipariu, Pumnu, Ioan Rusu, Ladislau Pop, care au ridicat
ulterior chiar şi în presă chestiunea sistării Aurorei. Mai mult, în semn
de protest împotriva gestului episcopal, ea va fi reînviată la un moment
dat la Cluj, de către studenţii de aici în semn de solidaritate cu colegii
lor blăjeni.
Revista clujeană avea să se cheme mai întîi Diorile (Zorile) pentru
minte şi inimă, lucru care aminteşte de revista lui Bariţ. Cunoaştem
din ea cîteva numere aflate în păstrarea Bibliotecii Academiei, începînd
cu nr. 2 din 27 decembrie 1845 26. Ea era totodată organul Societăţii de
lectură, înfiinţată la liceu în 1845. E de presupus că şi la Blaj a funcţi o
nat o asemenea societate literară. Scoaterea ei se datore ază muncii însufleţite a studentului Alexandru Pop (-Ilarian), care fusese mai înain te
elev la şcolile Blajului şi care aducea de acolo dorinţa de muncă pe
teren cultural. El îşi asociază la redacţie pe un alt coleg, Nicolae Popea,
cu care va împărţi munca de redactor şi, în parte de scriitor al revistei.
Ortografia ei era cipariană, în semn de respect faţă de fostul lor profesor,
.şi era răspîndită în special printre elevii de la liceul piarist din Cluj,
aşa cum scria pe frontispiciul ei : „Aquesta Foitia ese în tota septemana

2s B.A.R„ mss. rom ' ,Ş53.
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o dată pe quate o jumetate de cola sub redactia d. B. N. Popea şi A. Pop;
o capeta toţi tinerii Români din Lyceul Claudiopolitan gratis".
Revista se citea însă şi în alte centre româneşti, difuzîndu-se la
Braşov, Sibiu, Beiuş, Oradea, Tg. Mureş, printre cancelişti şi studenţii
în. drept. Căci ea este în bună parte consecinţa unei puternice mişcări
naţionale care se creiase în acest timp la liceul din Cluj, militînd pentru
cunoaşterea limbii şi culturii proprii, pentru ridicarea prin cultură a
poporului. Din rîndurile membrilor Societăţii făceau parte Avram Iancu,
viitorul conducător de la 1848, Al. Papiu Ilarian, Iosif Hodoş, N. Popea,
Amos şi Alexandru Tordăşianu, Petre Boşca, C. Panţu, Ioan Oros (Rusu),
Ioan Pinciu, Eliseu Armatu, Petru Brate, Radu Popea, Constantin Secă
reanu, Constantin C. Ioan. Al. Cassian, Oprea Moroianu etc. Ei formau
îrn.preună o puternieă echipă de acţiune, care dezbătea în şedinţe diverse
subiecte, asculta conf€rinţe şi poezii, dintre care unele au fost reproduse
şi în foile lui Bariţ. Preşedinte de onoare al societăţii era avocatul
Alexandru Bohăţel, participant activ la discuţiile din presă din acea
vreme purtate pe teme naţionale. Lui i se mai adaugă şi alţi studenţi cu
conştiinţa naţională trezită, dintre care nu puţini îşi vor face cunoscute
numele în vîltoarea revoluţiei de la 1848: Axente Sever, C-tin Romanu
Vivu, Alexandru Bătrîneanu. O parte din studenţii exmatriculaţi la Blaj
în urma procesului lemenian vor veni şi ei la Cluj, lucru care îl face
pe un istoric ca Ioan Lupaş să considere episodul apariţiei Diorilor ...
drept „începutul naţionalizării ClujuluF'. Asta şi pentru că studenţii
de aici începură a se ocupa sistematic de limba, istoria şi literatura naţio
nală, înregistrîndu-se chiar primul discurs românesc care s-a auzit în
Cluj, ţinut de N. Popea la înmormîntarea colegului său Iuliu Mihail. În
acest fel revista vizează şi scopuri mai radicale, care, chiar dacă nu
mărturisite, vor influenţa în mod pozitiv viaţa cultural-naţională a românilor de aici.
Revista porneşte la drum cu un program naţional larg, ce are în
vedere binefacerile culturii: „numai cultura va scăpa pe români şi cultura
numai naţională va fi". Indemnul său era străin însă urii naţionale şi
provoca la colaborare şi înţelegere reciprocă: „Provocăm pe toţi d. cititori
ca să lucre orice, numai una ne rugăm ca vătămători au de persoane
sau de naţii conlocuitoare nicidecum să nu fie". In cuvîntul pe care
Al. Papiu Ilarian îl adresează cititorilor revistei în Nescari preliminari
la „Diorile pentru minte şi inimă", el face apel la publicul românesc
să se trezească din letargie şi să pornească pe calea progresului şi civilizaţiei pe care o urmează toate popoarele: „Toate popoarele fac progrese
în toate ştiinţele şi artele, numai noi românii, numa noi nevinovata viţă
a vingătorilor lumei romani încă numai odrăslim, singura numai sămînţa
cea de şeptesprezece sute şi mai bine de ani, prin dreapta tronului antichităţii a străbunului nostru Traian aici încuibată, încă n-au încolţit
în opacitatea timpului, învăluită şi lipsită de puterile ajutătoare spre
21 r. Lupaş, Cum a pornit Clujul pe calea naţionalizării? în Societatea de
mîine, I, 1924, nr. 5, p. 105-106; nr. 6, p. 133-134; nr. B, p. 174-176.
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a se putea dezvolta - sau de au şi început aceea, în oarecît de micuţă
măsură, a propăşi pe calea luminării şi adevărului, în cunoaşterea şi
patrocinarea scriitorilor, în iubirea şi îmbrăţişarea culturii; totuşi acea
propăşire este foarte micuţă în relaţie [cu a] altor neamuri culte din
leagănul omenimei; ea e cu mult mai moale, mai llngedă decît s-ar
socoti şi cu mult mai seacă decît cum s-ar pofti pentru sporirea în
ştiinţe, în cultivarea pentru folosul neaparat trebuincios şi de lipsă
naţiei româneşti spre aflarea şi descoperirea scumpului, mult preaiubitului tezaur de luminare (... ) care singură numai e în stare a desface.
a întrerupe lanţurile întunecimei ce de atîţia seculi domneşte şi negreşte
agereala minţii a belicoşilor români. Singuri noi, fraţilor!, încă durmim
în somnul cel lung al netresviei (... ) Domniile voastre, ce simţiţi una
cu mine, au doar nu voiţi să mai durmiţi în urgisitul pat al neştiinţei
şi al întunericului? au nu v-au fost destul, pentru Dumnezeu, atîtea
veacuri pînă acum? Ce e? Au nu vedeţi voi fii străluciţilor romani că
după ce în timp de mai mult de 17 veacuri vi se răpiră dinainte-vă
maiestatecele artilerii a zînei Minerva, - iată fraţilor!, după ce într-atîta
amar de timp orbecăim în înfricoşata şi întunecoasa temniţă a neştiinţei,
căutînd cu mare durere şi vaiete pierdutul tezaur strămoşesc, iată
că se plecară zeii izbîndei, ni se iertă păcatul strămoşesc, iată în văi
depărtate se cam arată zina înţelepciunii Minerva, cu strălucitele-i vestminte, din care se revarsă şi către noi binecuvîntată rază, iată că ne
cheamă şi pe noi la dînsa! Oh, fraţilor! Veniţi cu toţii, veniţi, grăbiţi-vă
să ne aruncăm în consolatricele-i braţe, veniţi că de bună seamă acolo
este pierdutul nostru tezaur, veniţi că ni-l dă pe nimica, numai să nu
fim trîndavi, haideţi să arătăm pizmuitorilor noştri că şi noi încă sîntem
din acei fii ai pămîntului care adoptăm ştiinţele, artele, măiestriile, cu
un cuvînt, tot ceea ce este înalt, frumos şi divin ... Apoi atunci să văd
eu, cine va îndrăzni a voma cuvinte de vomă asupra românului, atunci
toţi cu un glas vor striga: „Acum prieten ţie române şi eu mă voi face!"
Programul este, cum se vede, puternic influenţat de ideile Şcolii
Ardelene. Ideea progresului prin cultură, ca şi angajarea totală în slujba
idealul naţional, ideal ce are în vedere vechi tradiţii istorice şi culturale,
mergînd pînă la vechimea şi continuitatea noastră pe aceste plaiuri, lasă
să se străvadă aserţiunea că cei care l-au gîndit stau în strînsă legătură cu
tot ce era mai progresist la acea dată în Transilvania. In jurul revistei
s-a format un adevărat nucleu de tineri cu preocupări literare, filologice_
şi istorice, care nu numai că scriu, citesc şi sprijină revista, dar îi
dezvoltă şi urmează programul prin conferinţe, discuţii, lecturi, transformînd Societatea de lectură într-o adevărată şcoală a ideilor naţionale.
„Era mai mare dragu - scrie N. Popea în Memorialul său din 1889 văzînd că tineri din cei ce mai înainte nu luaseră carte românească în
mînă. acum nu se mai puteau despărţi de Istoria lui Petru Maior,
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umblînd cu ea subsuoară. Cu un cuvînt, interesarea lor pentru limba
şi cultura română, entiziasmul naţional între ei ajunsese la culme" 28 •
Din puţinele numere care ni s-au păstrat putem să ne facem o idee
şi despre restul materialului publicat de revistă. Ea participă astfel la
dezbaterile din presă privind reforma ortografiei. Intr-un articol intitulat
Limba română, Al. Papiu Ilarian face o succintă schiţă de istorie a
limbii române, în redactarea căreia pune la contribuţie tot ceea ce
apăruse în materie de limbă pînă la el: Micu şi Şincai, P. Maior, I. Alexi,
A. T. Laurian, D. Boer, T. Cipariu, Heliade, Ioan Molnar Piuariu, Andreas
Clemens etc. In capitolul Despre litere în genere necesarie el îndeamnă
să se scrie cu litere latine, care sînt 21, dar se pot reduce şi la 19.
Este împotriva semnelor diacritice, întrebînd: „Pentru ce să facem atîtea
tărcături, dinjos codile, deasupra coarne, cînd putem fi şi fără ele?"
Studiul întreprinde şi incursiuni comparatiste, în special cu italiana,
pe care AL Papiu Ilarian o învăţase la Blaj cu Bărnuţiu. E preocupat
să-şi dezvolte ideile într-o operă mai întinsă, căci mărturiseşte: „Socoteam
dintru dintîi ca numai ortografia latino-rumânească s-o pui în Zorile
noastre, pentru aceea i-am şi fost dat nume Modul de a scrie rumâneşte
cu litere latine. Insă fiindcă ortografia fără gramatică e foarte seacă şi
cesta cu ceea e în mare legătură pentru aceea gramatica încă o voliu
scrie'".
Tot în acest scop scrie şi articolul Să învăţăm româneşte domnilor!
în care pledează pentru cunoaşterea aprofundată a limbii şi literaturii
patriei, căci „a putea zice cineva că ştie româneşte nu e destul că e
român, ci pofteşte ca să înveţe gramatica limbii sale, după care adaug
şi aceea ca să ne învăţăm d-lor dintîi limba noastră, apoi celelalte".
Revista este scrisă aproape în întregime de AL Papiu Ilarian. In
paginile ei figurează „raconturi traduse" de Al. Papiu, un fragment din
romanul IZ Cortegiano (Omul de curte) al lui Baldassare Castiglione
(1478-1520), anecdote din viaţa lui Voltaire, Kant şi Hume (de Gavril
Man), disertaţii ca Omul şi viaţa lui de N. Popea, poezii de G. Maniu
(Floarea pieptului meu) şi N. Popea (Iubitorul de naţia-şi sau naţiona
listul, Junele în străinătate), schiţe şi anecdote de I. C. Panţu, traduceri
din germană („o istorie napolitană") şi din maghiară după revista Bors
es Paprika (Piper şi paprică). O strofă din poezia Iubitorul de naţiune
a lui N. Popea sună astfel:
Fericit este

bărbatul

Şi-o jertfeşte

ce întreaga-şi viaţă
pe sacrul al naţiei altariu.

Revista publică mult folclor, domeniu în care se remarcă Iosif Hodoş
C. Panţu. In paginile ei apare de asemenea prima culegere de Proverburi româneşti din Transilvania, care a format nu de mult obiectul
şi

28

Şaguna

şi metropolitului Andrei, baron d,,
ale românilor, 1846-1873, I, Sibiu, 1889, p. 40.

N. Popea, Memorialul archiepiscopului

sau luptele

naţional-politice
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unei analize speciale din partea lui V. Netea 29 • Culegerea este alcătuită
„laolaltă" de „Costa, Cassianu, Pop, Marusi, Olariu, Hodosescii şi Pasculu,
Pantiu, Borza" şi este interesantă pentru că a fost culeasă direct de la
sursă, din gura poporului, ea reprezentînd, în dezvoltarea mişcării noastre
folcloristice, „o etapă care nu trebuie ignorată" 30 •
Oricum, atît revista Aurora cit şi Diorile ... care din 1846 se va
numi Aurora sau Diorile pentru minte şi inimă în semn de solidaritate
şi continuitate cu revista blăjeană suspendată, au avut un rol de necontestat în impresionarea vieţii literare româneşti a deceniului al V-lea
al secolului al XIX-lea, contribuind la activizarea şi trezirea conştiinţe
lor, în vederea pregătirii revoluţiei din 1848. Ele au reprezentat modele
de reviste literare şcolare, care au fost continuate şi imitate mai tîrziu
de o serie întreagă de foiţe manuscrise, cu largă tradiţie în răspîndire
în şcolile din Transilvania. Astfel în 1860 apare la Blaj Viorelele (Junirnei studioase) sub redacţia lui Aron Densuşianu care-şi va publica aici
primele producţii literare. Ea va fi urmată de Buchetul (1 ianuarie
1864-20 iunie 1864), Zefirul (1 oct. 1864-20 mai 1865), Constantia
(1866-1868), Speranţia <1875-1876), Filomela (1875-1879), Dacia ferice
(1878-1879), Columba (1875-1876), Steluţa· (1902-1903), Pefeanca
(1900-1905) şi alte reviste care vor publica un imens material beletristic
~i unde îşi vor face debutul mai toţi poeţii ardeleni: B. V. Muntenescu,
Tr. H. Pop, Augustin Bunea, Gr. Sima, Petru Şpan, Ioan Paul şi mulţi
alţii. Exemplul Blajului va fi urmat şi de liceul din Beiuş unde în 1868
apare foaia săptămînală Muza română, care în 1883 capătă numele de
,turora, de cel din Năsăud, care scoate Muza someşană, de cel din
C:herla unde apare revista Steaua mării, de cele din Caransebeş unde
se redactează revista manuscrisă Progresul, de cel din Sibiu unde apare
scrisă de mînă revista Muza etc.
Revistele şcolare manuscrise, apărute în grele condiţii de cenzură
oficială şi de luptă pentru afirmarea naţională, devin de acum înainte
un bun ciştigat în practica şcolară de la noi, în vederea formării şi educ·;"irii tinerelor generaţii şi a dezvoltării aptitudinilor lor artistice şi
literare.

MIRCEA POPA

29

fu/dor
30

colecţii de
şi literatură, Bucureşti, 1967, p.

V. Netea, Primele

proverbe

româneşti

401-437.

Ibidem.
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THE OLDEST ROMANIAN SCHOOL REVIEW
(SUMMARY)
The present work is placed at the crossing point of the history of teaching,
the history of the press and the his~ory of literature.
The autor explains the circumstances in which the first handwriten reviews
were issued and analysed for the first time their content aS: well.
The first review, Aurora, appeared in Blaj betwen 1838-1839, is no longer
preserved, but the author rebuilds its summary after the notes Jeft by N. Pauletti,
:he future folklore researcher, and indentifies the authors (like Iosif Many, Ioan
Turc, Iacob Mureşanu, Ioan Rusu, the future teachers in Blaj) and shows its
importance for the beginning of the Romanian preromanticism. The second one
Zorile pentru minte şi inimă issued in Cluj in 1845-is worked out by Alexandru
rapiu Ilarian and N. Popea and comprizes an extremly rich material for the
developement and culture of the Romanian language and the Romanian national
history.
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