CONCEPŢIA

PEDAGOGICA A LUI SIMION

BARNUŢIU

Discipolii şi studenţii lui Simion 1:3ărnuţiu - cei care în Vl3ra anului 1864 şi-au -omagdialt venerabilul profesor la impresionanJta solemnitate funerară organizată în Sălaj de către Consiliul Academic al Un.iversită.ţii din Iaşi1 reuşesc să încredinţeze tiparului, în anul 1870,
manuscrisul lucrării „Pedagogia" 2 . A ieşit astfel de sub teascurile tipografiei cursul cu care cărturarul ardelean inaugura predarea pedagogiei la Universitatea Moldovei. Fundamentat în esenţă pe ideile iui
Simion Bărnuţiu în probleme de cultură şi învăţământ, acest curs este
ilustra'liv p~mtru oonoepţia modernă a autorului în ceea ce priveşk
educaţia şi instruirea tinerelor generaţii.
Ca majoritatea cursurlill.or lui Bărnuţiu 3 ,
P e da g o g i a nu este
o lucrare originală, ci o prelucrare - după pedagogul german A. H.
Niemeyer 4 . Însă datorită modului de prelucrare, de adaptare a celor
mai înaintate idei din pedagogi.a universală, ea se prezintă ca o lucrare
de o valoare inicon'testabilă.
Fireşte, interesul cu totul aparte - este alimen1tat tocmai· de
acele capitole aparţinând în exclusivitate lui Bărnuţiu şi, în egală mă
sură, de nenumă-ratele observaţii şi notări personale, în care se concret_iz·~ază o mare bogăţie de idei originale în lergătură cu caracterul
şi conţinutul învăţământului românesc. Toa'te acestea îşi au rădădna
în practica de profesor de p?dagogi·e, Bărnuţiu fiind primul care a predat în Moldova, oflcial, această dis.ciplină 5 .
În partea sa de început, lucrarea lămureşte noţiunile fundamentale
ale pedagogiei şi prezintă un scurtl istoric al învăţământului - din
ant1chitate până la zi, tratând apoi în detaliu despre scopuJ şi principiile educaţiei. Vădit influenţat de curentul pedagogk: filantropinist6,
care propunea înfiinţanea unor .şcoli noi, organizate pe baza principiilor pedagogice ale lui Rousseau, Simion Bărnuţiu argumenta că scopul
imediat al educaţiei este „cultivarea umanităţii în fiecare om cât se
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poate mai deplin". ţelul su.prem al întregii educaţii umane fiind „armonia libertăţii cu raţiunea" .
Un capitol interesant este cel intitulat „Obiecţiuni în contra valorii teoriilor pedagogfuce". !n cuprinsul său, Bărnuţiu tratează despre
pedagogia nouă, „neologia J:iedagogică", a.şa cum o numeşte ei, pledând
pentru acceptarea au discernământ a teoriilor pedagogice ale lui Rousseau şi Basedow, oădi „pedagogii mai noi au adoptat numai ideile cele
bune de la Rousseau, opunându-se erorilor aces.tuia" 8 . Este de reţinut
că, prin acest segment, lucrarea le-a dat studenţilor,
învăţaţilor
şi
profesorilor români posibillitatea de a cunoaşte şi aprofunda idei şi
concepţii ce dau conţinut pedagogiei clasice.
Dar partea cea mai interesantă a lucrării o reprezintă desigur capitolele originale „Despre învăţarea limbii române de la început până la
forrnarea stilului" şi „Amoare către patrie".
In studierea limbii, Bărnuţiu detaşează trei principii generale pe
care consideră că trebuie să le cunoa~ă toţi românii, spre a contribui
la păstrarea purităţii şi frumuseţii limbii noastre, indicc1nd şi mijloacele
necesare pentru o educaţie în acest sens.
Potrivit pri:inului princ'ipiu, cel al romanităţii limbii române, aceasta
trebuie- să fie cât mai pură, conservând vocabularul, gramatica şi\ eufonia limbii latine şi eliminând treptat „străinismele" cane s-au strecurat tot mai mult în vorbire. Acest principiu, spune Bărnuţiu, „ne
uneşte cu trecutul, cu strămoşii no.ştri, ne uneşte cu contemporanii
şi cu cei venitorii, el ne uneş.~e atât cu fraţii noştri cei din Daci.a cât
şi cu ceilalţi din Italia şi din celelalte părţi ale mundului roman ...
Când vorbim de unire :lli!mbistică, atunci numai principiul romanităţii
poate să ne unească, precum când vorbim de unire politică nu ne
po.ate uni în adevă1r nemica afară de principiul libertăţii" 9 • în această
privinţă, Simion Bărnuţiu mergea pe linia concepţiei latinizante a Şcolii
Ard~lene, exagerările sale liaitiniste în plian istoric şi filozofic fiind criticate -- cui competenţa cunoscută - de Titu MaiorescuI 0. Dar în pofida acestor critrci, aşa după cum releva Nicolae Iorga, sensul marilor
idei afirmate de Bărnuţiu „ne stăpâneşte, ne luminează şd ne încăl
zeşte" si astăzill.
Cel· de-al doilea principiu, al poporanităţii, cerea ca românii, cultivându-şi limba, să se opună creării unei limbi de circulaţie restrânsă,
numai în cercurile cărturarilor, diferită de oea vorbită de popor. Limba
română trebuie să fie studiată pe larg în toate şcoliLe. „pentru ca poporul să progreseze în studiul şi în cultivarea limbii sale dimpreună
cu învăţaţii"12.
De o mare pătrundere dă Bărnuţiu dovadă, când se opreşte ca să
explic-e conţinutul şi menirea celui de al treilea principiu, al progreS. Bărnuţiu, op. cit., p. 22.
a Ibidem, p. 46.
9 Ibidem, p. 219-220.
iu T. Maiorescu, Contra şcoalei Bărnuţiu, laşi, 1868, p. 107.
11 N. Iorga, Oameni care au fost, voJ.. I, Editura pentru
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sului: treptat, limba se llmbogăţeşte; ea progresează odată cu dezvoltarea economică, perf€Cţionarea politicii, înflorirea culturii, înălţarea
morală.

1nsufleţit el însuşi de cel mari înălţă·tor, mai curat patriotism, Simion Bărnuţiu nu a pregetat, nu a şovăit o singură clipă din viaţa lui.
în strădaniile sale de a aprinde şi de a păstra vie în sufletul românilor
flacăra sacră 0 iubirii faţă de pământul românesc, faţă de poporul român. O dovadă în plus o prdmim, m „Pedagogia" sa, de ii.a capitolul
„Amoare către patrie", pr'in care educatorii beneficiază de preţioase
sugiestii pentru formarea la elevi a unui autentic spirit patriot:ic13.
Adevăratul patriotism constă, a.şa cum a)firma Bărnuţiu, în respectarea
sentimentului de libertate, a limbii naţionale, a drepturilor, instlituţii
lor şi datinilorj strămoşeşti. Ca să trezească şi să întărească în tineri
acest spirit, educatorul este dator el însuşi să cunoască atât virtuţile,
cât şi scăderile naţiunii sale, iar aceasta o poate obţine doar studiind
istoria poporullui român, cunoscând monumentele naţionale. Prin evocarea faptelor eroice ale înaintaşilor, educatorul va ajunge la deştep
tarea şi întărirea spiritului naţional; din documentul neconvertibil, care
este limba naţională, ca şi din biog,rafiile românilor mari va putea extrage suficientă ma1terie care să conducă spre atingerea aceluiaşi scoo.
Semnificativ este faptul că Simion Bărnuţiu a încercat să~ş.i transpună în practică tioa'te aceste idei, în, acest sens având o contribuţ~
sub5tanţială la elucidarea
probleme1or de organizare şcolară, aflate
în dezbatere în Moldova anilor 1859-1864. Dar organi-zarea instrucţiei şi educaţiei în şcolile l"omâneşti era o preocupare mai veche. Punctul de vedere şi dezideratele sale şi ~e expusese cu mulţi ani
înainte - în proteste, cuvântări, în articole apă.rute în presa transilnnă remarcabile fiind Discursul din 2/14 mai 1848 de la Blaj, articolul
„O tocmeală de ruşine şi o lege nedreaptă"H. Numeroase sugestii sunt
cuprinse, de asemenea, în articolul „Observaţii asupra educaţiunii tine'rimii din Moldova1 5. Criticând starea învăţământului înainte de legea
din 1864, pentru redresaa-ea lui, Simion Bărnuţiu propunea: aloc~a
de fonduri speciale din bug,etul statului în sprijinul educaţiei naţio
nale; înfdînţarea postului de inspector ~neral, acesta trebuind să răs
pundă de problemele adminlistraţiei şcolare şi asigurarea salariilor profesorilor; obligativitatea s'trăinilor ce înfiinţau şcoli în oraşele româ~
neşti de a se conforma regukunentului general al şcolilor; înfiinţarea
de noi şcoti reale, menite .a răspunde cerinţelor majore ale dezvoltării
comerţului şi industriei.
Mare deschizător de drwnuri în toate zonele învăţământului naţio
nal, Simion Bărunţiu a militat încă din tinereţe pentru întemeierea
unui institut românesc de grad superior. De pildă, din scrierile ined:i.ite
ale cărturarulUi revista „Amicul familiei" a selectat, tipărindu-i, şi articolul „Cuvânt desprie necesiltatea Academici la Români", în care se
u Ibidem, p. 175-163.
14 S. Bărnuţiu, în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură", nr. 38, 1853,
p. 285-288.
15 S. Bă.rjnuţiu, în „Amicul familrei", Gherla, nr. 17, 1890, p. 233.
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argumentează nevoia unei universităţi destinate a pregăti cadrele de
conducere şi intelrotualita'tea românească, deoarece altfel românii din
Transilvania vor rămâne in „neştiinţa străbunească şi în servitutea ce:lor mai culţi dintre ei". „Academia, afirmă Bămuţiu, luminează cu
razel.e sale ca dintr-un centru toate ştiinţele, udă ca un râu toate g<ră
dinile celorlalte institute, ca să înflorească într-însele ştiinţa şi să
aducă fruct"I 6.
Spre sd'ârşitul vieţii, Simion Bărnuţiru a avut să-şi vadă împlinit
marele vis. În 1860, Universitatea ieşeană îşi deschidea porţile. De
altfel lui Bărnuţiu i-a şi reveni;t onoarea de a ţine discursul ~Inaugu
ral. Ce-i drept, nu 1-a rostlit, însă a fost publicat inte~ral în presa
vremii1 7.
La Universitatea Moldovei Simion Bă.muţiu a fost unul din cei mai
activi membri ai Consiliului Academic, participând la toa·te şedinţele
mai importante; mărturie stau prescriptele verbale ale şedinţelor din
perioada 1860-1864.
Simion Bămuţiu ...
Marele nelinj~ti,t Simion Bărniuţiu . . . Revoluţionarul paşoptist dârz
şi drept, care nu şi-a abandonat idealurile . . . Patriotul cu sufletul nedezUpit de inima neamului ... învăţatul ce şi-a adunat multa ştiinţă
numai pentru a o aşeza la temelia binelui ce-l meritau fraţii săi, român.ii ... Profesor devotat şi de un talent remarcabil ... Orator.· scânteietor ... Chtiprul său ce purta adesea un zâmbet trist, dure~os, după
diescrierea unor prieteni şi elevi, devenea dintr-odată seducăoor. plin
de vioiciune şi forţă, când expunea, cu patimă şi cutezanţă, marile
probleme ale naţiunii române. Aşa cum a arătat un discipol al profesorului, „ţinta întregii sale vieţi a fost liibertatea poporuLui român de
lanţurile robiei şi întunericului şi ridicarea lui prin cultură şi unire
vrednică de strămoşii săi. Ca atare el este un străiucit model pen~tru
generaţiile vjitoare şi pentru toţi ac-e~a care se sirnţcsc chemaţi ia
fapte mari" 18 .

IOAN A BURLACU

DIE PADAGOGISCHE AUFFASSUNG VON SIMION BARNUŢIU
(Zusammenfassung)
Durch das Bemi.ihen seiner Schiller erschien 1870 in Jassy „Die Padagogik;i
von Simion Bărnuţiu. Sie war die erste derartige Arbeit in unserem Land,
eigentlich der Kurs, der den Padagogikunterricht an der moldauischen Universitat eroffnete und die Ideen des siebenbilrgischen Gelehrten im Bereich l.::Ier
Kultur und des Unterrichts umfasste, wobei das Werk seine moderne Auffassung 'liber die Padagogik hervorhob.

Ibidem, nr. 14, 1890, p. 209.
„Ateneul Român", Iaşi, nr. '11 şi 12, 1860; nr. 13, 1861.
M. Strajanu, Rolul lui Simion Bărnuţiu în 1848, în
an XIII, nr. 10, 1914, p. 287-292 şi nr. 11, 1914, p. 326-332.
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Wie fast alle von Simion Bărnuţiu gehaltenen Vorlesungen ist seine „Păda
gogik" keine ori,ginelle Leistung, sondern grosstenteils eine l.Jberarbeitung nach
dem deutschen Pădagogen A. H. Niemeyer (1754-1828). Dank der Art und Weise,
wie er die fortschrittlichen Ideen der Weltpădagogik bearbeHet und sie der
Wirklichkeit der rumănischen Erziehung und des rumănischen Unterrichts anpasst, muss sie als eine Arbeit unbestreitbaren Wertes betrachtet werden. Die
Kapitel, die exklusiv Bărnuţiu gehoren, erfreuen sich eines besonderen und
berechUgten Interesses sowie die zahlreichen Bemerkungen und personlichen
Noten, die originale Ideen ilber den rumănischen zeitgenossischen Unterricht ausdrucken.
Durch seine „Pădagogik" bietet Simion Bărnuţiu eine
Synthese ălterer
Beschăftigungen,
die von seiner Jugend stammen. Seine Gesichtspunkte und
Ziele wurden in Protesten und Reden ausgedruckt, sowie in Artikeln der siebenbiirgischen Presse, wobei die wichtigsten „Die Ansprache von Blasendorf·•
(2. /14. Mai 1848) unct die Artikel aus „Blătter fi.ir Geist, Herz und Literatur"
si.nd.
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