ULTIMII ANI AI LUI SIMION BARNUŢIU LA IAŞI

Anii din urmă ai lui S. Bărnuţiu, ani pe care acesta i-a petrecut la laşi
în calitate de .profesor la Facultatea de ştiinţe juridice, sînt în general puţin
cunoscuţi. Vechea monografie a lui G. Bogdan-Duică, Viaţa şi ideile lui
S. Bărnuţiu (1924) e foarte lacunară în acest sens şi nici cartea mai recentă
a lui Radu Pantazi nu duce cercetarea mult prea departe. S-a simţit de
aceea nevoia unei noi intervenţii pe această temă, lucru intreprins de un
articol mai recent al lui N. Grigoraş din „Steaua" (nr. 8 din 1966), care
este dedicat în exdusivitate activităţii lui S. Bărnuţiu la Iaşi. Un nou material
de arhivă, pe care am avut prilejul să-l consultăm la Iaşi în arhiva UniversitiÎ\ii, ne dă la rîndul nostru posibilitatea să revenim cu noi amănunte asupra
problemei, s-o detaliem şi s-o îmbogăţim.
După cum În general este cunoscut, S. Băr.nuţiu este chema·t profesor la
Acaucrnia Mihăileană din Iaşi, imediat ce-şi obţine doctoratul în drept la
Universitatea din Pavia (1854). în 1855 el îşi lua deja În primire postul, pe
<'an: I deţine neîntrerupt pînă În 1860, dnd aceasta se transformă În Universitate şi apoi, mai departe, În cadrul Facultăţii de ştiirne juridice de la
11Du.l Universitate recent infiinţată de Cuza. Este, cum se pare, cel mai vechi
profesor al noii Universităţi, foarte apreciat şi iubit de către unii colegi şi
studenţi care-i devin şi discipoli politici, prin înfiinţarea acelei „fracţiuni
libere şi independente" ieşene, net opusă Într-o anumită perioadă junimismului
rnmi:rvator. Aşa se explică ~ faptul că după ce a participat m 1860 împreună cu T. Veisa şi P. Suciu la elaborarea proiectului de organizare a Fandtaţii juridice din Iaşi este propus în unanimitate să fie ales drept primul
rector al Universităţii ieşene. Numai refuzul său hotărîtor, pe motiv de cetă
\tmie austro-ungară, i-a făcut pe colegii ·localnici să renunţe La acest proiect,
combătînd de altfel destul de vehement, prin cuvîntul lui G. Mă.rzescu,
această retragere (Doc. 1). Că n-au renunţat la proiectul de a-l alege rector,
ne-o dovedeşte procesul verbal încheiat la o altă şedinţă a Consiliului academic, la 14 nov. 1863, prin care S. Bărnuţiu este reclamat de majoritatea
t.:clor prezenţi spre a ocupa funeţia de rector. Şi de astă dată S. Bărnuţiu re1uză insistent, invocînd mai ales argumentul bătrîneţii şi al bolii, alături de
cel al lipsei de cetăţenie romană.
Se pune acum întrebarea: de ce n-a renunţat S. Băfnuţiu la cetăţenia
austro-ungară şi de ce n-a acceptat funcţiile oficiale ce-i erau încredinţate?
ln primul r.înd credem că e vorba de o arzătoare dorinţă a lui S. Bărnuţiu
de a se reîntoarce „acasă", adică În Transilvania. Tot timpul cît a stat la
Ia~i. el a nutrit în permanenţă convingerea unei posibile conveniri cu auto-
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rităţile oficiale româneşti din Transilvania pentru înfiinţarea unui institut
de învăţămînt superior, unde ar fi dorit să fie profesor. încercări de a-l
înfiinţa au existat atît în 1850, cît şi mai tîrziu, în 1863, prin G. Bariţ care
cerea în acest scop, prin Şt. Emilian (alt profesor transilvănean stabilit la
laşi) ajutor bănesc mitropolitului Moldovei, Calinic Miclescu. Pentru paşop
tiştii transilvăneni aceasta era o doleanţă de prim ordin, cum se vede din
aqiunile lui G. BaTiţ, iar S. Bărnuţiu nu va fi fost străin de ea. Probabil că
În vizita pe care S. Bărnuţiu o Întreprinde În Transilvania, în septembrie
1863, după oe nu-şi văzuse rudele şi ţam de 8 :ani, să fi i,ntrat şi astfd de
scopu1·i, deoarece Bărnuţiu vizitează nu numai Sălajul şi locurile natale, dar
şi Clujul, Bălgradul şi probabil Braşovul (cf. Coriolan Suciu, Bărnuţiu candidat de episcop, în „Sălajul" VII, 1926, nr. 17 (4. oct.), p. 1-2). Cert e,
că murind în această vreme fostul episcop al diecezei Gherla, Ioan Alexi,
unii demnitari transilvăneni se gîndesc a-i oferi acest post lui S. Bărnuţiu.
La 2 ian. 1864, nepotul său de la Şimleu, Ioan Maniu, îşi anunţa printr-o
scrisoare unchiul de la la5i de această intenţie a transilvănenilor. Nu ştim
ce a răspuns S. Bărnuţiu acestei propuneri, dar e aproape sigur că n-a putut-o
lua în serios, deoarece la acea dată se afla destul de grav bolnav, pus chiar
în imposibilitatea de a-şi ţine cursurile.
lntr-adevăr, ultimii ani ai lui S. Bărnuţiu se desfăşoară Într-o continuă
luptă cu boala şi suferinţa care-i măcinase tot mai mult sănătatea şi-i întunecau viaţa. A~a de exemplu, din două cereri adresate de el Consiliului şco
lar, datate 12 şi 22 iunie 1860, aflăm că este silit să refuze din cauza bolii
cinstea care i se făcuse de a ţine discursul la serbarea de înmînare a premiilor şi respectiv de a participa ca delegat la examenele de drept civil
(Loc. cit., dosar 1/1960, f. 573 şi 579). În decembrie 1863 e atît de bolnav,
încît e nevoit să-şi ceară concediu medical şi suplinitor. Suplinito.rii proyuşi
de el, I. Bunea şi I. Lateşiu, oameni apropiaţi lui, nu sînt acceptaţi însa de
T. Maiorescu, care propune în locu-le oameni din partida junimistă, cum
este Alexandru Giorgiu. Starea sănătăţii profesorului Bărnuţiu, care suferea
de inimă 6 de o boală de nervi, se agravează Însă simţitor În cursul iernii
anului 1864, cu toată îngrijirea doctorului Fătu. În mai, acesta e de părere
să urmeze un tratament riguros în străinătate, îndemnîndu-1 să se consulte
În apus. De aceea Bămuţiu Înainta la 4/16 mai 1864 o nouă cerere rectorului,
pentru un concediu de 5 luni, Însoţind-o de certificatul medical al dr. Fătu.
N-a mai ajuns să beneficieze de el. La 28 mai, în drum spre Ardea!, el moare
în braţele nepotului său Ioan Maniu care venise să-l ia acasă şi a-i da Îngrijirea necesară. A fost Îngropat la Bocşa Română În ţinutlllI"ile na:ale ale
Sălajului.

Moartea lui a fost socotită drept o mare pierdere pentru învăţămîntul
românesc. La 2 iunie 1864 T. Maiorescu, în calitate de rector, convoca Consiliul academic pe.ntru a aduce omagiul său celui dispărut. în Consiliu se
confruntă cele mai diverse idei cu privire la modul de sărbătorire a profesorului. Unii propun o ceremonie religioasă, cu preoţi uniţi (Bărnuţiu era
catolic) sau ortodocşi, alţii numai un reqviem sau o festivitate comemorativă. A învins părerea lui T. Maiorescu de a nu implica Universitatea în
chestiuni religioase, dair sărbătoririi i s-a dat o mare extindere, a?a cum se
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vede din circulara adresată de el directorilor institutelor şcolare din Iaşi.
Peste doi ani, Universitatea ieşeană a luat iniţiativa ridicării unui bust Băr
nu\iu, bust care s-a dezvelit cu o mare solemnitate şi cu un număr mare de
invitaţi, în mai 1866 (Scrisoarea lui E. Hurmuzachi din 2/14 mai 1866).
E un indiciu că amintirea profesorului Bărnuţiu a rămas încă vie în inimile
acelora care l-au cunoscut, şi că, cu toate divergenţele de opinii în chestiuni
I ilnlogice, Simion Bărnuţiu impusese respect şi admiraţie semenilor şi contemporanilor săi.
MIRCEA POPA

ANEXE•
I. (I >o·;.ir 7/1860-61-62-63, f. 10-11)

(Extras din Procesul verbal al Consiliului academic)
„G. Mărzescu: Domnule Bărnuţiu! Cînd în şedinţa trecută noi am fost decis în majoca să, procedem astăzi la alegerea rectorului, declaraţiunea Dvoastră că nu puteţi lua
p.111e la alegerea Rectorului, au fost pentru noi (şi cred că prin aceasta exprim sentimentul
1111,111i111 al tuturor D-lor membri ai Consiliului) o completă dezolare! Cum? ni-am fost zis,
1111i '" procedăm la alegerea Rectorului şi D. Bărnuţiu să nu fie cu noi? Cum! noi tinerii
11 ofrn>ri, unii chiar şcolari ai D-voastră, să nu-şi poată manifesta dorinţa şi recunoştinţa
1111 dtre bunul Dl. Bărnuţiu, către acela care a dat probe că este demn de misiunea ce îi
,.,,e încredinţată, că tinerii cari sînt Încredinţaţi n-au decît a se applauea de un bărbat,
dr un profesor ca Dl. Bărnuţiu! ·cum? tocmai acel bărbat să ne puie pe noi în imposibilitatea
ole .1 întruni unanim voturile noastre şi de a-l proclama rectorele nostru!
I l1111mule Bărnuţiu, mi-aţi fost profesor, vă cunosc mai cu deosebire decît alţi Domni membri
pr111ru ca să vă exprim dezolarea mea, dezolarea Întregului Consiliu!· Tineri profesori, noi
11 .1111 dat încă nici o probă; noi avem nevoie de un călăuz, şi acel călăuz să refuze! Românii,
ri11c nu cunosc poziţiunea excepţională, în care vă găsiţi, au să strige că sîntem nişte ingraţi,
• .1 ;1111 făcut o ligă, spre a conferi gradul acesta înalt de rector unuia dintre noi, fără să
11r .1ducem aminte de cel dintîi profesor al facultăţii juridice! Judecaţi, Domnule Il:irnuţiu,
i '"~li D.voastră, În ce puzăciune grea ne-au aruncat declaraţiunea D-voastră?«
1'11ţi (afară de Dnii profesori ardeleni) aprobează în unanimitate zisele dlui Mârzescu.
/>. 8iirnuţiu: „Mulţumesc Dlui Mârzescu, mulţumesc întregului Consiliu pentru sentimentele
1111liilc, ce mărturisiţi în privinţa mea; Vă mulţumesc încăodată pentru încrederea ce aveţi
în mine! Dar încăodată sînt silit a declara şi a repeţi zisele mele din şedinţa trecută, că,
.ulrră, am motive foarte puternice, care mă fac să refuz: sînt din Transilvania, Domnilor
r.1 e, a mea patrie şi am rezoane de a nu mă lepăda de proteeţiunea mea; nu sunt indigenat
i11 Moldova şi prin urmare nu pot exercita aceleaşi drepturi ca Dvoastră.
/JI. C:ăllinescu: „D. Bărnuţiu! Transilvania este o ţară românească. Consideraţi deci pe români
în limitele lor cele naturale şi votaţi dimpreună cu noi!"
11. Bărnuţiu: „Domnilor! Atîta pot, ca să fiu de faţă la alegere, să-mi ţi~ şi onoarea a
Ii (de) faţă la toate lucrăr~le Onor. Consiliu, pentru ca să contribuiesc ~1 eu măcar cu
pilrcrca şi cu expresiunea dorinţelor, deşi nu pot contribui cu votul.
fi. D. Popp şi Emilian împărtăşesc cu Dl. Bărnuţiu opiniunea în privirea aceasta.
fi. Mâr:uscu, făcîndu-se organul colegilor săi roagă pre D. Bărnuţiu ca să binevoiască a
111hscmna prescriptul verbal al alegerei rectorului, că, deşi declaraţi D-le Bărnuţiu că nu
puteţi lua parte la vot, dar să arătaţi prin aceasta că aveţi încredere în noi, aderind la
.dcgcrea, ce am face-o - precum aţi fi făcut-o şi D-voastră.
111.11~

• Materialele din
fondul Rectoratului.
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Bărnuţiu: Declar că am de mare onoare de a fi faţă în Consiliul Academic la acest act
deci cu toată bucuria sîntJata a adera.
După aceasta se proc e la alegerea Rectorului Universităţii prin scrutin, la care i-au
parte membri aici însemnaţi, şi anume:
P. S. Păr. Filaret Scriban, D. V. Alecsandrescu, D. O. Teodori, D. I. Strat, D. I. Lupescu,
D. M. Călinescu, D. G. Mârze9Cu şi se alege în unanimitatea voturilor D. Dr. Ion Strat,
profesare la Facultatea juridică de Rectore al Universităţii; atunci îndată D. Strat, mulţumind
mai întîi prin un cuvînt bine simţit collegilor săi pentru onoarea ce i s-a conferit din parte-le
şi începe a dirije lucrările Consiliului Academic ca Preşedinte, conform statului academic.
Procedîndu-se în urmă de către Facultăţile respective la alegerea decanilor pentru anul
curent 1860/61 se instituie:
1) D. Dr. Octavian Teodori, Decan pentru Facultatea juridică,
2) D. Ion Popp, Decan pentru Facultatea filozofică, iară
3) P.S. Păr. Filaret Scriban pentru Facultatea teologică,
Pentru întocmai se subsemneJ.Ză acest prescript verbal de către toţi D. D. profesori
prezenţi în şedinţa Consiliului academic.
DD. membri prezenţi
Filaret Scriban
Dr. I. Strat
G. Mârzescu

D.
şi

Căllinescu

Lupescu
O. Teodori
A. Lupescu
adhaesit:
Bărnuţiu

Pop
Emilian.
II.

(Acelaşi

dosar, f. 47)

(Extras din Procesul verbal al şedinţei Consiliului academic, din 12 februarie 1963)
D. G. Mârzescu propune ca rector pe S. Bărnuţiu.
„La aceasta d. Bărnuţiu, luînd cuvîntul, salută venirea vechilor profesori şi numirea
celor noi, priveşte în acest act al guvernului un augur fericit f,entru prosperitatea acestui
institut naţional al Universităţii din Iassi, căruia îi doreşte mai mu tă trăinicie decît Academiei
lui Alecsandru Vodă cel Bun, decît Şcoalei înalte a lui Vasilie Vodă din Trei Ierarchi! ...
Insă D. Bărnuţiu declină onoarea, ce i se propuse cu insistenţă din partea colegilor săi,
puind înainte infirmitatea înaintatei sale vîrste şi mai cu seamă raţiunea că Dumnealui,
ca supus unei puteri străine (austriace) nu i se cade a purta, aici în ţară, sarcina unei funcţiuni de un caracter cu totul administrativ, şi altele. Cu toate aceeste D-lui şi acum, ca şi
altă dată, declară că va da a sa adeziune aceluia dintre Dnii profesori moldoveni, care
se va alege. Asemenea declară şi Dnii Suciu, Papp şi Miele.
Toţi ceilalţi membri ai Consiliului combat opiniunea dlui Bărnuţiu şi invocînd multe,
şi diverse consideraţiuni adaogă ruga pre Dl. Bărnuţiu să primească sarcina de rector.
Dl. Bărnuţiu însă persistă în atitudinea sa negativă şi nefavorabilă dorinţelor expresse şi
repeţite în unanimitate ale collegilor săi!"
III. (Dosar 1/1863-64, f. 40)

Onorabilului Consiliu Academic,
Fiind necesitat a Întrerupe prelegerile din cauza boalei pre un timp mai îndelungat,
precum arată şi certificatul medical alăturat aici, rog pe Onoratul Consiliu ;ă binevoiască
a încuviinţa conform paragrafului 152 din regulamentul şcolariu, ca să mă suplinească în
clasa ta Dl. bibliotecariu I. Bune şi în a IIIa D. prof. I. Lateşiu.
Primiţi Domnilor membri încredinţarea deosebitei mele consideraţiuni.
Iaşi 1863 decembre 7
Prof. Sim. Bărnuţiu
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Ultimii a11i ai lui S.

Bărnuţiu

'>11~. rczolu1ia rectorului: „Primită în 9 dec. 1863, nr.
înruviinţat conquediul, dar suplinirea propusă nu. A.dr. nr

La cerere este anexat În copie

următorul

la la#

529

17. După deciziunea Consiliului s-a
42 Rector T. M.•

certificat:

Certificatu medicale
Subscrisul medicu adeverescu, că Domnulu profesore Simeon Bărnuţiu pătimeşte acum
de mai multu timpu de apresiune de peptu şi de congestiune la capu, şi că, spre a se înstitui
u rnră metodică este necesariu, ca Dl. Bărnuţiu să observe liniştea absolută şi abstenentia
ilc orice ocupaciune intelectuală în curs de mai multe lune.
Dr. A. Fetu
l.11i IH63 Noembre 30
I\'. (l>nsar 1/1863/64, f. 112)

Domnilor!
Vă

cuminec alăturatul certificat al medicului meu ordinariu şi Vă rog ca acordîndu-mi
1111.1 congedia de cinci luni să meditaţi cît mai curînd confirmarea ei şi de On. Ministeriu
,11 <:nitelor şi al lnstrucţiunei publice pentru că starea sănătăţii mele cere imperios ca să mă
drp.irt.[nuJ numai dein la~i şi chiar dein Moldova.
Primiţi Vă rog asigurarea destinsei mele consideraţiuni.
lasi în 3/5 1864
Simeone BămuţiN
Profesore
'iu~ decizia rectorului: „Primită în 4{16 mai 1864 N. 54. Cerut confirmarea Min. prin
11drcsa N. 99. Rector T. M.•
/\relaşi dosar, f. 113

Certificat medicale,
Prin care subsemnatul medic curant adeverez că Domnul profesore Simeon Bărnuţiu
asemeni de mai mult timp de debilitatea sistemului nervos şi de congestiune la
rap, spre a cărei tămăduire, pe lîngă remediile prescrsie Dl. pacient va trebui să păzească
un regim de linişte întelectuală timp, cel puţin, de cinci luni de zile.
p:i1imeşte

Dr.

Fătu

lassi 1864 Maiu în 4

V. Dosar 2/1863, f. 168
Unv. de Iassi
Cancelaria Rectorelui
Nr. 74
10/25 ap. 1864
Domnule Profesor,
Am onoarea a Vă propune ca suplinitor al cursului Dvoastră de Universitate în timpul
dt veţi fi împedecat a-l ţine în persoană, pe D. Aless. Georgiu, Dr. în legi, acum sosit
Jc la Turin.
Dacă primiţi aceasta propunere, binevoiţi a subsemna pe adresa de faţă, şi a mi-o
înapoia.
Primiţi încredinţarea distinsei mele consideraţiuni.
Rectorul T. Maiorescu
(de mîna lui Bărnuţiu:] Mă învoiesc şi subscriu. Simeone Bărnuţiu
Domnului Profesor Dr. Simeonu Bărnuţiu
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VI. (Dosar 2/1864, f. 116, datată: '3./15 iunie 1864)

-,

Domnilor Membri ai Comitetului de Inspeqiune
şcolară,

DfJmnilor membri,
Cunoaşteţi şi Dvoastră pierderea ce o sufără românii şi în specie Instrucţiunea noastră
prin moartea Prof. Simeon Bărnuţiu. Universitatea de lassi este datoare a arăta într-un mod
solemn cît a ştiut a preţui meritele lui Bărnuţiu şi prin urmare cît este de sensibilă la
pierderea sa. Fiind însă că d. Bărnuţiu a fost şi Profesor la gimnaziu şi Inspector general
şi că prin urmare moartea sa atinge personalul învăţămîntului din toate ramurile, Consiliul
academic a crezut de cuviinţă să facă o reprezentaţie la care să fie invitaţi şi din Profesorii
şi .şcolarii secundari şi primar în programul festivităţii funebre ce se va comunica.
Dacă vă uniţi şi Dvoastră cu această opinie binevoiţi a însărcina pe un Profesor de
gimnaziu şi pe un Institutor primar cu redactarea şi ţinerea unicelor operaţiuni respective.
Ziua festivităţii este deocamdată fixată la 11/24 iunie.
Primiţi

...
Rector, T. M.

VII. Dosar 1/1865-1866, f. 90

Preastimate Dommele!

Primind invitarea Universităţii din laşi de a lua parte la solemnitatea punerii bustului
repaosatului Simion Bărnuţiu, care se va celebra în memoria acestui bărbat însemnat, mă
simţ fericit de a-ţi mulţămi pentru onoarea aceasta, exprimîndu-ţi totodată şi simpatiile melc
cele mai călduroase pentru faptul acesta, care va fi aprobat de tot sufletul roman, fiind
o dovadă vie, cum că românii ştiu onora bărbaţii care s-au jertfit cauzei naţionale, folosind-o
atît de mult, cît ar succes neuitatul Bărnuţiu!
Dacă mă vor favoriza împrejurările, nu voi pregeta de a urma cu multă bucurie invita ţii acesteia.
Primiţi, preastimate Domnule rector, asigurarea deosebitei mele consideraţiuni, cu care
mă subsemnez.
Cernăuţi în 2/14 Mai 1866
Al Domniei tale sincer
toriu

stimă

Căpitanul ţării

Eudoxiu de Hurmuzaki
Domniei Sale
Preastimatului Domn Titu Maiorescu, rectorul

SIMION

Universităţii

BARNUŢIU'S

în

Iaşi

LAST YEARS IN IASSY

(Su mm ar y)
The complex and generous personality of Simion Barnutiu · has not benefitted by a
thoroul'!h criticai approach in the last time, although the speakcr of the bourgeois- democratic
revolut10n in Transilvania on the Blaj Liberty Field would havc particularly deserved it.
While the activity of the first period of his life is known in general not the same thing
can bc said about his life and activity in lassy. The documents discovered by us in the
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Archi,·es of Al. I. Cuza University in lassy add further details about his role as professor.
New explaining details concerning his sickness, the moment of the refusal of the dignity
as Rector of the University which his Iassy colleagues have offered him on the ground
of his merits are brought into bold relief. Thus these documents make clear a few less
known moments from the life of the Transylvanian scholar which are useful for a futurc
comprehensive and thorough approach
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