PROBLEMA LIMBH NAŢIONALE IN IDEOLOGIA
PAŞOPTISTA DIN TRANSILVANIA•
Una din coordonatele de bază ale preocupărilor generaţiei de intelectuali de la 1848 este aceea a problemei limbii naţionale. Moştenit de
la Şcoala Ardeleană, studiul problemelor de filologie va lua acum proporţii importante. Aproape fără excepţie, intelectualii vremii, atât cei din
Principate, cât şi cei din Transilvania, îşi vor rezerva o bună parte din
preocupările lor problemelor limbii. In mai mare măsură decât filologii
din Principate, gânditorii transilvăneni puneau problemele limbii naţio
nale în legătură directă cu libertatea naţională. De altfel, pentru învă.ţaţii
ardeleni problema limbii naţionale s-a născut din dorinţa de a face
dovada descendenţei nobile a poporului român.
învăţaţii Şcolii Ardelene, aducând argumente pentru
susţine !ideea
romanităţii românilor, pledau pentru recunoaşterea străvechimii lor. pe
pământul vechii Da:cii, inclusiv, deci al Transilvaniei. Recunoaşterea ideii
romanităţii românilor înseamnă nu numai descendenţa latină a acestora,
dar înseamnă în acelaşi timp şi recunoaşterea continuităţii şi unităţii
neamului. Or, în situaţia concret-istorică a Transilvaniei, românilor le
era contestată atât originea, cât şi continuitatea lor pe pământul Transilvaniei, ceea ce avea grave urmăiri politice şi naţionale. De aceea, începând încă cu Inochentie Miicu, ideea romanităţii îmbracă haina politicii
naţionale a românilor ardeleni.
Considerată ca o problemă politică, limba n-a fost cercetată şi definită ca mijloc de comunicare, ci, cel mai adesea, ca instrument de manifestare culturală şi naţională, de unificare spirituală a tuturor românilor.
In limbă, gânditorii „secolului naţionalităţilor" vedeau un !instrument
eficace de menţinere a conştiinţei naţionale, de expresie a originii, unităţii şi continuităţii noastre pe vatra de formare a neamului. Valenţele
ideologico-politice ale limbii naţionale au fost dezvăluite la noi de filosofia iluministă. în toată perioada care a. urmat, până la Unirea din 1918,
naţiunea însemna limbă, iar limbă echivala cu naţiunea. Limba şi naţiu
nea formau un tot indivizibil. Această problemă a fost preluată apoi de
către romantici, abordarea ei fiind acum potenţată datorită orientărilor
istorice, în spiritul concepţiilor lui Herder, Michelet şi a altor reprezentanţi ai teoriilor istoric-naţionaliste.
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„ Problema

limbii naţionale în ideologia paşoptistă din Transilvania reprecapitolul al treilea din .teza de doctorat a autorului, „Folosirea kantianismului în ideologia paşoptistă românească din Transilvania" (1981). Neavând la îndemână manuscrisul olograf, în pregătirea .textului pentru tipar am procedat la
corectarea tacită a greşelilor de dactilografiere şi la verificarea pe cât ne~a fost
cu putinţă a ciitatelor după sursele utilizate. Pentru amănunte privind viaţa şi
scrierile autorului vezi infra: I. Oros, Dr. Valentin Dărăban - un e:r:eget al opeTei
zintă

lui Simion

Bărnuţiu.
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Dincolo de hotarele vremelnice ce despărţeau poporul român, învăţaţii
veacului- al XVIII-lea şi al XIX-lea vedeau în limbă liantul puternic
care, mânuit cu pricepere, se poate şi trebuie transformat într-o ideeforţă, capabilă să destrame hotarele politice şi să legitimeze pe cele etnice.
Mai ales în Transilvania şi Banat, lupta pentru limbă ia o amploare
fără precedent spre mijlocul veacului trecut. In aceeaşi perioadă, pe tot
cuprinsul Imperiului habsburgic, lupta popoarelor asuprite se manifestă
puternic şi pe tărâm lingvistic. Lupta pentru limbă este, de fapt, lupta
pentru drepturi politice, naţionale, sociale şi culturale egale cu a celorlalte naţionalităţi din cuprinsul imperiului.
Lupta pentru limbă se identifică în această perioadă în toate provinciile româneşti cu lupta pentru naţiune. în Ţara Românească, bună
oară, Heliade Rădulescu, în dorinţa de a ridica prestigiul limbii române,
faţă de greacă, „converteşte rolul ştiinţei, şi, în loc să facă filologie de
dragul adevărului, ajunge să practice această disciplină în scopuri străine,
în scopul de a recolta dintr-însa argumente pentru lupta lui politică". 1
Aşa stând lucrurile, nu e de mirare că, în aceeaşi perioadă, în cultivarea
limbii, care era o dovadă de mare patriotism, s-a folosit, deseori, o
terminologie politică.
Apărarea limbii naţionale, a principiului romanităţii limbii s-a făcut
după. poziţiile ideologico-politice ale epocii. Dreptul istoric este invocat
atunci când se cerea ca limba română să devină o limbă oficială, li.ar de
pe poziţiile raţionaliste, oferite de dreptul natural, se aduceau argumente
in favoarea descendenţei nobile a limbii române.
Lupta pentru limbă în epoca paşoptistă are un substrat politic evident. Ea s-a născut şi dezvoltat multă vreme, cu deosebire în Transilvania şi Banat, din raţiuni de ordin politic. Trezirea conştiinţei naţionale
şi de statornicire a sentimentului unităţii tuturor românilor. în consecinţă, cultura, în general, filologia, în cazul de faţă, a fost încadrată în
luptele naţionale ale românilor din epoca modernă. Deosebirile, precum
şi punctele comune, elementele viabile şi cele caduce sunt tot un refJex
al ideologiei politice caracteristice epocii.
în Transilvania, bătălia pentru limba română ia amploare deosebită
mai cu seamă după 1842, an în care Dieta de la Cluj dezbate un proiect
de lege conform căruia, pe parcursul unui deceniu, limba maghiară urma
să se introducă atât în administraţie, cât şi în biserică şi învăţământ.
Atentatul la limbă era un atac ce viza direct deznaţionalizarea românilor
şi asimilarea lor de către naţiunea maghiară.
Impotriva ac~stui act se ridică Simion Bărnuţiu, George Bariţiu,
Timotei Cipariu şi alţii, dovedind cu argumente raţionaliste şi iistoriste
dreptul tuturor naţionalităţilor la limba lor şi, în strânsă relaţie cu
aceasta, la cultura lor şi la viaţa lor naţională. Exprimându-şi îngrijorarea faţă de politica de deznaţionalizare a dietei, George Bariţiu scria:
„A mărgini pe un popor întru folosirea limbii sale este a-i deschide
art~ra pentru ca să moară. cu încetul. O asemenea tiranie spirituală în1

D. Popovici, Studii literare, 1977, voi. 3, p. 306.
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trece pe orice tiranie trupească. Orice popor devine la ceea ce este
numai prin limba sa naţională" 2 •
Simion Bărnuţiu dezvoltă aceeaşi idee în articolul O tocmeală de
ruşine şi o lege nedreaptă, articolul scris în 25/13 februarie 1842, dar
publicat în „Foaie pentru minte" abia în 1855. Deşi raţionalistă, în
general gândirea lui Brănuţiu va fi acum impregnată cu puternice accente
istoriste, sub influenţa organicismului juridic al lui Savigny3 .
Analizând relaţia dintre limba naţională şi personalitatea poporului,
ideologul ardelean condamnă politica de deznaţionalizare, propunându-şi
,,să demonstreze - cu referiri la istorie şi cu argumente de ordin juridic
şi practic că legea proiectată nu se potriveşte cu: legea dreptului,
moralitatea cea adevărată, înţelepciunea statului"4. Subliniind că „legea
dreptului" acordă. fiecărei persoane şi naţiuni libertate deplină „în sfera
drepturilor sale", Simion Bărnuţiu analizează, în funcţie de principiile
enunţate, dreptul fiecărui om la limba sa, considerând că limba este „o
avere din lontru" ce se află într-o strânsă relaţie cu personalitatea fiecărui om, :cu naţionalitatea, cultura şi libertatea naţională a fiecărui popor.
Considerând limba ca principal mijloc de manifestare a culturii, profesorul blăjean scrie că: „omenimea nu poate răspunde chemării sale fără
de cultură, şi cultura e întemeiată pe limbă" 5 .
Militând pentru dreptul tuturor popoarelor la cultivarea limbii naţionale, aducând atât argumente din istorie, cât şi cele izvorâte din „drepturi fireşti", gânditorul ardelean subliniază aici ideea progresistă privind
manifestarea unităţii naţionale prin limbă: „Cine ar îndrăzni dar a zice
că n-au avut drept a învăţa şi a-şi face limba care o vorbesc astăzi
Românii cei din Ungaria, ceşti din Ardeal, Românii şi Moldoiromânii atât
de o potrivă cât nici se poate zice că ar fi împărţită în dialecte, ci e
numai una şi aceeaşi, caret îi leagă pe toţi aceştia cu legătură dulce
frăţească şi îi uneşte între o familie, care totdeauna cu fală nobile s-au
numit pe sine română"6.
Primită moştenire de la strămoşii noştri, romanii, limba naţională
este averea cea mai de preţ a unui popor, fără de care acesta îşi pierde
însăşi identitatea sa. Aşa cum ungurii, zice Bărnuţiu, îşi iubesc limba
lor, aşa şi românii îşi iubesc limba lor, iar poporul român, subliniază
aU;torul articolului, va trăi atâta cât va trăi şi limba sa, pentru că: „numai prin ajutorul limbei materne pot face paşi siguri".
Legând personalitatea unui popor de limba sa şi, deci, de naţiona
litatea sa, Bărnuţiu îşi orientează argumentarea spre idei izvorâte din
dreptul istoric. Pe limbă este întemeiat caracterul şi naţionalitatea noastră, în ea găsim, „ca într-o vistierie ... atâtea dulci aduceri aminte, încât
mai ,curând îşi vor uita pasările sborul său, decât să se şteargă unele ca
acele din inima Românilor"7.
G. Bariţiu, Scrieri social-politice. Studiu şi antologie, Bucureşti, 1962, p. 178.
P. Pandrea, Filosofia politico-juridică a lui Simion Bărnuţiu, Bucureşti, 1935
/p. 27-30/.
4 R. Pantazi, Simion Bărnuţiu. Opera şi gândirea, Bucureşti, 1967, p. 50.
5 G. Bogdan Duică, Viaţa şi ideile lui Simion Bărnu.ţiu, Ed. ·C'ultura Naţională,
Bucureşti, 1924, p. 201.
6 Ibidem, p. 202.
1 Ibidem, p. 203.
2
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Insistând asupra legă.turii dintre limbă şi naţionalitate, gânditorul ardelean identifică temeiuri largi pentru apărarea limbilor tuturor naţio
nalităţilor. Fiecare neam trebuie să-şi cultive propria-i limbă, fiecare
neam trebuie să se dezvolte pe „a sa cale firească": ungurii pe cale
ungurească, saşii pe cale nemţească, iar românii pe cale românească.
Bărnuţiu îşi susţine acum argumentaţia sa atât în sfera dreptului
natural raţional, cât şi în sfera romantismului, curentul ideologic care
a dus la redescoperirea .tezaurului culturii naţionale, punând un accent
deosebit pe valorificarea folclorului şi a tradiţiilor populare, producţii
spirituale strâns legate de personalitatea fiecărui popor, definindu-l ca
individualitate.
Acest „amalgam" de idei raţionaliste şi istoriste îl conduce pe Băr
nuţiu la concluzia că fiecare popor, deci şi românii, au dreptul la limbă
şi naţionalitate ca şi la viaţă; că atentatul asupra limbii este un atentat
la viaţa „omenime.ii însăşi", care, fă,ră limbă, nu se poate cultiva şi, în
fine, fiind un drept „firesc", limba şi naţionalitatea unui popor nu pot
fi înstrăinate, nu pot face obiectul unor tranzacţii, în vederea obţinerii
altor drepturi, pentru că, „o tocmeală ca aceea ar fi o tocmeală de ruşine",
iar după Cicero, din care Bărnuţiu citează motto-ul acestui articol, orice
„pact ruşinos este prin însuşi dreptul, nul".
Apoi, ce nu-i drept, nu poate fi moral, spune Bărnuţiu, depăşind, în
această direcţie, rigorismul moralei şi a ideilor kantiene de drept. Deznaţionalizarea nu se potriveşte nici cu înţelepciunea statului, atentatul
la limbă şi cultură, la naţionalitate şi, inclusiv, la libertatea naţională,
este o „dorinţă . . . nedreaptă, nemorală, foarte neînţeleaptă şi foarte
nepolitică,", subliniază gânditorul ardelean în încheierea articolului său.
Accentele istoriste, ecouri ale şcolii istorismului organicist al lui
Savigny, se împletesc în gândirea lui Bărnuţiu cu doctrina dreptului
natural. Pledând pentru naţionalitate, pentru apărarea specificului naţio
nal, şcoala istorică a dreptului, profesată de Savigny, i-a oferit lui Băr
nuţiu un bun prilej de a-şi împrospăta gândirea, de-a o face mai suplă,.
E drept, această orientare a fost impusă de către relaţiile concret-istorice
ale Transilvaniei. Se ştie că Savigny s-a ridicat vehement împotriva francizării dreptului ,german, pledând pentru autohtonismul juridic. In aceste
condiţii, Bărnuţiu a găsit ,un sprijin real în ideile lui Savigny, ridicându-se
împotriva oricărei „invazii spirituale".
.
Preocuparea lui Bărnuţiu pentru problemele limbii naţionale rămâne
o constantă a activităţii sale intelectuale. Ideile pe care le-a susţinut în
1842, sintetizate mai sus, revin şi în Discursul din 2/14 mai 1848, ţinut
la Blaj. Jurământul depus pe Câmpia Libertăţii este „simbolul uniunii,
cu care i-a legat matrea natură pre toţi fiii naţiunii noastre atunci când
le-a dat aceeaşi limbă, arătându-le că, precum sunt uniţi cu Hmba, aşa
se cade să fie uniţi şi cu inima la toate lucrurile, cari sunt spre luminarea, libertatea şi binele naţiunii" 8 .
8

S.

Bămuţiu,

Românii şi Ungurii, op. cit., p. 42.
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Aflat, apoi, la studii în [talia, împreună cu Papiu Ilarian şi
Hodoş, Bărnuţiu îşi continuă cercetările sale lingvistice şi filologice,
iniţiatorul lingvisticii comparate la noi, preocupările lui filologice

Iosif
fiind
sunt
atestate atât de corespondenţa sa ou „padovanii" Papiu şi Hodoş, cât şi
de către articolele trimise „Foii pentru minte ... " şi de notess-ul său
de însemnăJ"i.
Ca şi Heliade ori Cattaneo, Bărnuţiu face o paralelă nu între limba
italiană şi limba română, ci între dialectele italiene şi limba vorbită de
românii din Transilvania. Menţinându-se pe o poziţie raţionalistă, Băr
nuţiu recomandă curăţirea limbii române de toate „barbarismele", pentru
a ajunge la limba strămoşilor noştri, limbă ce este negreşit un dialect
al limbii italiene. De aceea, într-o scrisoare pe care o trimite lui Cipariu,
în 10 decembrie 1853, scrie: „e neaperatu, ca să intraţi cât de afund în
literatura italiană, şi pentru ,aceea ca se corigeţi unele opiniuni rătecite
ale scrietorilor italiani pespre români care le ţin de la nemţi mai cu
samă", dar şi pentru că „limba noastră oricum e un dialect italian, şi
precum nu se poate tracta fără. cunoştinţa fondamentale a părţilor, aşa
nici partea nu se poate tracta fără cunoştinţa totului" 9 . Deşi în redactarea Gramaticii sale Cipariu se foloseşte de materialul trimis de Băr
nuţiu, filologul blăjean nu împărtăşeşte întrutotul părerile lui Bărnuţiu
privind raporturile dintre limba italiană şi cea românească.
De o rară frumuseţe este şi scrisoarea pe care Bărnuţiu o expediază
„padovanilor" în 24 februarie 1853, unde emite judecăţi interesante
despre poezie şi menirea poetului, pledând pentru o poezie naţională şi
socială. Concepţia sa despre menirea poetului este de natură romantică.,
deşi ideea raţionalistă privind cură.ţirea limbii de toate ,,barbarismele"
este şi aici o dominantă a ideilor sale despre limbă. Mai mult decât pictorilor, învăţaţilor, scriitorilor, poeţilor le revine rolul hotărâtor în cultivarea limbii naţionale, pentru că, scrie Bărnuţiu: „la cântarea poetului
se adună oamenii ca la sunetul ceterei celei mai armonioase. De poet
ascultă toţi, pentru că îl amă (iubesc n.n.); de l-au şi persecutat în
viaţă, după moarte-i înalţă statuie şi altarie"lO.
Importante elemente istoriste se întâlnesc şi în scrierile din această
perioadă.. Aşa, bunăoară, e prezentă teza după care „şi limba încă e
supusă schimbării ca toate lucrurile de supt soare, şi în limba noastră
încă s-au făcut schimbări şi până acum şi bune şi rele, se fac şi se vor
face" 11 . înnoirea limbii e necesară, dar acest proces trebuie să se facă
„după legile limbei". Cu precizarea că acele neologisme care provin, de
fapt, din „formele cele genuine" ale limbii.
Dar, într-o epocă de efervescenţă nemaiîntâlnită în cultivarea Hmbii,
aşa cum este cea de după 1850, când terenul luptei naţionale devine
cultura naţională, problema politică de primă. importanţă, lesne se poate
şi rătăci. Există, însă, un remediu împotriva oricărei rătăciri. Acest re9 Al. Marcu, Simion Bărnuţiu, Al. Papiu Ilarian şi Iosif Hodoş la studii în
Italia, Bucureşti, 1935, p. 109.
IO I. Pervain, I. Chindriş, Corespondenţa lui Alexandru Papiu Ilarian, Ed.

Dacia, Cluj, 1972, val. II, p. 58.
11 Ibidem, p. 65.
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mediu este poporul, scrie, în manieră romantic-folcloristică, Bărnuţiu:
·„Detoria fiecăruia este a învăţa limba bine de la popor şi de la scriitorii
aprobaţi vechi şi noi şi a păşi înainte cu ştiinţă (... ) ştiinţa este condiţiunea principale a culturei limbei, iară condiţiunile ştiinţei sunt institutele naţiunali (.... ), fiindcă limba este naţiunea, cultura limbei este cultura naţiunei înseşi, precum s-a zis de mai multe ori" 12.
întâlnirea lui Bă~nuţiu cu filologul italian Biondelli, cu care va discuta despre originea romană a românilor, are o urmare fericită asupra
gânditorului ardelean: îi va atenua, întrucâtva, tonul exclusivist-raţio
nalist al concepţiei acestuia în problemele limbii. Spre surprinderea lui
Bărnuţiu, filologul italian nu-i va considera pe români decât daci romanizaţi. „Căci Biondelli scrie Al. Marcu - , cu o rară intuiţie istorică
şi filologică pentru acele vremi, susţinea principiul imposibilităţii de-a
anula o naţie şi un grai printr-o cucerire, mai ales sporadică, precum
fusese cea romană în Dacia. De aceea îl sfătuia pe Bărnuţiu să continue
cercetările sale în legătură cu originea limbii vorbite la poalele Carpaţilor, folosind şi textele scrise, dar şi limba vie a poporului, spre a afla
după eliminarea străinismelor . . . forme vechi „dacice" ... "13. în acest
fel Biondelli îl sfătuia pe Bărnuţiu să renunţe la prejudecăţi în cercetările sale lingvistice şi să respecte adevărul istoric. O cercetare !istorică
a problemei limbii este neapărat necesară. Cuvintele primitive, dacice,
nu se află în cărţile literaţilor, ci în graiul „poporului şi mai ales a celui
ce locuieşte munţii şi şi-au ţinut proprietatea mai credincios" 14, notează
Bărnuţiu în notess-ul său, sintetizând ideile lui Biondelli.
Din perioada ieşeană a activităţii sale, ne-a rămas un studiu cu privire la chestiunile de limbă. Intitulat Leipţiune limbistică dein logica
aplicata intru aperarea principiului romanităţii în Dacia, studiul este redactat în 1855. După experienţa fecundă din Italia, Bărnuţiu redactează
studiul sus-amintit, sintetizând aici întreaga sa concepţie despre limbă,
care, aşa cum am subliniat mai sus, a suferit influenţe romantice, !istoriste. Fondul gândirii sale c.. rămas însă acelaşi - raţionalismul kantian.
In aprecierile sale referitoare la limba română, Bă.rnuţiu porneşte de
la o constatare justă, şi anume că, dezvoltarea limbii, la fiecare naţiune,
merge în pas cu dezvoltarea naţiunii respective, subliniind că „ce direpţiune ia viaţa întru dezvoltarea sa, acea direpţiune o urmează şi limba ... " 15. Dar, dacă dezvoltarea naţiunii urmează o cale greşită, atunci,
în concepţia gânditorului nostru, şi limba va avea de suferit, abătându-se
de la cursul său firesc, rătăcind, până la pieire. Merită să subliniem
această idee istoristă, pe care ideologul ardelean o profesează în concepţia sa despre limbă„ a legăturii ce există între limbă şi dezvoltarea
istorică a naţiunii, cu atât mai mult cu cât ea este deseori vehiculată de
12
13

Ibidem, p. 93.

Al. Marcu, op. cit., p. 137.
„Kotess-ul de însemnări al lui S. Bărnuţiu (1840-1'863)", publicat de
G. B. Duică, în Anuarul Institutului de Istorie Naţională 1923. Universitatea din
Cluj, Bucureşti, 1924, p. 205-232.
15 S. Bărnuţiu, Lepţiune limbistica dein logica aplicata intru aperarea principiului romanităţii în Dacia, Arhivele Statului Cluj-Napoca, Fond „Simion
Bărnuţiu, mss. 151.
11
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autor. Ea marchează un pas înainte în evoluţia gândirii paşoptistului
ardelean, atenuând, dar nu înlăturând, raţionalismul său lingvistic şi
filologic; raţionalism ce l-a deiterminat să profeseze, pe linia lui Petru
Maior, un latinism extremist.
Dar pentru ca limba să nu se abată de la cursul ei firesc, întreaga
naţiune trebuie să vegheze la buna ei dezvoltare. 'Îndeosebi literaţii au
datoria de a veghea la dezvoltarea limbii, în aşa fel încât această dezvoltare să se facă în armonie cu „spiritul naţiunii". îndreptarul suprem,
scrie Bărnuţiu, după care trebuie să ne conducem „nu e altul ded1t
spiritul carele a apărat şi a ţinut pe Români de facem şi astăzi o naţiune
distinsă (distinctă. n.n.) de alte naţiuni" 16 . Acest „principiu suprem şi
sacru" este, în concepţia gânditorului român, vizibil, în primul rând, prin
faptul că românii s-au ferit întotdeauna să se amestece cu alte naţio
nalităţi (îl citează aici pe Gibbon) sau, atunci când totuşi elemente „barbare" s-au amest~cat cu romanii, aceştia din urmă i-au asimilat, aşa
cum „schimbe marea râurile" sau „corpul nutrimentele". în al doilea
rând, românii din Dacia, în întreaga lor istorie .s-au bă.tut mai mult pentru
limbă decât pentru viaţă (citându-l pe Bonfiniu). Dar această bătălie,
scrie latinistul Bărnuţiu, nu s-a dat, desigur, pentru amestecul de „cuvinte şi forme străine", ci împotriva lui. Apoi, un alt argument folosit
de Bărnuţiu constă în faptul că întotdeauna românii s-au numit „pre
sine" români, iar limba lor numindu-şi-o „limba românească.". Acest lucru
dovedeşte „voinţa" locuitorilor Daciei de-a rămâne „distinşi de alte naţiuni". Chiar în 1643, scrie Bărnuţiu, la Iaşi este tipărită cartea cu titlul
„carte românească" (e vorba de Carte românească de învăţătură), moldovenii numindu-se, în „prefaţa" cărţii tot „popor românesc".
Dar şi alte neamuri, polonezii şi ungurii, scrie Bărnuţiu, îi numesc
pe locuitorii Daciei „locuitori de Italia", subliniind prin aceasta că aceştia
formează o „naţiune de origine proprie"l7.
Un alt indiciu al „spiritului naţional" constă în faptul că românii,
atunci când s-au trezit la o conştiinţă naţională au început mai întâi a-şi
curăţa limba de orice intrusuri stră.ine, dovedind astfel un înalt „spirit
naţional", demonstrându-şi, totodată, „originea lor italică". rn fine, profesorul ieşean ia în discuţie un ultim aspect al problemei: „uniformitatea
cea singularie a limbii româneşti în toate părţile Daciei"l 8 , fiind strâns
legată de naţiune, limba este în acelaşi timp şi o dovadă supremă a
unităţii naţionale. Cercetările sale lingvistice şi filologice l-au condus
la concluzia că în toate provinciile vechii Dacii, locuitorii vorbesc aceeaşi
limbă. Unitatea limbii este dovada elocventă şi de necontestat a unităţii
naţionale.

înşiruind aceste argumente pentru a-şi sprijini teza după care principiul ce trebuie urmat spre a asigura o dezvoltare „firească" a limbii
române, Bărnuţiu afirmă că „acesta e geniul carele i-au condus până.
16 Ibidem. Vezi şi V. Dărăban, „Unele
cultură şi libertate naţională în gândirea
Zalău, 1977, pp. 305-310.
17 Ibidem.

aspecte ale raportului dintre limbă,
lui Simion Bărnuţiu", în Acta MP,

10 Ibidem.

2 - Acta Mvsei Porolissensis, voi. XXII 1998
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

V. DĂRĂBA.."1

18

acum pe Românii din Tracia de fac şi astăzi o naţiune; el este spiritul
unităţii şi al frăţiei cu care s-au distins Românii de alte naţiuni totdeauna, încât puţine naţiuni mai sunt cari'le să aibă o limbă atât de
uniformă precum e limba românilor" 19.
Dacă până acum strămoşii au luptat pentru a apăra limba 'de tot
felul de intrusuri· străine, cu atât mai mult sunt datori „strănepoţii" s-o
apere de „spiritul străin", limba fiind, în concepţia autorului, elementul
fundamental al naţiunii. Istoria face dovada că „spiritul unită.ţii şi frăţiei",
„spiritul naţional" a fost îndreptarul sigur după care s-a condus limba
în dezvoltarea sa. Acelaşi spirit se cuvine să fie cultivat şi de acum
înainte. Dar nu numai în viaţa politică, „încât să avem corpul nostru
naţional Român, oastea noastră naţională, economia naţională" 20 , dar şi
în dezvoltarea limbii trebuie să respectăm acest principiu. Ba, mai mult,
subliniază gânditorul, citându-l pe „preaînvăţatul" G. V. Ruscalla, unitatea intelectuală trebuie să preceadă unitatea politică. Dar această „unitate intelectuală" se realizează, prin limbă. Iată de ce Bărnuţiu este împotriva „umplerii limbii" cu tot felul de „forme": ruseşti, turceşti, ungureşti şi nemţeşti, pledând pentru cultivarea limbii „din elemente naţio
nale şi după principie propia, a modela şi a reforma după forme naţio
nale"21. Subliniind teza dezvoltării limbii, a necesităţii adoptării unor
noi termeni, astfel ca ea să servească „destinaţiunii sale ca limbă" în
condiţiile unei epoci când se dezvoltă comerţul, industria etc., gânditorul român face şi precizarea că limba noastră trebuie să servească şi
„destinaţiunii sale ca limbă românească", adoptarea termenilor noi, în
acest caz, trebuie să respecte principiul romanităţii limbii noastre. Raţio
namentul îl duce pe Bă.rnuţiu la concluzia că singura limbă din care
româna poate ,adopta termeni noi este italiana. Dar, ica să nu cadă în
excesele criticismului italienizant al lui Heliade, „Simion Bărnuţiu introduce la sfârşitul studiului său corectivul: italiana trebuie folosită doar ca
limbă subsidiară, fără a se desconsidera evoluţia firească a limbii române"22.
Concluzionând că „principiul limbii noastre e principiul romanităţii",.
Bărnuţiu, de pe poziţiile, raţionalismului său, arată că acest principiu
elimină toate „principiile eterogene"; împotriva acestuia „protestă." şi
spiritul naţional, cu care este în „opuseţiune contradiptorie", precum şi
„toată istoria Românilor". Apărarea elementelor străine în limba română
ameninţă însă şi unitatea intelectuală a românilor, unitate care trebuie
s-o preceadă pe cea politică şi care stă la baza existenţei naţiunii. Exagerările lui Bărnuţiu sunt evidente. Ele sunt, însă, reflexe ale unei
situaţii concret-istorice ale Transilvaniei epocii sale, precum şi a discuţiilor aprinse ce se purtau în legătură cu problemele de limbă. Consecvent ideilor sale cu privire la necesitate unităţii politice a tuturor rnmânilor şi tezei conform că.reia unitatea politică trebuie să fie precedată de
19
20
21
22
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unitatea culturală a românilor, Bărnuţiu se declară pentru unificarea
ortografiei româneşti, sugerându-i lui Maiorescu să grăbească procesul
de unificare a ortografiei, înfiinţând în acest scop o Academie filologică,
în fruntea căreia să fie Cipariru, Laurian şi Maiorescu. „Io voi fi mulţu..:
mit cu orice (sistem ortografic) - scrie Bărnuţiu lui Maiorescu - numai
să avem odată o ortografie în loo de o mie"23.
Subordonând problemele lingvisticii şi filologiei celor politico-naţio
nale, pe un fond raţionalist şi cu vădite note romantico-istoriste, ideologul
paşoptist face o relaţie directă între spiritul de unitate a limbii, bazat pe
principiul romanităţii, şi independenţa naţională. Iată ce scrie gânditorul
nostru în această direcţie: „cum că. spiritul cel adevărat, şi propriu,
spiritul de unitate, de frăţie al naţionalităţii noastre e spiritul romanităţii, al independenţei; cum că limba noastră e principala colomna pe
care se repausă naţionalitatea noastră; cum că unitatea intelectuale de
(trebuie - n.n.) să preceadă celei politice. şi că unitatea intelectuală nu
e cu putinţă fără de uniformitatea limbei" 24.
Să vedem însă, în concepţia lui Simion Bărnuţiu, cine trebuie să. cultive limba, cum, prin ce mijloace şi unde anume trebuie să aibă loc acest
proces organic de cultivare a limbii. Literaţii români, scrie Bărnuţiu,
sunt de acord că limba trebuie să fie cultivată. Dar, atunci când se
discută despre punerea în practică a cultivării limbii, se ivesc neînţele
geri, păreri opuse. „întru aceste nu se unesc" literaţii noştri, scrie Băr
nuţiu.

înainte de a-şi dezvolta propriile-i idei cu privire la cultivarea limbii,
ideologul ardelean mai atrage o dată atenţia asupra faptului că „limba
noastră se cuvine să aibă. însuşiri, încât ea să răspundă atât conceptului
şi destinaţiunii sale ca limbă în generariu, cât şi conceptului şi destinaţiunii sale ca limbă românească"25. Ca să răspundă „destinaţiunii sale ca
limbă în generariu", limba română trebuie să fie „atât de copioasă, formidabile şi eufonică, încât să mulţumească toate indigenţele spiritului"26,
să fie cel puţin la înălţimea limbilor, aşa-numite culte. Precizarea aceasta
nu ne surprinde deloc, dacă avem în vedere că. la 1839 Bărnuţiu preda,
pentru prima oară în Transilvania, filosofia în limba română, demonstrând vigoarea şi virtuţile limbii noastre naţionale. Pentru a răspunde
la cealaltă „destinaţiune", de limbă românească, gânditorul subliniază că
limba noastră trebuie să se cultive în armonie perfectă „cu originea, cu
formele, cu simtaptica, şi cu eufonia sa cea italică"27.
Dezvoltându-şi în continuare, concepţia sa despre limbă, Bărnuţiu va
răspunde la întrebarea „unde are să se cultive limba"? Precizând că
limba trebuie să. se cultive „în viaţa poporului", înţelegând prin aceasta
„toată viaţa unui popor, adecă viaţa agricolă, industrială, comercială,
legelativă, administrativă, judecialia, militară, literară, familială, bisericească"28, Simion Bărnuţiu ne dezvăluie al treilea principiu de bază al
concepţiei sale despre limbă, alături de cele două evidenţiate de noi mai
Bi'irnuţiu, „Lepţiune

24
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principiul romanităţii limbii române şi principiul progresului în
Toate aceste principii sunt progresive, evidenţiind accentele romantic-istoriste ale concepţiei sale.
Subliniind că toată naţiunea trebuie să vegheze la conservarea şi cultivarea limbii „după legea organismului", se evidenţiază şi influenţa lui
Herder, a cărui autoritate era destul de mare în epocă.
Ideea că limba trebuie să se îmbogăţească numai în directă legătură
cu dezvoltarea progresivă a naţiunii, în toate sferele acesteia, i-a permis
lui Bărnuţiu să emită alte judecăţi valoroase asupra procesului de dezvoltare şi cultivare a limbii. Faptul că, la cultivarea limbii trebuie să-şi
aducă aportul „întregul corp naţional", nu înseamnă numaidecât că fiecare e liber să introducă in limbă „cuvinte după capriciu" 29 . Există un
mijloc eficient de a antrena întreaga naţiune la procesul complex de
cultivare a limbii. Acest mijloc este ştiinţa, principiul pe care alte naţij
nu l-au folosit, creând o limbă artificială, de cabinet, neînţeleasă de
popor. Românii trebuie să înveţe din experienţa acestora şi să nu repete
greşelile altora. Iată textul bărnuţian: „Aici der (dară n.n.) se cere,
ca Românii să facă ceea ce n-au mai făcut alţii când au început a-şi cultiva limba: să introducă ştiinţa vieţii în toate classile naţionale, ca aceea
(ştiinţa n.n.) să nu fie numai privilegiul unor classe, ci să se împartă
ca un bun comun la toate classile după indigenţele, şi chiemarea fiecă
reia"30. Cultivarea limbii este, aşadar, în directă legătură cu cultivarea
ştiinţei în rândul poporului. Un popor lipsit de cunoştinţe ştiinţifice,
înapoiat, cu un orizont cultural neluminat de toate făcliile ştiinţei nu
poate contribui la cultivarea limbii, există o legătură directă între aportul său la cultivarea limbii şi gradul de cultură„ Iată de ce se impune,
ca o condiţie necesară, culturalizarea poporului, luminarea acestuia, evidenţiindu-se cu această ocazie ecourile luministe din gândirea bărnu
ţiană. Numai când ştiinţa va fi un bun al tuturor, poporul va fi capabil
să-şi aducă aportul la dezvoltarea limbii, numai „cultivându-se ştiinţa se
va cultiva totodată şi limba; şi dempreună cu ştiinţa ea se va face
populară şi naţională în adevăr"31.
Pentru ca ştiinţa să pătrundă în mase este nevoie de şcoli şi de institute naţionale. Cărturarul ardelean preconizează ca în fiecare localitate să existe şcoală, iar la nivel naţional să se creeze institute de toate
gradele, inclusiv universitare. Românii vor trebui să ridice „şcoala în
toate comunităţile, apoi reali, secundarie, militarie, politicnice, universitarie ş.a. atunci patria română va fi toată o şcoală, care ca o mamă
dulce va educa aceeaşi cu solicitudine amoroasă pe toţi fiii Românilor
după insuflarea spiritului naţiunii româneşti, de care va fi pătrunsă şi
condusă" 32 • De-abia atunci. când poporul va avea aoces la ştiinţă, el va
contribui din plin la cultivarea şi dezvoltarea limbii. Atunci nu vor mai
fi, scrie Bărnuţiu, două limbi, ci una singură., fiindcă învăţaţii nu vor
mai putea face proprietate exclusivă din limbă, ceea ce se cuvine să fie,
sus -

limbă..
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:JJ
31
:l2

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

PROBLEMA LIMBII

NAŢIONALE

!N IDEOLOGIA

PAŞOPTISTA

DIN TRANSILVANIA

21

de fapt, un bun comun, ca aerul. Lipsa şcolilor şi unei atari concepţii
a dus la situaţia în care ştiinţa vieţii e un monopol, iar libertatea este
un privilegiu. Căci, în concepţia lui Bărnuţiu, între ştiinţă, cultură, limbă
şi libertatea naţională există o legătură directă, ele se intercondiţionează.
Dar a respecta principiul romanităţii în limbă, în sensul înţeles de Bă.r
nuţiu şi, în acelaşi timp, a nu te îndepărta de popor, este un paradox.
Unul ce-şi are rădăcinile în latinismul exclusivist al paşoptistului ardelean pentru că, deşi proclamă că limba trebuie să fie apropiată de popor,
să fie înţeleasă de acesta, Bărnuţiu n-a renunţat la ideea scoateriituturor cuvintelor de altă origine decât cea latină din limba română.
Or, aceasta însemna îndepărtarea de limba vorbită ·de popor. De fapt,
în concepţia gânditorului nostru, limba cură.ţită de toate slavonismele,
turcismele etc., apoi corelată cu cuvinte luate dintr-o limbă neolatină,
de preferinţă italiana, trebuia redată prin instituţiile de învăţământ ..
Această limbă să devină populară! Ceea ce, fireşte, era o idee total
nerealistă, infirmată, de fapt, de către dezvoltarea ulterioară a limbii
române.
Dar popularizarea ştiinţei şi, totodată, şi a limbii, nu este deloc r
treabă uşoară.. O mulţime de mijloace sunt necesare pentru atingerea
acestui scop. Întâi şi-ntâi, se cere, scrie Bărnuţiu, „o voinţă naţională
tare şi generoasă"33, la loc de frunte situându-se „libertatea naţională
esternă şi internă, ca nece naţiunile străine să nu se mai pria pedeci
liberei dezvoltări, nici clasele naţionale înseşi"34. Fără libertate naţio
nală nu există cultură naţională, deci nu se poate populariza ştiinţa, nu
se poate cultiva limba şi, ca o ultimă consecinţă, personalitatea naţio
nală este atacată, viaţa naţiunii înseşi fiind în pericol. fată de ce este
necesar desfiinţarea „a tot genul de ser bitu te", iar cei avuţi să fie
dispuşi să-şi sacrifice o parte din avutul lor pentru a întemeia institute
naţionale în toate părţile României, spre a răspândi ştiinţa şi lumina,
„eară nu spre a întemeia cuiburi de neştiinţă şi de paralizare naţională"35 .
Dar, chiar şi aici este necesară acea voinţă naţională „tare şi generoasă"
de care amintea Bărnuţiu în rândurile citate mai sus.
Vedem, deci, scrie Bărnuţiu, că libertatea naţională este o condiţie
obligatorie pentru ca limba şi cultura naţională. să se poată dezvolta.
Fără libertate nici un organism al vieţii naţionale nu se poate dezvolta.
Libertatea este în corpul naţiunii ceea ce este sufletul în viaţa unui om.
Prin libertate „se pun în mişcare" toate sferele vieţii naţionale, ea le
dă viaţă, printr-însa înfloresc. Binele naţiunii depinde de libertatea ei,
de aceea nici un „naţionalist" nu poate pretinde că voieşte binele ţării
sale, dacă nu-i voieşte deplina libertate. Aceasta e diferenţa „naţionalis
tului de străin", precum raţiunea e ultima diferenţă a „omului de fiară".
A propovădui ştiinţa în popor, cultivând totodată şi limba, este o
obligaţie firească a învăţaţilor. Ea ţine, la Bărnuţiu, precum şi la alţi
contemporani de-ai săi, de ideea de progres în societate, în istorie. Nici
agricultura, nici industria, nici comerţul etc. nu pot progresa fără ca
J.J
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ştiinţa să fie cu adevărat un bun comun. Astfel, „cum va înţelege
poporul, nostru agricultura p.e. (spre exemplu - n.n.) învăţăturile ce
iar face cineva după principiile agriculturii moderne, când el sci să-şi
cultive pământul tot numai cum îl cultivau strămoşii pe timpul regelui
Saturn"36• Apoi, n-are cum să înţeleagă „consiliele politicului", când el,
poporul, „e condamnat să trăiască în neştiinţă perfectă"! Deodată. cu
ştiinţa trebuie să i se garanteze omului şi libertatea. Pentru că „limba
naţională, ştiinţa naţională şi libertatea naţională. sunt unite de la natură
şi înfloresc prin popularitate"37.
·
A crede că limba naţională s-ar putea cultiva doar prin institute ale
învăţaţilor, e „un prejudiciu". Fără de conlucrarea întregii naţiuni, procesul dezvoltării limbii e o vorbă goală. Dacă doar învăţaţii ar avea
acces la ştiinţă, introducându-se în naţiune o „limbă aristocratică", limba
pe care poporul n-ar înţelege-o, atunci ştiinţele economice, congresele
ştiinţifice, adunările politice, parlamentare etc. ar fi numai pentru cei
puţini, favorizaţi de cunoaşterea acestei limbi „diplomatice", iar majoritatea, poporul, ar fi lipsită. de toate aceste drepturi, de libertate, în
ultima instanţă. Aşadar, conchide autorul, este neapărat nevoie de restaurarea libertăţii naţionale, de ridicarea de şcoli de toate gradele şi
pentru toate ştiinţele şi artele de care are nevoie naţiunea. Luminarea
naţiunii, a tuturor claselor, trebuie făcută în armonie cu necesităţile şi
cu scopurile urmărite de naţiune.
Să presupunem, spune Bărnuţiu, că toate aceste mijloace necesare
răspândirii ştiinţei ar exista. Ţara ar fi împânzită de şcoli, ar exista un
corp profesoral bine pregătit, ar exista şi libertatea naţională, atât de
necesară pentru răspândirea şi înaintarea naţiunii. Şi libertatea externă
ne este asigurată, iar raporturile sociale asigur<\ întregului popor accesul
la cultură. Rămâne încă o chestiune în discutie: limba. Este limba noastr{t
destul de cultivată pentru a propune în româneşte toate ştiinţele şi toate
artele? La această întrebare răspunsul ideologului paşoptist este negativ.
Numai cu cuvintele limbii noastre „nu putem ajunge". Atunci, spune
autorul, nu ne rămâne decât să ne împrumutăm, să introducem în limbă
neologisme. Ca şi Cipariu, Bărnuţiu încearcă o soluţie: să reactiveze
fondul vechi de cuvinte de origine latină. Ideea, însă, nu . . l satisface pe
deplin. A fabrica, apoi, cuvinte noi, folosind rădăcinile româneşti, nu
este nici aceasta o soluţie. Cel mai bine se potriveşte limbii româneşti
împrumutul din italiană, o limbă neolatină, capabilă să satisfacă deplin
exigenţele oricărei ştiinţe. Se respectă, astfel, principiul romanităţii, prin
urmare nu ne depărtăm de „spiritul naţional". Pentru că, scrie Bărnuţiu,
„ar fi mare perfidie în contra poporului a introduce limba străină în
ştiinţă cu delăturarea celei naţionale şi cu erchiderea (înlăturarea n.n.)
poporului de la binefacerile ştiinţei"38.
Există. mai multe motive pentru care limba italiană e preferată drept
„subsidiu" pentru limba română. în primul rând, limba română, fiind
un „dialect de Italia", se aseamănă cel mai bine cu italiana. In al doilea
:E
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rând, fiind limba noastră într-un punct critic în dezvoltarea sa, nu este
indiferent „ce direcţiune va lua". Apoi, italiana este singura limbă de
unde se poate împrumuta terminologia de care avem nevoie, în aşa fel
încât să se asigure „unitatea intelectuală" a tuturor românilor. Alt argument ar fi că românii n-ar trebui să înveţe, afară de filologi, decât o
singură limbă străină: italiana; limbă tot atât de cultă ca oricare alta.
In fine, acolo unde italiana s-ar dovedi totuşi săracă, ne-am putea ajuta cu
latina, fără a face nici o abatere de la respectarea principiului romanităţii
limbii. Dar, precizează încă o dată Bărnuţiu, pentru a atenua poziţia sa
italienizantă, limba italiană sau cea latină nu trebuie luată decât ca
„subsidiu", având grijă să nu ne „despopolarisim limba", cum au făcut
alţii. Limba trebuie să fie cultă, să rămână şi populară. Dacă limba
noastră are un viitor, acela nu-l poate asigura decât principiul romanităţii, încheie Bărnuţiu.
Acum, după ce am detaliat întreaga ţesătură de idei şi principii pe
care le vehiculează gânditorul ardelean de cel mai mare prestigiu în
epocă, cel puţin până pe la 1850-1855, ne putem da seama de rădă
cinile ideologice ale concepţiei sale cu privire la limbă. Ele sunt două:
raţionalismul de factură kantiană, propriu concepţiei sale generale, şi
istorismul şcolii lui Savigny, în general romantismul şi liberalismul
proprii epocii. De neîmpăcat, cele două surse teoretice pe care-şi sprijină
Bărnuţiu întreaga paletă a argumentaţiei sale au generat şi contradicţiile
ce caracterizează concepţia sa lingvistică şi filologică.
Ideile sale despre progresul limbii, cât şi adoptarea principiului romanităţii limbii române sunt valoroase, progresiste şi au fost confirmate
de dezvoltarea ulterioară a limbii şi culturii noastre. Nu acelaşi lucru
putem spune despre consecinţele la care a ajuns Bărnuţiu adoptând principiul romanităţii limbii în problema introducerii neologismelor în limba
română. Latinismul exagerat la care a ajuns a avut şi părţile lui negative.
Purismul său l-a condus la soluţiile extreme pe care le-am evidenţiat
creând o limbă ruptă de popor, el, cel ce-a susţinut cu atâta convingere
conlucrarea întregii naţiuni la dezvoltarea şi cultivarea limbii, pentru
ca limba să nu se depărteze de popor, să fie o limbă cultă, dar populară.
Valoroasă rămâne şi teza sa cu privire la relaţia directă. dintre libertatea naţională şi cultura naţională, precum şi ideea răspândirii cunoş
tinţelor ştiinţifice şi ridicarea gradului de cultură al întregului popor,
acesta fiind unul din mijloacele prin care o naţie îşi poate atinge
„scopul său".
Latinismul său a avut, însă, şi o notă pozitivă, anume, convingerea
lui Bărnuţiu după care îmbogăţirea limbii să se facă în strânsă legătură.
cu masele, cu activitatea lor, cu dezvoltarea naţiunii, păstrându-se, astfel,
unitatea naţională prin unitatea limbii naţionale. Spirit democratic, Băr
nuţiu cerea ca limba literară să nu fie ruptă de popor.
Deşi n-a fost cel mai autorizat filolog ardelean al generaţiei sale,
T. Cipariu şi I. Maiorescu dominând filologismul transilvănean al eRocii
paşoptiste, Bărnuţiu a adus şi în acest domeniu reale contribuţii. Ca şi
la alţi paşoptişti, problema limbii îmbracă, în concepţia lui Bărnuţiu,
haină naţională·, dobândind valenţe politice.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro
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Discuţiile
antrenează şi

furtunoase ce au loc în jurul problemei limbii române îi
pe ceilalţi paşoptişti români ardeleni: T. Cipariu, I. Maiorescu, G. Bariţiu, A. T. Laurian, Al. P. Ilarian şi E. Murgu.
Lui Cipariu îi aparţine, după cercetările efectuate de G. Em. Marica39,
„Protestul consistoriului din Blaj contra lirnbei ungureşti la anul 1842",
o serie de articole publicate în Foaia /pentru minte, inimă şi învăţătură/
sau Organul luminărei, Gramatica, contribuţia sa la elaborarea Dicţio
narului limbii române, precum şi o serie de opere ce se circumscriu prin
conţinut problemei discutate: Elemente1 de limbă după dialecte şi monumente vechi (1854), Crestomaţia sau analecte literare (1858), Elemente de
poetică, metrică şi versificaţiune (1860) şi Principii de limbă şi scriptură (1866).
Tonul Protestului pomenit mai sus e asemănător cu cel al lui Simion
Bărnuţiu din articolul O tocmeală de ruşine şi o lege nedreptă. De
altfel, şi argumentele aduse în favoarea limbii naţionale sunt asemă
nătoare, chiar stilul. Aceste apropieri l-au determinat pe G. BogdanDuică să-i atribuie redactarea textului lui S. Bărnuţiu, publicând Protestul în monografia acestuia.
Susţinând netemeinicia proiectului de lege iniţiat de dietă în 1842,
Cipariu îşi menţine argumentaţia sa în sfera dreptului natural. La acea
dată, influenţele istoriste erau destul de moderate, ele vor fi însă actuale
în epoca postrevoluţionară. Adresându-se Majestăţii Sale, consistoriul
blăjean invocă, pe lângă „dreptul de a folosi limba maternă în propriile-i afaceri" 40 , acest drept fiind echivalent cu acela al „existenţei
personale", şi faptul că şcolile din Blaj, bunăoară., au fost întemeiate
„după binevoitoarea intenţie şi părinteasca închinare a fericiţilor întru
pomenire Împăraţi ai Austriei", pentru a sluji ca „Institut naţional". Pe
lângă acest ultim argument, de această dată luat din istorie, amintim
aici şi :flaptul că în viziunea lui Oipariu, ca şi a lui Bărnuţiu, „icoana personalităţii naţionale e legată strâns de limbă şi naţionalitate, ceea ce
este, de fapt, un argument istoric" 41 . Asistăm, deci, şi în acest caz, la o
împletire a dreptului natural raţional cu cel istoric.
Rând pe rând, punctele 7 şi 8 ale proiectatei legi de maghiarizare
sunt analizate în textul Protestului. Obligativitatea cunoaşterii limbii
maghiare şi introducerea ei, peste un deceniu, ca limbă obligatorie în
biserică, şcoli, administraţie, însemna o violare a celor „mai sfinte drepturi naturale", atrăgându-se totodată atenţia asupra faptului că., unindu-se cu biserica Romei, clerului şi poporului român credincios acestei
biserici, li s-au promis drepturi egale cu celelalte naţionalităţi, dar promisiunile s-au dovedit a fi deşarte. Proiectul de lege în discuţie, respectiv
aplicarea în practică a prevederilor lui. ar duce „naţionalitatea noastră
la ruină şi peire"42. Introducerea limbii maghiare, „care nici ea măcar
nu e încă destul de ciselată şi nu abundă în cel belşug de cărţi bune" 43,
39 G. Em. Marica
cit., p. 59.
40

41
42
43

şi

col., Ideologa

generaţiei de la 1848 din Transilvania,

G. Bogdan-Duică, op. cit., p. 209.
P. Pandrea, op. cit„ p. 48 şi urm.
G. Bogdan-Duică, op. cit., p. 211.
Jbidem, p. 210.
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ar fi şi un act de regres, în acelaşi timp. Apoi, datorită numărului mare
de români şi a numărului mic de unguri, precum şi a slabelor legături
dintre aceştia, limba maghiară e imposibil să fie însuşită de popor.
La 1848, când deviza tuturor popoarelor era „libertate, egalitate, fră
ţietate", Ci pariu reia în dezbatere problema raportului dintre limbă. şi
naţiune în articolul Unirea Transilvaniei cu Ungaria, articol apărut în
Organul luminărei. Şi aici, argumentele de drept natural raţional se
împletesc cu oele istorice, deşi prevalează primele. Cei ce nu recunosc
„toate aceste trei principii axiomatice libertate, egalitate, frăţie
tate - , scrie Cipariu, nu-şi merită dreptul de a trăi printre naţiunile
civilizate ale Europei. Barbaria şi tirania, declară Cipariu în maniera liberalismului epocii, nu mai au loc în sânul naţiunilor Europei civilizate".
Pe acest drept se sprijină şi „dreptul de a ne conserva şi apăra limba
naţională 1144 . Este un drept vechi al românilor, un drept care s-a păstrat
şi azi, în ciuda unor vremuri de tristă amintire, plină de „calamităţi
publice". Limba este un tezaur preţios, moştenit de la strămoşii noştri,
prin care românii sunt legaţi nu numai de prezentul lor, da şi de cel mai
glorios trecut, observă Cipariu, orientându-şi gândirea şi în direcţia romantismului istoric şi filologic.
Istoria românilor face dovada unui trecut glorios, strămoşii noştri
îmbogăţind istoria universală cu „cele mai strălucite virtuţi domestice
şi publice, politice şi militare, ale instituţiunilor celor mai liberale, ale
artelor şi ştiinţelor"4 5 . Acelaşi trecut glorios îl au şi „popoarele-surori" italienii, francezii şi spaniolii. Nici faptele acestora românii nu trebuie să
le uite. în fine, ei sunt cei mai vechi locuirtori ai Daciei, drepturile lor
fundamentale găsindu-şi justificarea atât prin argumente izvorâte din
dreptul natural raţional, cât şi prin cele de drept istoric. Pe astfel d.e
argumente se întemeiază şi dreptul la limbă, acest corolar al naţiunii.
Unirea Transilvaniei cu Ungaria, preconizată de revoluţia paşoptistă
maghiară, periclitează drepturile fundamentale la existenţă a naţiunii
române, periclitând, astfel, însăşi viaţa naţiunii române. Iată, de ce „unirea" aceasta îi apare lui Cipariu, ca şi lui Bărnuţiu, Papiu, Bariţiu, Laurian etc., „nefirească", „nenaturală".
·
Cipariu este, după cum bine ne putem da seama, conştient de faptul
că limba este, ca de altfel întreaga naţiune, întreaga natură, supusă. unui
proces de schimbare. Alături de naţiune, limba se dezvoltă, lexicul se
îmbogăţeşte. Dar, limba are, în concepţia lui Cipariu, un mod aparte
de a se dezvolta. Progresul lingvistic îşi are legile lui specifice, /Cipariu/
fiind adeptul unei schimbări naturale şi treptate. Iată de ce el nu va
fi ca şi Bărnuţiu, adeptul unor schimbări radicale şi rapide, fiind, ca şi
întreaga lui gândire, un moderat. Schimbările din limbă trebuie să se
facă fără nici o sforţare, în baza unei asimilări treptate. Consecvenit
acestui principiu, filologul blăjean, deşi va recunoaşte şi susţine principiul romanităţii limbii române, nu va fi de acord cu eliminarea tuturor
cuvintelor ce n-au origine latină. şi introducerea în locul acestora a unor
41 T. Cipariu, Unirea Transilvaniei cu Ungaria, la P. Cornea
op. cit., voi. p. 506.
45 Ibidem, loc. cit„ p. 506.
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cuvinte italiene sau din orice altă limbă neolatină. Convingerea lui se
ideea că între istorie şi limbă există o strânsă legătură. Este
pentru care-şi exprimă îndoiala în legătură· cu scoaterea slavonismelor din limba română, aşa cum o doreau Bărnuţiu şi Laurian, de
exemplu. Intrând în limba noastră în decursul unui mileniu, slavonismele s-au naturalizat în limba română, aşa încât fac parte din tezaurul·
nostru lexical.
îmbogăţirea lexicului trebuie să. urmeze, la fel ca limba însăşi, o cale
firească, naturală. El va susţine, în acest scop, ideea de provenienţă romantică, după care fiecare regiune să promoveze în scris specificul local
al limbii, în această direcţie, poziţia lui Cipariu fiind apropiată de cea
iniţială a lui Ioan Maiorescu.
Prezentă este în concepţia lui Timotei Cipariu despre limbă şi teza
după care limba este principalul fundament al culturii. ln „Notiţe literare", de fapt prefaţa la Crestomaţia sau Analecte literare, apărută la
Blaj, în 1858, filologul ardelean îşi exprimă părerea că datorită faptului
că limbile romanice erau într-un proces de formare, proces care a ţinut
timp îndelungat, nici chiar limbile de „pe pământul italic şi a imperiului
occidental" n-au fost capabile „să arate ceva literatură înainte de secolul XI, decât puţine fragmente"46.
Postându-se pe aceeaşi poziţie moderată, Cipariu manifestă multă
prudenţă şi in ceea ce priveşte procesul de uniformizare a limbii literare,
sau în legătură cu adoptarea alfabetului latin, în locul celui chirilic. Alfabetul chirilic, spune Cipariu, e destul de frumos, este creat pe baza
celui grecesc; poporul grec fiind unul dintre marile creatoare de cultură
încă din antichitate.
îndemnând să scriem cum vorbim, adică să adoptăm o ortografie
fonetică, Cipariu se situează în tabăra adversă etimologiştilor.
Creator a unei opere vaste, de o mare erudiţie, Cipariu a jucat un
rol important în istoria culturală românească de la mijlocul şi din a
doua parte a veacului trecut.
Alături de Cipariu, şi făcând parte din acelaşi curent latinist, George
Bariţiu îşi dezvoltă în scrieri diverse, în principal articole publicate în
presa vremii, concepţia sa în legătură cu limba naţională. Ca şi la cei~
lalţi gânditori progresişti din epocă, „lupta lui Bariţiu pentru afirmarea
limbii române constituia ... un aspect important al luptei pentru afirmarea unităţii naţionale a poporului român"47.
Ca şi pentru Bărnuţiu, pentru care principalul corolar al naţiunii este
l'imba şi libertatea, influenţat fiind de Kant şi Herder, şi la Bariţiu
..,limba însă. e mai cu deosebire pe care este întemeiată naţionalitatea" 48 .
Atenţia de care s-au bucurat problemele limbii naţionale în gândirea lui
Bariţiu sunt un reflex atât al romantismului de care este influenţat,
cât şi al condiţiilor concret-istorice ale Transilvaniei vremii sale. fotr-o
perioadă în care asuprirea socială şi naţională se înăspriseră în întregul
Imperiu habsburgic, românilor le era ameninţată şi limba.
bazează pe
şi motivul

literarie, la P. Cornea şi M. Zamfir op. cit., p. 509.
lui G. Bariţiu. Studiu şi antologie de R. Pantazi, Ed. Ştiin
p. 47.
Cf. Ibidem, p. 46.

s T. Cpariu,

4

Notiţă

47 Viaţa şi ideile
ţifică, Bucureşti, 1964,

48
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Politica de deznaţionalizare promovată de autorităţile maghiare atingea, la mijlocul veacului trecut, cel mai înalt grad. Dieta maghiară plănuia
să atenteze şi la bunul cel mai de preţ al naţiunii limba naţională.
O astfel de orientare „barbară", cum cel mai adesea a fost calificată
politica de maghiarizare, era de natură să determine luarea unor poziţii
vehemente din partea celor ameninţaţi. Articolul lui Bărnuţiu, publicat
în 1855 (O tocmeală de ruşine şi o lege nedreaptă - n.ed.), dar al cărui
conţinut era cunoscut de intelectualitatea română încă din 1842 şi Protestul consistoriulu~ din Blaj împotriva limbei ungureşti la anul 1842sunt doar două dintre luările de poziţie venite din partea celor mai autorizaţi intelectuali români ardeleni.
în aceeaşi perioadă, precum şi după revoluţia de la 1848, Bariţiu îşi
rezvoltă ideile sale despre limba naţională. Chiar şi naţiunea era definită în manieră romantic-herderiană, ca fiind alcătuită din oameni ce
vorbesc aceeaşi limbă, care au acelaşi trecut istoric, deosebindu-se esenţial de alte naţiuni49.
Fiind partizanul folosirii limbii naţionale în toate compartimentele
vieţii naţionale, în caz contrar însăşi naţiunea este periclitată, Bariţiu
profesează un respect deosebit pentru limbile tuturor naţiunilor. Prin
limbă. un popor îşi crează o cultură, prin limbă poporul poate fi luminat,
scrie Bariţiu, putându-şi astfel îmbunătăţi soarta sa. Identificăm în această
poziţie tendinţa luministă a gândirii sale.
Ridicându-se împotriva cosmopolitismului afişat ostentativ de către
clasele avute, în special împotriva acelora care „învaţă limba franceză
cu atâta furie", desconsiderând limba naţională, care e şi limba oficială
(Bariţiu se referă la Principatele Române), istoricul ardelean scrie plin
de justificată indignare: „Aceea ce ne supără este că se preţuieşte limba
franceză a) mai mult decât limba naţională şi că. o mare parte a publicului cel·ui mai ales nu citeşte căorţi româneşti, b) că limba franceză se
învaţă mai numai de modă, iar nu din privinţa culturei şi c) ce e mai rău
că în adunările cele mai strălucitoare nu se vorbeşte româneşte sau prea
rar, încă se ţine de ruşine a nu şti vorbi franţozeşte" 50 • Lăsând la o
parte faptul că ardelenii, din prea mare dragoste faţă de italiană nu
manifestau nici o consideraţie faţă de limba franceză,, sau, în tot cazul,
cu rare excepţii şi în mică măsură, desluşim în textul lui Baritiu pledoaria sinceră pentru limba română, pentru cultivarea ei de către toate
„clasele" naţiunii. Fiind un organism viu al oricărei naţiuni, limba trebuie cultivată în directă legătură cu toate mediile vieţii naţiunii, deoarece însăşi existenţa naţiunii atârnă de existenţa limbii. Acesta este, de
fapt, şi motivul pentru care, alături de toţi paşoptiştii români ardeleni,
Bariţiu se opune cu hotărâre împotriva maghiarizării prin aplicarea în
practică. a prevederilor proiectului de lege din 1842, precum şi împotriva
„unirii" Transilvaniei cu Ungaria, la 1848.
Apoi, înlocuirea limbii naţionale cu o altă limbă loveşte în „caracterul naţional", duce la destrămarea obiceiurilor naţionale, fiind naţiunea
însăşi în pericol de a se dezvolta. lată ce spune în acest sens în articolul
Cf. Ibidem.
G. Bariţiu, „Ieremiade sau plânsele patriotice ale W1Ui maghiar
ceva", în Viaţa şi ideile lui G. Bariţiu, ed. Oit„ p. i02.
49

50
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din care am citat şi mai sus: „Scopul ne este a da de înţeles că şade
foarte urât a maimuţi obiceiuri streine, cu vătămarea caracterului naţional, şi că ar fi de dorit să trăiască ieşenii şi bucureştenii cel puţin în
acea mândrie naţională, ca orice străin va merge acolo, afară de persoanele în calitate de diplomaţi - să simţă acela că. este dator a se da
după ale pământului şi a învăţa limba ţărei" 51 . Folosind o 'limbă străină,
oricare ar fi aceasta, inclusiv străinii „se vor mâhni în inima lor, pentru
eă tocma caracterul naţional şi deosebit limba este aceea ce ne face
vrednici de stimă înaintea altora şi chiar înaintea noastră" 52 .
Dreptul la existenţă şi la o viaţă politică, culturală, economică etc.,
proprie se afirmă., după convingerea lui Bariţiu, şi prin limbă. Dreptul la
limbă e un drept raţional, un drept înnăscut al fiecărui individ şi al fiecărui popor, un drept imprescriptibil. în îndelungata sa istorie, românii
s-au bătut foarte adesea nu atât pentru viaţă, sau pentru a-şi apăra
bunurile materiale; cât pentru limbă, această avere „din lontru", cum
o numea Bărnuţiu. În perioada de după 1850, când lupta naţională se
mută de pe planul politic pe cel cultural, lupta pentru limbă, ca element
constitutiv al naţionalităţii şi principalul fundament al culturii, capătă
proporţii. în arsenalul argumentaţiei pentru susţinerea dreptului la
limbă, pe lângă. ideile raţionaliste precumpănitoare în epoca prerevoluţio
nară şi în timpul revoluţiei, se va îmbogăţi cu idei de coloratură romantică şi istoristă. Tot mai des sunt cercetate monumentele vechi de limbă
română, revuistica vremii le pune în circulaţie, iar filologii veacului,
precum şi ·ideologii vremii le folosesc în lupta lor împotriva celor ce
atentează la limba naţională: · ·
o luptă onestă şi necurmată a dus poporul român pentru apărarea
fiinţei naţionale de-a lungul istoriei. Prea puţine popoare mai au în istoria lor asemenea fapte, scrie Bariţiu, şi prea puţin sunt cunoscute faptele
eroice ale românilor de către. neamurile civilizate ale Europei: „Lupta
pentru limbă şi naţionalitatea· noastră genetică atacată. şi ameninţată,
pe fiecare zi cu. distrugerea totală, ne este comună cu prea puţine popoare
europene, din care cauză lumea civilizată a Europei nici nu şi-a câştigat
până acum nici o idee justă despre suferinţele poporului românesc din
cauza limbei şi naţionalităţii sale. Noi însă nu ne mirăm de această
neştiinţă a popoarelor europene, pentru că cele ce se întâmplă în această
direcţiune în Ungaria Şi Transilvania, abia se mai văd în vreun alt
stat" 53•
Ca redactor al celor mai de seamă gazete româneşti din Ardeal, George
Bariţiu a avut un merit deosebit în lupta naţională a românilor, luptă
desfăşurată după 1850 în principal pe terenul culturii naţionale.
A militat pentru realizarea unităţii limbii, văzând în aceasta un !important pas în realizarea unităţii politice a tuturor românilor. Limba
literară, însă, nu trebuie să se dezvolte ruptă de limba poporului. iEa
trebuie să fie, dimpotrivă, cât mai aproape de aceasta. Bariţiu, adoptând
în această privinţă un punct de vedere mai îndepărtat de/cât/ oel profe51

Ibidem, p. 103.

52 Ibidem.
53 G. Bariţiu,

„Memorial ... ", în Zoe. cit„ p. 291.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

PROBLEMA LIMBII NAŢIONALE tN IDEOLOGI~ PAŞOPTISTĂ DIN TRANSILVANIA

29

sat de Timotei Cipariu şi mai apropiat de al lui Heliade Rădulescu. Dezvoltate în strânsă legătură cu concepţia sa despre istorie, ideile despre
limbă ale lui George Bariţiu au constituit în epocă un act de autentic
progres. Ca şi Bărnuţiu, concepţia despre limbă este subordonată unui
scop politic superior: apărarea cauzei naţionale a românilor din Transilvania.
Elev şi discipol al lui Simion Bărnuţiu, Papiu Ilarian va fi şi el pasionat de problemele limbii naţionale. Şi, întocmai ca şi marele ideolog de
la 1848, Papiu identifică şi el acea relaţie directă dintre limbă şi naţiune.
Împărtăşind crezul maestrului său, Papiu profesează şi el ideea că pe
limbă se întemeiază naţiunea, în consecinţă, ră.pind unei naţii limba sa
strămoşească, i-ai răpit totodată cea mai de preţ trăsătură care o deosebeşte esenţial de celelalte naţiuni.
Clarificând, în manieră romantică, faptele strămoşilor noştri, Papiu
Ilarian rămâne impresionat de faptul că, deşi peste naţiunea română au
trecut atâtea evenimente nefericite, ei au reuşit să se menţină în istorie
şi, ceea ce rămâne esenţial, după părerea istoricului ardelean, este că
aceştia şi-au păstrat limba, obiceiurile şi tradiţiile, distingându-se de
celelalte neamuri ale Europei: „In mijlocul atâtor patimi, în decurs de o
mie şi atâtea sute de ani au arătat Românii în deosebite timpuri, virtuţi,
fapte eroice, amor pentru patrie, amor de limba şi naţionalitatea lor" 54 .
Virtuţile şi faptele eroice ale străbunilor noştri, dragostea lor pentru
patrie şi limbă sunt de natură să ofere şi astăzi, pentru generaţia tânără,
scrie istoricul militant, exemple demne de urmat. Posteritatea „să ÎQ.veţe din cele trecute prin ce mijloace să scape de cursele inimicilor pe
viitor" 55 • Citează şi el, ca şi Bărnuţiu, pe istoricul italian Bonfiniu care,
în lucrarea sa Rerum Hungaricarum Decades afirmă, în baza unor documente istorice, că românii s-au bătut în decursul istoriei lor, mai mult
pentru limbă, decât pentru viaţă, l.ucru ce impresionează nu numai pe
pe români, dar şi pe străinii care cercetează trecutul istoric al patriei
noastre, scrie Papiu. Bonfiniu îşi elaborează opera sa istorică cu vreo
patru sute de ani înainte, notează istoricul român, observând că, în
esenţa lor, faptele şi împrejurările nu s-au schimbat prea mult. Aceeaşi
politică de deznaţionalizare este dusă şi azi de către străini împotriva
românilor, aceştia răspunzând cu aceeaşi bărbăţie şi acum /adică cu: n.ed./. Evenimentele petrecute „în anii de curând trecuţi (autorul se
referă la revoluţia de la 1848-1849 n.n.), când bucuros ţi-a jertfit
Românul viaţa şi averea pentru limbă. şi naţionalitate, fără care nu este
V~~"~

.

Limba este, în concepţia istoricului ardelean o componentă majoră a
naţiunii, este trăsătura sa fundamentală: „Nici sângele nu face naţiunea
într-atâta ca limba" 57• Nerecunoscând dreptul unei naţii la limbă, în
mod logic decurge faptul că naţiunea respectivă nu este recunoscută ca
naţiune politică de către celelalte naţiuni. A-i răpi unei naţiuni limba·
M

Ad. Papiu Ilarian, Istoria Românilor din Dacia Superioară. Schiţa tomu-

lui III, Cluj, 1943, p. 2.
55 Ibidem.
56 Ibidem, p. 3.
57 Ibidem.
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sa înseamnă a-i lua acesteia bunul cel mai de preţ pe care-l are şi care
o defineşte ca individualitate în sânul umanităţii. Nici un drept, fie el
natural sau istoric, nu conferă nici unei naţiuni, fie mai mare, mai
veche sau mai cultă, dreptul de-a răpi celorlalte această. „avere dinlontru". Nimicind limba unui popor, i-ai nimicit totodată naţionalitatea
sa şi, evident, în spiritul gândirii bărnuţiene, care, repetăm, l-a influenţat
atât de mult, mai ales în prima parte a activităţii sale, libertatea sa naţională, individualitatea sa. Un popor fără dreptul de a-şi folosi în toate
sferele activităţii sale limba sa naţională este un popor condamnat la
pieire. Pentru că pe limbă, subliniază încă o dată istoricul paşoptist, se
întemeiază viaţa sa, individualitatea sa naţională. Pentru că. şi popoarele,
naţiunile îşi au individualitatea lor, întocmai ca şi persoanele „singuratice", scrie Papiu. Şi dacă „aţi nimicit individualitatea unui singuratic,
spuneţi-mi ce i-aţi lăsat?! Aţi răpi naţionalitatea unui popor, spuneţi-mi
prin ce-l mai puteţi despăgubi?!"58
Apropiat de gândirea lui Simion Bărnuţiu, Papiu îşi întemeiază ideologia sa şi concepţia sa despre limbă atât pe temeiurile oferite de ideile
dreptului natural, fiind format în atmosfera filosofică dominată, în ,Transilvania mai ales, de filosofia lui Kant, cât şi pe argumente aduse din
sfera dreptului istoric.
Istoricul român este impresionat de trecutul glorios al strămoşilor
noştri, de faptele lor de vitejie, de nobleţea lor. în manieră romantică,
Papiu va folosi istoria pentru a dovedi dreptul naţiunii române din
Transilvania la o viaţă demnă şi liberă. Cerând libertate şi egalitate în
drepturi cu celelalte naţionalităţi din Transilvania, Papiu va împărtăşi
ideea că şi prin originea noastră nobilă, prin limba şi cultura moştenită
de la strămoşii noştri suntem demni de a dispune de propria noastră
soartă. Iar atunci când „vrăjmaşii noştri şi acum se vor opune (cu) toate
puterile ca să împiedice înfiinţarea acestui drept firesc'' 59 au datoria să-şi
recucerească libertatea, să-şi clădească, în temeiul libertăţii naţionale,
o viaţă demnă de faptele glorioase ale străbunilor. Lupta pentru naţio
nalitate şi limbă. îşi găseşte fundamentarea teoretică atât în principiile
dreptului natural, cât şi în baza drepturilor istorice: „Dar Românii încă
cu arme mai cu mare energie să se lupte pentru naţionalitatea for care·
este condiţiunea existenţei lor politice şi sociale" 60 .
Limba este nu numai dovada elocventă şi de necontestat a străve
chimii românilor, a originii lor nobile, dar, în acelaşi timp, ea vine şi în
sprijinul ideii de unitate naţională. Vorbind aceeaşi limbă, românii din
Transilvania, laolaltă cu cei de peste munţi, au un strămoş comun. ['oţi
îşi au rădăcinile înfipte în faptele glorioase ale dacilor !)i romanilor. care
le-au lăsat spre moştenire un teritoriu comun şi o limbă comună: limba
română. Comunitatea limbii dovedeşte comunitatea naţională a românilor din toate provinciile. Aşa stând lucrurile, Papiu Ilarian va milita
pentru înfăptuirea în practică a unităţii naţionale, iar la 1848, alMuri de
Bărnuţiu, Cipariu, Iancu şi alţii, se va manifesta hotărât împotriva
Ibidem.
Ibidem.
60 Ibidem.

58
59
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„unirii" Transilvaniei cu Ungaria. Această „unire" îi apare lui Papiu,
ca şi celorlalţi paşoptişti români ardeleni, nefirească, de-a dreptul un
atentat la viaţa naţiunii române. îndemnând poporul să-şi exprime dorinţa de a se uni cu Ţara, Papiu împărtăşea deplin convingerea că numai
această unitate este firească, este dreaptă, este naturală şi raţională;
Numai această unitate le va asigura românilor o viaţă liberă. şi independentă, o existenţă întemeiată pe naţionalitate. De altfel, în textele sale,
cuvântul Dacia este foarte frecvent. El semnifică tocmai această origine
comună a tuturor românilor, voinţa lor de a realiza un stat naţional
unitar. în această direcţie, el subliniază că „scăparea noastră este numai
în naţionalitate, unire, subsistenţa, independenţa naţiunii" 61 • Mai târziu,
după realizarea Unirii Principatelor Române, Papiu va scrie că atun,ci
când se înfăptuia acest act legitim, entuziasmul românilor din Transilvania era poate mai mare decât a celor din Moldova şi Ţara Românească.
Ca sfetnic apropiat al lui Cuza, Papiu Ilarian nu va uita nici o clipă
datoria ce-o are faţă. de românii din Transilvania, orientând în acest scop
diplomaţia şi politica lui Cuza faţă de Transilvania.
Şi pentru Papiu, ca şi pentru Bărnuţiu, Cipariu, Laurian şi Maiorescu
sau Murgu, limba este fundamentul culturii. Prin limbă naţiunea îşi
ridică gradul de cultură, participând la crearea de valori spirituale, îmbogăţind prin producţii proprii tezaurul de valori spirituale universale.
„Limba naţională - scrie Papiu - este fundamentul culturii pentru că
fără limbă nu se poate cugeta literatură, nici fără aceasta nu se poate
cugeta cultură, nici fără cultură, fericire. La noi aceasta este posibil
deoarece în limbă., poporul român rămâne suveran perpetuu şi dictator
chiar de a-şi pierde toate celelalte drepturi" 62• Textul citat pune în evidenţă importanţa mare pe care Papiu o acordă limbii naţionale. Chiar
dacă românii şi-ar pierde toate celelalte drepturi, rămânându-le doar
limba, tot ar fi „suveran şi dictator chiar (stăpân pe sine - n.n.)".
Unitatea românilor trebuie înfăptuită „cel puţin prin literatură", va
scrie Papiu. În istorie şi filologie (limbă - n.n.) ei sunt uniţi, dezbinarea
politică fiind rodul unor împrejurări istorice nefavorabile românilor, dar
vremelnice. Istoria românilor, „Condiţiunile vieţii românilor", nu pot fi
înţelese numai dacă „se recurge la totalitatea românilor". Credincios
acestei idei, în Cursul de statist~că el afirmă că nu stlatistica Moldovei o
va preda, „ci statistica ţărilor româneşti, fiindcă moldoveanul este numai
o parte a naţiunii şi e lucru absurd a pretinde să cunoşti partea fă.ră a
cunoaşte totul"63.
Romantismul istoric profesat de Papiu în concepţia sa despre istorie,
îşi pune pecetea şi pe concepţia sa despre limbă şi filologie. Polemizând
cu Cipariu, istoricul ardelean atacă aristocratismul în limbă, pretinzând,
pe bună dreptate că, trebuie să se vorbească şi să se scrie aşa cum vorbeşte „lumea românească". Adoptând principiul evoluţiei, al progresului în filologie, Papiu scrie: „Revoluţia în filologie e admisibilă şi neceIbidem.
Al. Papiu Ilarian, Curs de
Române, mss. rom. 207.
63 Ibidem.
61

62

statistică,

litografiat, 1856, Biblioteca Academiei
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De s-ar scrie azi m limba mea de la 1851 sau a lui Cipariu ar fi
mare pericol, mai ou seamă pentru transilvăneni, oare ar apuca pe un
drum cu totul greşit. Filologii nu sunt infailibili / ... /. Eu, unul, nu mă
îndoiesc că, din moment ce românii din Transilvania vor păşi şi ei în
viaţa politică. a statului, natura şi necesitatea împrejurărilor însăşi vor
sili a lăsa pedantismul la o parte; la o parte aristocratismul în limbă,
ci a vorbi şi scrie cum vorbeşte lumea românească. Este necesară adică
o ortografie cât mai fonetică" 64.
Observaţiile judicioase în materie de limbă îl separă pe Papiu de
Cipariu şi Bărnuţiu, bunăoară, autorii uncr exagerări şi erori filologice,
plasându-l ca pe un precursor al lui Titu Maiorescu în această direcţie.
Latinismul excesiv, propovăduit de Bărnuţiu, continuând în acest fel
preocupările şi direcţiile schiţate de Şcoala Ardeleană, va fi ilustrat şi
de către August Treboniu Laurian. Din păcate, romantismul manifestat
în problemele de istorie nu va fi în măsură să tempereze zelul latinist
al paşoptistului ardelean în materie de limbă. în acest capitol al activităţii
sale intelectuale trebuie să notăm că a fost adeptul unor idei dogmatice,
manifestându-şi opinia pentru o transformare radicală a limbii româneşti, „conform indicaţiilor filologilor, adică la ruperea ei de cerinţele
vieţii şi de legătură cu poporul"65.
Opera sa capitală în acest domeniu este Tentamen criticum linguae1
daco-romanae (titlu prescurtat, des uzitat - n.n.), lucrare tipărită în
limba latină, apărută la Viena, în 1840 şi bucurându-se de o mare circulaţie în rândul învăţătorilor vremii. în această lucrare îşi formulează
Laurian ideile sale despre limbă, dovedindu-se un continuator ortodox
al Şcolii Ardelene încă din primul moment, adoptând o poziţie exclusivist-latinistă. De pe această poziţie, recunoscând principiul romanităţii
limbii române, el cere o grabnică schimbare a limbii române, aflată atunci
într-un moment de răscruce în calea dezvoltării sale, moment în care nu
este deloc indiferent ce „direcţie" ia limba. Astfel, Laurian cere înlocuirea tuturor cuvintelor de altă origine decât latina, dar care, cu vremea, şi-au făcut un loc în graiul popular, în limba vorbită, naturalizându-se. Numai în acest fel limba română, care este fundamentul principal
al naţionalită.ţii şi culturii noastre, se va apropia de latina clasică, limba
strămoşilor noştri. De fapt, este convins Laurian 66 , puţine „barbarisme" au
intrat în limba română şi ele au o circulaţie destul de restrânsă. Ceea
ce înseamnă că operaţia de epurare va fi destul de uşoară. Paralel. cu
această idee, şi în directă legătură cu ea, Laurian dezvoltă teza, neştiin
ţifică, de altfel, dar pusă în slujba unui ideal politic înalt, profesată şi
de corifeii Şcolii Ardelene, după care „limba românească n-ar fi suferit
nici o modificare fundamentală în structura ei în decursul timpului" 67 .
Ceea ce fireşte, nu exprimă deloc realitatea. Şi cei mai consecvenţi şi
fanatici adepţi ai latinismului, Bărnuţiu fiind unul dintre ei, au rec:unoscut faptul că limba, ca şi naţiunea însăşi, se află într-un proces de
64

Apud Corneliu Albu, Alesandru Papiu Ilarian. Antologie, Ed.
1981, p. 31.
col., op. cit., p. 142-143.

Enciclopedică, Bucureşti,
6.5 G. Em. Marica şi
66 Cf. Ibidem.

Ol

Ibidem.
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transformare, de schimbare, că aceste schimbări se fac după „legi proprii".
Şi este de mirare că Laurian, cel care a depistat atâtea texte vechi, n-a
observat, lucru elementar, că textul aoestor scrieri şi inscripţii nu est,e
acelaşi cu limba vorbită de români la mijlocul veacului trecut.
Pe cât de realist s-a dovedit a fi în concepţia sa cu privire la istorie,
pe atât de şubredă este poziţia sa în domeniul limbii. El militează pentru
scoaterea tuturor cuvintelor neromanice din limba noastră, oricât de
vechi şi folosite ar fi ele, în vn:~me ce, după cum am subliniat, Cipariu
se posta pe o poziţie opusă, după el slavonismele îşi câştigaseră un statut
în limba noastră, exprimând, în acelaşi timp „o manifestare specială a
spiritului naţional" 6 8, după. expresia lui Titu Maiorescu.
în concepţia lui August Treboniu Laurian limba română trebuie să
fie adusă la forma la care se afla în vremea lui Traian sau, cel puţin,
în stadiul în care se găsea în secolul al XII-lea, când, credea paşoptistul
ardelean, foarte puţine „barbarisme" ar fi putut pătrunde în limbă. Dorinţa lui nu numai că este total neştiinţifică, dar este şi imposibil de a
fi realizată. Textele din această perioadă sunt nu numai foarte puţine,
dar şi fragmentar cunoscute. Astfel că, punerea în circulaţie a unei asemenea limbi devenea iluzorie. Laurian se baza doar pe imaginaţie, pe o
limbă ideală, şi în acest caz din capul locului teoria sa era sortită eşecului.
Dar în perioada în care ideile lui despre limbă erau formulate şi răs
pândite prin intermediul operei de care am amintit, Laurian se bucura
de un bun prestigiu, influenţa pe care a exercitat-o el asupra tinerimii
române era maximă. Aşa se şi explică. faptul că ideile lui erau îmbrăţi
şate de către tinerii intelectuali. Aron Pumnul, bunăoară, pornind âe la
ideile despre limbă pe care învăţatul ardelean le propovăduia în scris
şi de la catedră, a propus schimbarea alfabetului chirilic cu cel latin.
Propunerea lui s-a dovedit a fi progresistă, deşi, ca şi în alte cazuri, se
pornea de la o bază eronată. De fapt, şi latinismul lui Laurian, ca şi a
celorlalţi gânditori paşoptişti ardeleni sau din Principate, şi-au avut, pe
lângă scăderile lui, şi merite, în anumite privinţe şi în anumite limite,
fapt pe care l~am mai aminltit.
Orientarea lui A. T. Laurian a înrâurit şi concepţia lui I. Maiorescu,
cu precizarea că nuanţările acestuiia din urmă sunt mult mai vaste,_ iar
limba română. este socotită o fiică a latinei populare şi nu a latinei
clasice. Punctul de vedere al lui Maiorescu se baza pe faptul că, în
limba română se pot identifica bine, mai bine chiar de<:ât în orice limbă
romanică, elementele limbii latine.
I. Maiorescu îşi manifestă, într-o scrisoare către G. Bariţiu din 1838,
îngrijorarea că scriitorii, uneori nu lipsiţi de talent, îndepărtându-se da
limba poporului, strică limba românească, o fac de neînţeles: „Avem
scriitori nu fără talente bune. Dar care poet s-a silit a cunoaşte .aceea ce
trebuie românului şi aceea ce-l strică. Au de cunoaşte, care s-a silit să
i le cânte şi cântându-i-le să-l înveţe potrivit naturei lui? Ei se apucă
de lucruri înalte. Aici vor să~şi arate talentele, târând sărmana limbă şi
silind-o în toate părţile, ca pe un oal orb de căpăstru"69.
68 T. Maiorescu, Critice. Antologie şi prefaţă de P. Georgescu, text stabilit de
Domnica Stoicescu, Bucureşti, 1966, p. 348.
b'9 Cf. P. Cornea şi M. Zamfir, op. cit., U, p. 224.

3 -· Acta Mvsei Porolissensis, voi. XXII 1998
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Ridicându-se împotriva celor ce „silesc" limba sa rn o altă direcţie
decât cea „slobodă", naturală, potrivită „firii sale", filologul ardelean
scrie cu amărăciuţle: „în limbă toţi vor să fie ziditori. O tot netezesc şi
o pieptenă până ce-i trag şi pielea; apoi îi dau alta"7o.
Dar limba este în strânsă relaţie cu naţionalitatea, este bunul ei cel
mai de preţ. Soarta limbii e soarta poporului, scrie I. Maiorescu: „Precum
limba, aşa şi cu bietul român" 71 • Şi pentru că numai prin unire poporul
poate să.-şi schimbe soarta sa vitregă, Maiorescu va milita pentru manifestarea unităţii naţionale şi pe terenul limbii, chemând „pe toţi românii
la o unire în cultivarea limbei"72.
Apropiindu-se de Cipariu, I. Maiorescu este de părere ca fiecare „să
scrie în dialectul său", ideea fiind de factură romantică, menită să ofere
posibilitatea practică ca fiecare regiune să-şi poată manifesta plenar
specificul. Maiorescu însuşi îşi argumentează teza sa în felul următor:
„Scrie dar fieşcine în dialectul său cât pentru materie, ca multe cuvinte
româneşti din ungheţe necunoscute să. iasă la lumină şi să se împrăştie
între toţi românii. Să scrie fieştecine în dialectul său, ca limba noastră
să se îmbogăţească de cuvinte şi de ziceri; că atunci nu va fi scriitorul
silit să tot primească de la streini. In urmă, scrie în dialectul său, numai
să scrie rumâneşte ... u73.
Intre gânditorii la care ne-am propus să ne oprim se numără şi bănă
ţeanul Efimie Murgu. în afara faptului că problemele de limbă sunt
prezente şi în lucrări de alJtă natură decât filologice, Murgu este şi autorul unui studiu polemic publicat la Buda, în 1830, în limba gcrmană 74 .
Pe parcursul lucrării sale, Murgu susţine latinitatea limbii române,
dovada cea mai bună fiind fondul principal de cuvinte, în marea majoritate de origine latină. Mai mult chiar decât celelalte idiomuri romanice,
limba română face dovada descendenţei sale latine. Ea este, de fapt,
limba populară ce se vorbea în Italia la începutul secolului al II-lea,
ceea ce este, desigur, o exagerare. Faţă de celelalte popoare romanice,
românii, păstrează, în plus atât numele, cât şi obiceiurile romanilor.
Murgu se numără printre cei care văd problema limbii într-un context mai larg, încercând o fundamentare filosofică a ei, pe baza concepţiei sale naturalist-raţionaliste: „Sfânta lege a naturii scrie Murgu
- ce se relevează prin raţiunea noastră îndeamnă şi obligă pe oameni
la autocultivare. Datoria aceasta priveşte şi naţiuni întregi ai căror indivizi sunt de asemenea obligaţi la înaintarea culturii. în consecinţă e
absolut necesar ca naţiunea să-şi cunoască geneza sa, cu toate împrejurările legate de ea; apoi atenţia noastră trebuie să fie îndreptată asupra
limbii:' originea, natura, facilitatea şi capacitatea ei culturală, căci limba
şi cultura sunt stâns legate între ele, de aceea cultura naţiunii nu poate
fi promovată decât prin cultivarea limbii" 75. Pe această concepţie se
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 225.
Ibidem, p. 228.
Vezi G. Em. Marica şi col., op. cit., p. 140-141.
Apud G. Em. Marica şi col., op. cit., p. 141-142.

Cf.
Cf.
Cf.
73 Cf.
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bazează Murgu când cere înlocuirea tuturor cuvintelor de altă origine
decât latină, cu cuvinte vechi, de origine latină, fiind, totodată, partizanul înlocuirii alfabetului chirilic cu cel latin.
După cum lesne putem observa, concepţiile, teoriile şi ideile despre
limbă ale generaţiei paşoptiste ardelene, ca de altfel, ale întregii generaţii paşoptiste româneşti, s-au dezvoltat în strânsă legătură cu ideologia
politică, servind, uneori până la subordonare totală, cu concesiile făcute
ştiinţei, convingerilor ideologice. Convingeri puse în slujba unor înalte
idealuri naţionale: libertatea, dreptatea, egalitatea. Limba română era în
această. perioadă ameninţată cu pieire din cauza politicii de cruntă deznaţionalizare la care erau supuşi românii de pe tot cuprinsul Imperiului
austriac. De aici interesul deosebit manifestat de paşoptiştii români pentru limbă.
S-au născut, şi au fost continuate în această perioadă, idei fecunde.
Ideea romanităţii limbii, cu toate exagerările ce s-au făcut, precum şi
aceea a unităţii şi continuităţii noastre, a străvechimii românilor pe
teritoriul în care s-au format, sunt idei valoroase, folosite în scopuri
progresiste, naţionale de către ideologia epocii.
Se manifestă, în această perioadă, un larg interes pentru folclor,
pentru obieciurile populare - idee de factură romantică care va tempera
raţionalismul latinist propriu, în special, ardelenilor.

IVALENTIN

DARABAN
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DIE FRAGE DER NATIONALSPRACHE IN DER IDEOLOGIE DER
SIEBENBURGISCHEN ACHTUNDVl·ERZIGER
(Zusammeniassung)
Die Doktorarbeit unter dem Titel Die Benutzung der Kantlehre von rumăni
schen acthundvierzigen Ideologie im Siebenbilrgen ist ein Versuch des Verfassers
fiir ein besseres Verstăndnis der hoch fortschrittlichen RoJle der acthundvierziger
Ideologie von Siebenblirgen fiir die sozial-politische und philosophische Denkgeschichte in Rumănien. In dem drii.tten Teil der Disser:taition, unter dem Titel
Die Frage der Nationalsprache in der Ideologie der siebenbilrgischen Achtundvierziger, bezieht sich der Verfasser hauptsăchlich auf die Schriften von S. Băr
nuţiu, T. Ciparii.J:, E. Murgu, G. Bariţiu und Al. Papiu Ilarian; er ist der Meinung, dass man in dieser Zeit, besonders in Siebenbiirgen, der Kampf fiir Nationalsprache mit dem Kampf fiir das Nationaliiberleben identifizieren kann.
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