DR. VALENTIN DARABAN - UN EXEGET AL OPEREI LUI
SIMION BARNUŢIU*

„Nu e o ruşine să fim prieteni cu cineva cât timp
vede lumina ziLei, iar după ce moare să nu mai

fim?"
EURIPIDES, Hecuba, 311 sq.
Scurtă notă biografică

Doctorul în fill.osofie Valentin Dărăban s-a născut la 18 mai 1948, în
satul Câmpial, judeţul Sălaj, ca cel mai mare dintre' cei şase copii ai unei
minunate familii de ţărani români. Şcoala primară şi cea gimnazială le
va face în satul natal şi la Sălăjeni, localitate din imediata apropiere.
după care va urma cursurile liceului „S. Bărnuţiu" din Şimleu-Silvaniei.
Toposul natal (Câmpia, comuna Bocşa Română cu împrejurimile) îşi
va pune adânc pecetea asupra destinului său cărturăresc, întrucât, născut
din acela.şi humus binecuvântat al Ţării Silvaniei care a dat cele trei
spirite tutelare ale ţinutului, pe Simion Bărnuţiu, pe Iuliu Maniu şi pe
Corneliu Coposu, el nu putea fi - păstrând desigur proporţiile - dec[1t
ca acestea. Legat de Câmpia Sălajului, riscăm o paralelă cu Săliştea Sibiului, în sensul că, dacă prima locialitate a dat 4 sau 5 doctori (în
drept, filosofie, astronomie, etc.), tot aici născându-se profesorul blăjcan
Gregoriu Mihali (1803-1872) 2 , a doua, după cum s.e ştie, este din ţară ce"
care a dat cei mai mulţi academicieni. De asemenea, la Câmpia avem
atestată prezenţa celui mai vechi codice manuscris găsit în Sălaj, o
Psaltire slavonă de secol XVI3 .
.Adoraţia pentru Simion Bărnuţiu, ca produs afectiv al locului, era
şi este cultivată aici din copilărie, iar la cel despre care vă vorbim dragostea pentru modelul Bărnuţiu s-a amplificat, mai întâi prin studierea
mărturiilor şi a textelor/fragmenrtelor/ publicate şi accesrbile în acea
perioadă, apoi, prin căutarea tuturor operelor sale şi a documentelor cele
mai insolite legate de viaţa şi activitatea mentorului. Căci, având parte
de dascăli lumin;;iţi, aşa cum spune un posibil biograf al lui Valentin
• Un preambul la o

posibilă pre-/postfaţă

la o

primă ediţie

a tezei de doctorat

in:rngur<1nd seria Disscr'atio academica.
1 Atestat ca Husmezău, (Hozzywmezew) la 1427. Vezi P. Mor, Szilagy varmegye
monographiaja, III, p. 533-542; C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor dtn Transilvania. Bucureşti, 1968, vol. I. A-N, p. 155.
2 Vezi Comşa, N./T. Seiceanu, Dascălii Blajului 1754-1948, Ed. Demiurg, Buc.,
1994. p. 69.
3 Ms. 28 BAR Cluj-Napoca, V. E. Linţa, Catalogul manuscriselor slavo-române
dtn Cluj-Napoca, Bucureşti, '1980, p. le?l-122.
la Ed;tura LEKTON
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Dărăban: „In aceşti ani s-a născut marea lui pasiune pentru istorie şi
filosofie (mai ales) şi pentru opera marelui patriot şi cărturar sălăjean
Simion Bărnuţiu, asupra căreia s-a aplecat cu pasiune şi acribie ştiinţi
fică toată viaţa"4. De aceea, crezul său l-am putea identifica în multe
din cuvintele lui S. Bărnuţiu.
în anii următori (1966-1971) îl găsim profesor în saitul natal, iar în
intervalul 1971-1972 lucrează la Intreprinderea Cinematografică Judeţeană din Zalău, perioadă în care urmează şi cursurile Facultăţii de istorie-filosofie, secţia filosofie, de pe lângă Universitatea „Babeş-Bolyai"
din Cluj-Napoca, studii încheiate cu o lucrare de licenţă, având ca subiect
unele aspecte 'legate de person.ralitatea şi opera lud S. Bărruuţiu (,Elemente raţionaliste şi spiritul antiteologic în gândirea lui Simion Bărnuţiu)5.
Intre 1973-1977 se află la Direcţia Generală a Presei şi TipărituriloF
(martie - sept. 1974, stagiul militar), iar între 1977-1985 este redactor
Ila ziarul local „Năzuinţia". Cel puţin din perspectiva împlinirii intelectuale şi familiale, această ultimă etapă pomenită pare să fie cea mai
fructuoasă din toată cariera sa . .Acum se înscrie pentru doctorat la Institutul de Filozofie din Bucureşti, îi străbate toate etapele şi îşi ia titlul de
doctor în filosofie' cu o teză privind „Folosirea kantianismului în ideologia paşoptistă românească din Transilvania" (conducător ştiinţific, prof.
Radu Pantazi), teză pe care a susţinut-o cu brio în faţa asistenţei şi comisiei întrunită pe data de 29 VI 1981.
Privind documentarea autorului pentru elaborarea tezei de doctorat
pot să vă comunic, cu firească emoţie, faptul că, în calitate de bibliotecar h Casa Cornului Didaotic, nu de puţine ori am rfost un m<irtor
direct al acesteia. Îmi amintesc, cum, prin anticariatele Bucureştilor, cu
febrilitate bibliofilă căutam împreună cărţile lui Bărnuţiu în vechile
ediţii prime sau diverse opere ante- sau interbelice referitoare la subiectul ,tezei, aşa ajungând să-i cunoaştem atunci pe mai toţi marii anticari ai vremii (R. Sterescu, N. Enescu, S. Mihuţă ş.a.).
în acelaşi scop a ·consultat toate manuscrisele şi arhiva Bărnuţiu din
colecţiile Bibliotecii Academiei Române, precum şi unele documente din
aceleaşi colecţii legate de paşoptiştrui ,ardeleni (vezi anexa 1), dar şi altele.
păstrate la Cluj sau la Iaşi, câteva dintre ele fiind puse în circulaţie sau
comentate pentru prima dată. Graţie acestei pasiuni de o viaţă, dr. Va4
I. Suciu, Valentin Dărăban, în „Şcoala Noastră", an VI, serie nouă, 4, 19913,
p. 114-115.
5 Rămasă pană azi în manuscris, teza de licenţă (6:3 p. dactilo) cur:rinde următoarele capitole: Introdulcere (p. 3-5), Bărnuţiu şi spiritul epocii (p. 6-17), De

la Kant, prin Krilg, la Bărnuţiu (p. 18-27), Elemente raţionaliste în gândirea băr
nuţiană. Anticlericalismul şi antiteologismul lui Simion Bărnuţiu (p. 28-51), Ref lecţii asupra operei şi 9ândirii lui Simion 13(!rnuţiu (p. 52-59) şi Conciuzii (p. 130-Gl.
după

care urmează

două pagini cu bibliografia. Lucrarea are ca motto următorul citat
Bariţiu, Părţi alese din istaria Transilvaniei pe 200 de ani în urmă, Sibiu,
1891. vol. III, p. 275: „Dacă în viaţa lui Bărnutiu. ca de altfel în a oricărui om
pământean, vei afla, pe lângă virtuţi sublime şi unele OQ.iniuni eronate, insă de
bună credinţă, in scl;iimb, puritatea caracterului său va ieşi curată ca diamantul,
iubirea sa către naţiune şi patrie va semăna cu a martirilor, cari au· căzut victime credinţei lor".
·

din G.
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r€1l.1Şit să 1posede, în ediţi[ pr.ime, fotocopii şi microfilme.
Bărnuţiu, extrem de valoros şi prin partea exegetică asupra operei acestuia, prin literatura paşoptistă sau despre aceasta
adunată în bi!bliotleca sa. A.ş.ai teă, putem afirma, fără dubii, faptul că,
uel despre care scriem a putut ajunge la lectura integrală a lui Simion
Bărnuţiu.
'

lenti.n

Dărăban

UN EXEGET AL OPEREI LUI SIMION BĂRNUTIU

a

un cvasi-integral fond

Având ca model intelectual pe europeanul Bărnuţiu, nu întâmplător.
pe toată perioada maturităţii sale a ţinut legătură cu ultimii mari mohicani în acest sens: Corneliu Coposu, Octavian O. Ghibuşi Corneliu Albu,
pe care i-a adus în Sălaj "in dilrftiger Zeit" (în vremuri de restrişte)6.
În urma conflictelor cu secţia de pror;againdă a Comitctulni Judetc·rn
PCR (în fapt, refuzul său de a accepta postul de corespondent al „Scânteii"
pe'ntru Sălaj), i se retrage dreptul de semnătură; nu acceptă nici postul
de director al Centrului de Librării „oferit" în loc de partid şi, până la
urmă, va ajunge să lucreze din nou în cinematografie (1985-1990).
După evenimenltele din decembrie '89, îl găsim pe meritate! redactor al revistei de oultură „Silvania". O daită cu 'încetarea aparitiei
a.restei reviste, în septembrie 1992, dr. Valentin Dărăban este înaadrat
prin concurs ca profesor de fi.iloso.fie la Şcoala Normală „Gh. Şincai".
din Zalău, unde va lucra până llJa prematura sa dispariţie, la numai 48 de
ani, în 12 octombrie 1996.

Locul lui S.

Bărnuţiu

în scrierile lui Valentin

Dărăban

Preocupările de început legate de opera lui S. Bărnuţiu se finalizează
în subiectul tezei de licenţă şi în două remarcabile studii: primul, intitulat Unele aspecte ale raportului dintre limbă, cultură şi libertate naţio
nală în gândirea lui Simion Bărnuţiu (Acta MP, I, 1977, p. 305--310),
iar ;il doilea Libertate naţională - libertate cdeziastică în qândirea lui
Simion Bărnuţiu (Acta MP. II, 1978. p. 339-349) - ambeh~ fand, c-redem, la origine două referate de doctorat. Primul studiu se bazează pe
6 Doşi îl cun~tea dinainte şi îlr vizita la Bucureşti pe C. Coposu, doar în anul
'1979, cu ocazia dezvelirii bustului lui Gh. Şincai la Bobota, re~eşte să-l aducă
aici in calitatea sa de fiu al satului, dar cu condiţia să nu ia cuvântul în faţa
oamenilor (V. mai nou C. G~d/D.E. Goron, Corneliu Coposu despre Simion Băr
nuţiu. Conferinţă 1979, în: „Limes", anul 1, Zalău, nr. 2-3/1998, p. 11-26). Fără
a cunoaşte în amănunt împrejurările în care i-a cunoscut. şi când anume acestia
au luat contact întâia oară cu Sălajul, începând cu primii ani ai deceniului trecut,
pe nrmăto.-ii doi îi întâlnim la sesiun[Ue de comunicări stiintifice ale Muzeului
(t983, Oct. O. Ghibu, Politica şcolară a lui Onisifor Ghibu în. anii 1910-1914 şi
învăţământul românesc sălăjan; 1984, C. Albu, Universitatea românească a Transilvaniei în concepţia lui Simion Bărnuţiu). Ca invitat al dr.-ului Valentin Dărăban,
pe data de 1 octombrie 1981, Corneliu Al'bu era prezent Ia Zalău, unde, în calitate
r:n .·'rf'fa':itc- şi lnr:rijitor de ediţie, lansa „Antologia Al. Paoiu [Jariar:" (F:cli<.11··a
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981.). Pentru un maximum de eficienţă
intelectuală personală, de la acest erudit intelectual a încercat să adopte până şi
regimul de lucru (somn: 21-03h, iar după 3 noaptea, până dimineaţa şi peste zi,
studiu şi scris!).
0•
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ana:liza a .trei articole bărnuţiene: a) Lepţiune limbistică dein logica
aplicată întru aperarea principiului romanităţii în Dacia (mss. doc. 151,
Fond: S. BărI11Uţiu, Arhivele Statului .Cluj-Napoca); b) O tocmeală de ruşine şi o lege nedreaptă şi c) Românii şi Ungurii. Discurs rostit în catedrala Blajului, 2/14 mai 1848, (ultimele două, după reproducerea lui
Bogdan-Duică, în „Viaţa şi ideile lui Simion Bărnuţiu". Cluj, 1924). în
cel de-al doilea studiu, mult mai întins ca primul, autorul utilizează pentru analiză mai multe opere bărnuţiene, lărgindu-şi totodată aria bibliografică, iar în plus, cu acordul prof. P. Teodor de la Universifatea Clujeană, cel care l-a descoperit, autorul valorifică un manuscris inedit:
Mitropolia de la Alba Iulia. O vorbă spusă la tempul său despre libertatea şi unitatea beserecei româneşti, scris de Bărnuţiu la Viena, în 1834
(Biblioteca Academiei. Filiala Cluj-Napoca, Secţia manuscrise, Fondul
Blajului, cota 167 mss roşu). In ambele studii, dr. Valentin Dărăban remarcă influenţa filosofiei criticiste kantiene asupra gândirii lui Simion
Bărnuţiu şi afirmă modernitiatea/europenitatea acesteia şi nu în ultimul
rând, îl apără de acuzaţiile de şovinlism şi naţionalism care i-iau fost
aduse pe nedrept de către unele condeie postbelice.
Amplificarea acestor studii şi îmbogăţirea lor cu alte aspecte legate de
ideologia paşoptistă va conduce la o teză de doctorat, intitulată FOLOSIREA KANTIANISMULUI !N IDEOLOGIA PAŞOPTISTA ROMANEASCĂ DIN TRANSIVANIA, a cărei structură va decurge, cum era şi
firesc, din logica intrinsecă a subiectului şi, ca atare, va cuprinde urmă
toarele părţi: Introducere, având ca scop punerea în temă asupra intenţiei autorului (14 pag. daciilo); cap. I. Idei de drept natural în ideologi.a
paşoptistă transilvăneană (40 pag. dactilo); cap. II. Istoria în viziunea paşoptiştilor români ardeleni (cca. 40 pag. dactilo); cap. III. Problem.a
limbii naţionale în ideologia paşoptistă din Transilvania (cca. 40 pag.
dactilo) şi Câteva concluzii (15 pag. dactilo).
In total 147 pag. dactilo+ 8 pag. Bibliografia (Vezi anexa 2. Sumarul).
Aparatul critic constă, în partea sa fundamentală, dintr-o bibliografie
însumând peste 120 de surse şi lucrări de referinţă, cam tot ce se scrisese
până la acea dată privitor la momentul "'48" şi care avea tangenţă cu
fruntaşii acestei revoluţii: toate operele lui Simion Bărnuţiu, tipărite sau
manuscrise, apoi, ·cele ale lui Al. Papiu Ilarian, G. Bariţiu, T. Cipariu ş.a.,
studiate, până la urmă, nu pe puţine din propria-i bibliotecă.
Legat de locul acordat lui S. Bărnuţiu şi operei sale în economia lucrării de doctorat, putem spune că, cel puţin din punct de' vedere cantitativ, autorul i-a consacrat o treime din conţinutul acesteia, deşi, practic, numele gânditorului de la Boc,şa este pomenit, într-un context sau
altul. aproaipe pe fiecare pagină. De fapt, ,autorul nu întreprinde '1iri
doar o repertorizare tematică a ideilor paşoptiştilor ardeleni ci şi o .,armonizare" a acestora în raport cu cele ale lui Simion Bărnuţiu, pe care
deseori îl numeşte „marele ideolog de la 1848" sau „conducătorul ideologic al revoluţiei". în ciuda devoţiunii manifestate faţă de scrierile şi
faptele lui Simion Bărnuţiu, dr. Valentin Dărăban îi remarcă, ori de câte
ori este cazul, modernitatea şi realismul gândirii - „deschiderea", dar
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nu este părăsit de spiritul crHic, ci în bună tradiţie kantiană, îi relevă
acesteia toate exagerările. Opera sa este urmărită de către exE'get atât
în planul diacronk, cM şi în cel sincronic al exegezei: pe de o parte, avem
confruntarea ideilor lui Simion Bărnuţiu cu cele ale contemporanilor săi,
iar pe de alta, se realizează urmărirea receptării în timp a operei sale,
punând astfel în valoare exegeza bărnuţiană românească (Bogdan-Duică,
D. D. Roşca, P. Pandrea, P. Teodor, R. Pantazi ş.a.)
Tot aici, alături de analiza laturii ideatice a_ gândirii lui Simion Băr
nuţiu, dr. Valentin Dărăban s-a ocupat şi de unele aspecte formale ale
operei studiate: ne aminteşte, de exemplu, de forma dialogică utilizată
pentru unele scrieri (una devenită tradiţie în modul nostru de a filosofa), scoţând în evidenţă faptul că Simion Bărnuţiu este unul din iniţia
torii lingvisticii comparate la noi. Având în vedere latinismul scrierii
lui Bărnuţiu, autorul rezumă sau sintetizează ideile „pre" limba contemporană, oferind adesea o recitire „agiornată" a operei sale.
Mărturisim că nu avem calitatea de specialist în momentul „48", nici
în opera lui Simion Bărnuţiu, şi nici n-am reuşit să adrmăm până acum
toată documentaţia aferentă bio-bibliografiei dr.-ului Valentin Dărăban
(ne lipseşte în acest sens dosarul de doctorat cu referinţele profesorilor),
plus faptul ce s-ar impune de la sine în acest caz: parcurgerea obligatorie
cel puţin a întregii bibliografii utilizate de autor ş.a.m.d De aceea, pe
moment, nu avem cum să discutăm în mod speciai problema originalităţii lucrărji în raport cu tot ce s-a scris pe această temă. Apoi, se ridică
şi o problemă mai delicată, în fapt, doar de suprafaţă; la o prima
lectură am putut detecta mici ajustări de ,,imagine" operate cu scopul
de a trece de grila comisiei, dar, la fel, şi unele pasaje care i-au fost
„cenzurate" autorului. (Faţă de acest aspect se impune compararea capitolului similar din teză ·CU articolul amintit la început: Libertate nj(zţio
nală libertate eclesiastică în gândirea lui S. Bărnuţiu). Evident, teza
cuprinde multe pasaje şi pagini care ilustrează din plin puterea de sinteză şi analiză cu care era înzestrat dr. Valentin Dărăban, gradul înalt
în care stăpânea subiectul. Dar, altceva vrem să avansăm noi în cele ce
urmează: un anumit punct de vedere, punct confirmat de altfel prin
mai tot ceea ce a scris, şi anume: pe dr. Valentin Dărăban nu numai
opera bărnuţiană în sine l-a cucerit sau nu numai că întreaga sa operă
îl defineşte şi ca un tot aşa de bun cunoscător al paşoptismului, ci faptul
că, pentru el şi nu numai ideologia paşoptistă era un loc de refugiu în faţa istorliografiei comurniste şi a temelor ei prcdilocte. nu ceva
complementar acestei<1. Totodată, Simion Bcirnuţiu, ca model uman. şi.
s.e-nţelege, paşoptismu:! ca viziune în general, reprezenta o .ati-t:udine
intelectuală ostil comunistă, de care de-abia astăzi ne putem da seama.
Pentru că, practic, se proceda la o actualizare a spiritului paşoptist, opunându-l, discret, găunoasei ideologii naţional-ceauşiste. Şi, de fapt, reîntoarcerea la idealurile paşoptiste nu era un mod paseist de a privi lucrurile, ci, dimpotrivă, momentul '48 mai putea fi un loc de unde, la o
adică şi la acea dată (<mii '76-81), se mai putea reînnoda firul istoriei
(N.B. - AceastCI în măsura în care despre momentul intierbelic era
aproape imposibil de vorbit!); aşadar, paşoptismul era pentru mulţi o
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paradigmă încă

în mare parte valabilă. Punctul nostru de vedere este că
atât teza, cât şi toată publicistica axată pe momentul '48, în general,
sau pe vreuna din activitatea corifeilor săi, în special, era una „kantiană" spre ? ne exprima ca în epocă, adică una cu intenţie practică.

Calităţile

profesorului

şi

ale publicistului

Intelectual extrem de cultivat, înzeStrat .cu o luciditate tăioasă şi un
acut al adevărului, dr. Valentin Dărăban a fost singurul dintre noi,
cei din jur, de atunci şi de mai încoace, care, cu evident talent, a cultivat
portretistica de idei, medalionul filozofic - nu caracterizarea politkoideologică( !) practicată de unii, aşa-zişii doctori în filosofie de pe-aici.
scoşi pe bandă la Academia „Ştefan Gheorghiu". Mărturie în acest sens
stau medalioanele aniversare închinate marilor figuri paşoptiste, răsfi
rarte prin toată presa sălăjeană, dar mai ales în suplimentul de cultură
„Silvania", devenit după 1990 revista de cultură „Silvania" (al cărei redactor şi str~teg ia fost), apoi. în ultima vreme, nwneroasc portr:ete
dedicaite merilor fig.uri de dascăli sălăjeni, publicate în seria nouă a revistei de cultură pedagogică „Şcoala Noastră" 7 .
Cât priveşte calităţile sale pedagogice, nemaipunând la socoteală
atâţia mari dascăli ai naţiunii noastre care i-au servit de model, lucru
cel mai înţele'pt din partea noastră ar fi acela de a lăsa aprecierile spre
decantare în timp prin amintirile n~terse ale generaţiilor de elevi cărora
le-a predat cu vădită aplicaţie logica şi filosofia.
V-am prezent;a;t, deocamdată -în schiţă, nu atât un cioranian exerciţiu
de admiraţie (unul care se dedică maeştrilor tăi spirituali), cât, mai ales,
unul de empatie, pro amicitia - după cum am încercat să o exprimăm şi
prim motto-ul ales; din nefericire însă, este în acel.aşi timp şi un exercitio
pro memoria. Cu atât mai mult am dorit să scriu cele de mai sus, cu cât,
dacă era în viaţă, dr. Valentin Dărăban, ar fi fost cu siguranţă aici, printre noi, cei unul dintre principalii sufletişti ai manifestii.rilor de fată şi,
fJ.rii înd;:.ial<J„ unul dintr:• t::el mai '.:':1li:i'icdti mscl'O'rntc.ri ;i '~cestora 8 . Poate
de acolo de sus, de pe un alt podium, ne .priveşte cu gândul că, deşi era
cel mai îndreptăţit s-o facă, n-a apucat să dea pentru cultura română,
marea sa carte despre Simion Bărnuţiu. Cu materialul adurua.t deia, cu
experienţa celor citite şi scrise, după părerea noastră, era cel mai chemat şi înzestrat pentru aceasta, dar, cum ar spune C. Noica - cu o sintagmă prea des sortită nouă, românilor: „n-a fost să fie" 9 .
Aş dori să închei cu o precizare: pe cel despre care mi-am îngăduit
se! scriu aici încă din ci3pul locului 1-0'Tl numit un EXF:GET şi nu sim-

simţ.

V. anexa 2. Bibliografia operei.
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeului de Istorie şi Artă Zalău, 9-10
aprilie 1998, „150 de ani de la Revoluţia Română din 1848-11849. Simion Bărnuţiu
- 190 de ani de la naştere".
9 Nu-i cunoaştem arhiva personală şi, deci, nu ne putem pronunţa încă asupra
existenţei sau nu a unei schiţe măcar a acestei monografii.
7
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plu comentator al scrierilor gânditorului de la Bocşa Sălajului; aceasta
nu doar .pentru acribia dov€tlită - chiar filologică şi, mai ales, istoricojuridică cu care a praours-<> inregral, ci şi :fiindcă pentru dr. Valentin
Dărăban, lucru arhicunoscut, opera lui Simion Bărnuţiu a constituit dintotdeauna o a doua Biblie.
IOAN QRQS

ANEXE:

1. Manuscrisele lui Simion

Bărnuţia

aflate la Bibliotaca Aoademiei

I. Pedagogie şi Didactica, 496 pg.
2. Studiu asupra dialectelor şi ortografi.ei. italiene, comunicat lui I. Maiorescu sub formă epistolară, 15

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
IG.

17.

18.
19.
20.

fil:e
Dreptulu naturalu, fii file
Istoria legislaţiunii romane, 26 file
Filosofie şi altele
Istoria filosofiei, 220 file
Logica, 83 file
Despre constituţiuni, 183 file
Dreptului gentiloru, 100 file
Studiu comparativ despre monarhia ereditară, monarhia electivă şi republica, 119 file
Dreptu publicu naturale, 138 file
Notes-ul de însemnări a lui S.'8.
Note de studiu cu caracter juridic, în română, germană, latină şi italiană, 630 file
Metafizica, 67 file
Estetica, 46 file
Fiziologie, 44 file (chirilice)
Doctrina dreptului raţiei (scris de C.F.P. la anul
1937, cu adnotări de Simion Bărnuţiu, cirilice),
255 pag.
Storia del dritto marittima, 200 file
Institutionum Theologie Moralis, Pars
prima (lb. lat.), 46 file
Pedagogia (notiţe de A. Barbu Brandia), 273 file
(tipărită în 1870, la Iaşi)
Arhiva Simion

lb. lat. şi rom.

Cota
Cota
Cota
Cota
Cota
Cota
Cota
Cota

mss.rom. 352&
mss.rom. 3758

mss.ram. /
mss.rom.
mss.rom.
mss.rom.
mss.rom.
mss.rom.

Cota mss.rom. 5436
Cota mss.rom. 5437
Cota mss.rom. 5445
Cota
Cota
Cota
Cota

mss.rom. 5446
mss. rom. 5444
mss.rom. 5443
mss.rom. 5442

Cota mss.rom. 2990
Cota mss.it. 41
Cota mss.lat. 188
Cota mss.rom. 3157

Ba1int

·
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3348
5439
5440
5434
5435

Bărnuţiu

l. Act prin care S. Bărnuţiu numeşte pe S.
prefect în 10 oct. 1848
2. Acte personale ale lui S. Bărnuţiu
- diplome din 1825, 1839, 1854
- acte de numire în diferite funcţii
- ciorna testamentului din febr. 1864

·

Cot.a Blss.rom. 5438·

Arh. 73/1967
Arhiva S.B. I. acte I
Arh. 397
Arh. S.B.
I. Acte 2-6
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Chitanţe pe numele lui St. Miele, Ianoş Pop, Ianoş
Arh. S.B.
Maniu, 1866-1867, lb. megh., germ.
I. Acte 7--10
4. Recipise prin care Kerdes Gyargy recunoaşte că a
încasat 20 forinţi pentrQ coşciugul executat pentru
Arh. S.B.
S. Bărnuţiu, ·1864 (llb. magh.)
I Acte 11
5.Totalul lucrărilor executate. pentru coşciugul~ lul·..,.,.,. Arh. S.B.
S. Bărnuţiu, 4 iulie ·1864 (lb. magh.)
I Acte 12
6. Notă de plată adresată lui ·Ioan Maniu (lb. magh.)
Arh. S.B./I Acte 13
7. Corespondenţă oficială în legătură cu numirea IJui
S. Bămuţiu ca profesor de filosofie la Gimnaziul
Academic din Iaşi k1 1854 şi alte probleme legate
de această chestiune.
Arh. S.B./I varia
8. ·Regulamentul Asociaţiei pentru tipărirea mss.-lor lui
S. Bămuţiu şi 4 foi de subscripţie pentru tipărirea
operelar ,,Dreptult publicu alu romAnilor".
Arh. S.B./I varia 2
9. Inventarul cărţilor lui S. B. care i;-a trimis de către
familia răpos:aitului prof. Miclea la Universitate, cu
Arh. S.B.
I varia 3
adăugiri de Ion Bianu, 5 pg. mss.
10. Telegramă primită de Ioan Maniu prin care i se
Arh. S.B.
aprobă prelungirea concediului cu 14 zile (germ)
I varia 4
11. Cântecul „UmbreLor lui Simion Bărnuţiu", cântat de
Arh. S.B.
corul din Blaj, la 21 iunie 1864.
I imprimat 1

3.

Alte documente
1. Cota mss.rom.

878
filele 88-101
pg. 391

„Fragment dintr-o polemică violentă a lui A. T. Laurian şi A. Papiu Ilarian contra lui Simion Bămuţiu şi a
rolului acestuia în cauza şcolilor din Moldova"

2. Cota

mss.rarn. 980
fila 51, p. 425

„Consignatio instrumentorum phisicorum anno 1835
die 10-a septembris transpositorum". Semnaţi: S. Băr
nuţiu, N. Marcu şi I. Rusz. (copie)

3. Cota

mss.rom. 993
filele 110-'142
pg. 426

„1854, Blaj, etc. Corespondenţă a lui Simion
către G. Bariţiu s.a. (<1rig. şi copii).

4. Cota

mss.rom. 969
fila _131, pg. 429

„Iunie 16, (1843), Blaj. Profesorii blăjeni cătră Consistoriu. Protestatio proffesorum in 24 iunii, anno 1843".
Semnează: N. Marcu. S. Bărnuţiu, Jos. Pop, D. Boer.
V. Pop, A. Pop, Gr. Elekeş, I. Fechete şi Gr. Moldavi
(copie lat.)

5. Cota

mss.rom. 1060

„Mai, 15 (1848). Ordinaţiunea comisarilor regenţi Szabo
şi Banffi cu privire la ţinerea adunării de la Blaj (capiată
de Bărnuţiu în Viena, la 18 aug. 1849, în lb. magh.).

6. Cota mss.rom. 984
fila 306, pg. 443

„1848 oct. 7/19 Sibiu. Au die ungarische und aus die
Szekler Nation Siebenbiirgers". Proclamaţia
Comitetului român de pacificare. Iscăliţi: A. T. Laurian,
Simion Bărnuţiu, N. Bălăşescu, T. Cipariu, FI. Micasiu
şi I. Bran (tip. pe foi voi.).

7. Cota

„1848, oct. 30/18, Sibiu. Proclamaţia naţiunii r:imâne
cu privire la înarmarea românilor". Semnează: A. T.
Lauri.an, S. Bărnuţiu, N. Bălăşescu, Fl. Micaş, T. Cipariu, I. !Bran (tipărit)

mss.rom. 1058
fila 61 pg. 44·1
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8. Cata

rnss.rom. 446
fila 5.446

„Nov. 7 (1848) Sibiu. Paşaport dat iui G. Bariţiu de
Corn. Naţ. Române" Semnat de S. Bărnuţiu (original)

9. Cota

mss. rom 970
fila 188, pg. 4.48

„dec. 16 (1848) Sibiu. Certificat dat de Corn. Naţ. Rom.
lui Carol Viotte pentru libera petrecere în Comitatul
Turda şi Ceta1lea de Baltă". (Originalul purtând sig. comitetului şi semnătura lui S. Bărnuţiu. preşed. şi a lui
Aaron Fl., secretar).

10. Cota 1ms.rom. 1059
fila 327, pg. 462

„Oct. 7 (1849)

11. Cota

1059

„Sept. 19, Viena (1850). Deputaţiunea românilor către
sinodul diecezei române unite de la Viena, în scop naţional-bisericesc". Semnează S. Bărnuţiu, A. T. Laurian
şi I. Maiorescu (copie).

12. Cota mss.rom. 1060
fila 252 si urm.
pg. 477 .

„Aug. 15 (1852) Câmpeni. Iancu că:t~·e Bărnuţiu;·.
Scrisaare orig. cu mai multe anexe referitoare la doleanţele românilor din Apuseni.

13. Cota

„Sept. 27 (1861), Iaşi. Scrisoare a lui S.
Avram Iancu şi Axente Sever" (copie).

mss.rom.

mss.rom. 993
filele 12!1-141

Plenipotenţă dată lui Şaguna, Bărnuţiu şi
Brateş din scaunul Me-

Laurian, de locuitorii satului
diaşului" (original).

Hucure~ti,

alcătuit

de autor ca parte a rezumatului

către

întocmit,

JO.II l.1 !1/8.

Val.

2. Sumarul

Bărnuţiu

Dărăban

lucrării:

„Teza de doctorat intitulată FOLOSIREA KANTIANISMULUI !N IDEOLOGIA
ROMANEASCA DIN TRANSILVANIA reprezintă o încercare de a
contribui la o mai bună înţelegere a locului şi rolului, profund progresist, avut
de ideologia paşoptistă românească din Transilvania în istcrria gândirii sociale,
politice şi filorofice din România.
După ce fixează climatul general pe fondul căruia apare şi se dezvoltă ideologia paşoptistă, în INTRODUCERE se subliniază faptul că filosofia kantiană a
oferit ideologilor de la 1848 un însemnat număr de argumente de natură doctrinarfilosofică pentru susţinerea ideilor de libertate, egalitate şi independenţă naţională.
conferind luptei lor o mai mare autoritate. Ideile de libertate din filosofia kantiană
au fost transpuse de către ideologia paşoptistă română din planul etic-mcrral în cel
politic-social.
ln continuarea acestor consideraţii de ordin general, în primul capitol al tezei.
intitulat IDEI DE DREPT NATURAL iN IDEOLOGIA PAŞOPTISTA TRANSILVANEANA s~mt puse în evidenţă ideile de libertate. dreptate si egalitate natională şi socială, prezente în scrierile lui Simion Bărnuţiu, George Bariţiu, Timotei
Cipariu, Alesandru Papiu-Ilarian, Eftimie Murgu, August Treboniu Laurian, Aarcm
Florian 'ii Aaron Pumnul.
In cel de-al doilea capitol. intitulat ISTORIA !N VIZIUNEA PAŞOPTIŞTILOR
HOMANI AHDEJ.ENI se pune în evidenţă faptul că, in tlm1J ce na'iopti~tii apare:.iu
pe scena spiritualităţii române, istoriografia noastră se ralia orientării romantice,
fructificând idei de :valo;ire care se degaiă din operele lui Michelet, Thierry:
Savigny, Herder şi Ranke, ca ideologie politică, romantismului istcrric i se raliază
ideile liber;1lismului, idei născute clin filosofia lui Kant. Krug, Hotteck şi Li~·..
In cel de-al treilea capitol, intitulat PROBLEMA LIMBII NAŢIONALE IN
IDEOLOGIA PAŞOPTISTA DIN TRANSILVANIA, raport&ndu-se mai cu seamă la
PAŞOPTISTA
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scrierile lui Bărnuţiu, Cipariu, Bariţiu şi Papiu-Jlarian, autorul apreciază că, in
timpul acestei perioade, mai ales in !J'ransilvania, lupta pentru limbă se identifică
cu lupta pentru supravieţuire naţională.
Formulând CATEVA CONCLUZII, autorul pune în evidenţă faptul că influenţa
filosofiei kantiene asupra ideologiei paşoptiste n-a fost accidentală, ci ea a răs
puns cel mai bine dezideratelor epocii respective. Apoi, influenţa filosofiei kantiene
asupra culturii române a avut, în general, sensuri şi semnificaţii progresiste şi s-a
adeverit a fi de durată. Dovada, lunga serie de kantieni români, ilustrată in perioada următoare prin: T. M:aiorescu, M. Eminescu, C. Rădulescu-Motru, I. Petrovici, M. Ralea, P. P. Negulescu, NT. Djuvara, :\'L Florian ~i alţii".
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an VI, serie
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nr. 4,

DR. \' ALENTIN DARA.OAN - UN EXEGETE DE L'OEUVRE DE
SIMION BÂRNUŢIU

(Resume)
Sous ce titre l'auteur esquisse le portrait de celui qui a ete l'intellectuel brillant, le journaliste, le chercheur et le professeur Dr. Valentin Dărăban ,(Câmpia
1948 - Zalău 1996). D'apres une breve note biographique, qui cherche a mettre
en relief surtout le râle du modele dans sa formation intellectuelle joue par le
philosophe Simio :-i Bărnuţiu (1808-1864) - originaire des parages, on marque le
trace de l'activite scientifique, journalistique et didactique de Dr. Valentin Dă
răban, la place de l'oeu\rre de son maître dans ses ecrits, sa qualite d'exegete
et sa veneratiion pour l'oeuvre et l'homme Simion Bărnuţiu. En annexe sont presentees la liste des manuscrits de S. Bărnuţiu etablie par Dr. Valentin Dărăban.
le sommaire de sa these de doctorat en philosophie (Emploi du kantisme dans
l•ideologie 1848-iste de la Transylvanie) - restee en manuscrit et la bibliographie
de ses ecrits.
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