FAMILIA RADU TEMPEA IN CULTURA NAŢIONALA
DORINA NEGULICI

Incepind d i n secol u l al XVIII-lea, cultura românească din Transil
Yio' " i a se imb:>găţe!;te şi se diversifică ca urmare a apariţiei conştiinţei
n�;ţionale generată la cărturarii epocii de împrejurările istorice contempo
ra n e lor. de si tuaţia deosebită a Transilvaniei, unde populaţia românească
î n d ori nţ a conti nuă de păstrare a legăturilor economice, politice, culturale
cu ce l e lal t e regiuni româneşti , a recurs la scrierea istoriei bisericii, sin
gura l o r instituţie proprie şi factor de unitate spirituală.
Un imp0rtant r.ol în această direcţie l-a avut apariţia scrisului româ
n es c cu caractere latine, ce începe a fi larg uzitat de centrul cultural
rerrezen tat de şcoala românească şi de biserica Sf. Nicolae din Şcheii
B raşovului 1 .
I n acest cl imat cultural. s-au format d e timpuriu numeroase generaţii
de cărturari. care prin activitatea lor multilaterală închinată ideii de cul
t u ră unică pentru toţi românii, depăşesc: cadrul local, înscriindu-se prin
operele lor pe coordonatele culturii naţionale. Dintre acestea, familia Tem
pea din Şcheii Braşovului, pe parcursul unui veac şi jumătate (secolul al
XVII I-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea), enumără din tată în
f i u şase generaţii de dascăli, cărturari. purtînd toţi prenumele de Radu,
d i n care cauză istoriografia îi menţionează numeral : Radu Tempea I , Il,
I I I . I\'. V. VI.
Dacă despre Radu Tempea I, III şi IV nu deţinem pînă în prezent
in formaţii concludente. în schimb despre ceilalţi avem date suficiente pen
tru a le putea contura activitatea şi a le stabili locul în istoriografia şi lite
rat u ra epocii.
Radu Te:npea II ( 1 69 1 - 1 742) cel mai de seamâ reprezentant al isto
riografiei româneşti din Transilvania din prima jumătate a secolului al
XVIII-lea, este continuatorul cronicii popii Vasile din anul 1 633, care a
fost scrisă la scurt timp după istoria lui Mihai Viteazul şi înainte de Gri
gore Ureche. Cronica intitulată "Istoria besericii a Şcheilor Braşovului"2
reprezintă mai mult o înşiruire de scurte însemnări, uneori făcute în mod
stereotip pe ani3. Faţă de aceasta. cronica lui Tempea dovedeşte reale pro
grese ale narării şi relatării evenimentelor, căci pentru Tempea II, a scrie
1 Valeria Căliman, Scrisul românesc cu caractere latine în Braşov şi Ţara
Hir.�ei în secolul al XVIII-lea, in Limbă şi literatură, 15, 1967, p. 151-163.
2 Manuscrisul nu s-a păstrat, dar cuprinsul i se cunoaşte din două tt·aduceri
germane păstrate in arhiva Bisericii Negre din Braşov.
3 Octavian Sohiau, Livia Bot, Radu Tempea. Istoria sfintei biserici a Şcheilor
Braşoru lui, Bucureşti. 1969, p. 1186-198.
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înseamnă să-ţi pleci urechea la evenimentele contemporane şi să le tăl
măce!?ti sensul4.
Intemeindu-şi naraţiunea pe documente şi în parte pe tradiţia orală,
cronica lui Radu Tempea II ne oferă un bogat material informativ, de
autentică valoare care constituie mai ales pentru prima jumătate a seco
lului al XVIII-lea, un preţios izvor al istoriei românilor braşoveni şi a
Braşovului în genere.
Lucrarea intitulată Istoria sfintei beserici a Şcheilor Braşovului5, rela
tează evenimentele incepind cu anul 1 484, lucru pe care autorul 1-a rea
lizat. prelucrînd cronica popii Vasile cu foarte mici modificări. Aşadar,
relatarea evenimentelor începe cu expediţia lui Petru Rareş, trecerea prin
Braşov a lui Mihai Viteazul. cu activitatea culturală din vremea lui Coresi
şi ajutoarele acordate aşezării româneşti din Şchei, de către domnii români .
Inceputurile bisericii Sf. Nicolae şi evenimentele legate de trecutul ei ,
pentru o perioadă de peste 250 de ani, constituie un capitol deosebit de
relevator, aducînd în lumină legăturile Braşovului cu ţările române, legă
turi în care cartierul românesc al Şcheilor îşi are importanţa sa ca cen tru
bogat, protejat de Ţara Românească şi Moldova, ca o comunicare intere
sată în legăturile comerciale, diplomatice şi religioase dintre cele trei ţări
româneşti6. Este semnalat ajutorul dat de Vlad Călugărul şi Neagoe Ba
sarab, ca sprijinitori ai ridicării bisericii din piatră la 1 495 şi respectiv a
desăvîrşirii acestei · lucrări?. Pentru anii 1 583- 1 5 9 1 , se subliniază ajutorul
dat românilor din Şcheii BraŞovului de domnii Moldovei, Pe�ru Cercei şi
Aron Vodă. Primul "au ridicat tinda bisericii de piatră cu \·oia sfatu l u i ;
s i a u înfrumuseţat oltariul şi beserica cea vechie cu toate chipurile sfin
ţilor şi cu podoabe, în anul 1 583 (7092)"8. iar ,.de ce n-au isprăvit Petru
Vodă au isprăvit şi au zugrăvit şi au mai înălţat şi turnul în an11l 1 595

(71 03)"9.

Insemnările cronicii, privind secolul al XVII-leB. trec în revistă o serie
de preoţi învăţaţi, folosiţi de sfatul cetăţii în relaţiile cu Ţara Rom:lnească
şi Moldova. Singura însemnare deosebită privind evenimentele istorice din
această perioadă este cea referitoare la Mihai Viteazul. Cronicarul î nsă
fără a înţelege în profunzime acţiunea acestuia, notează sumar : . . . . .s-au
sculat Mihai Vodă din Ţara Muntenească de au trecut muntele ş i au
aprins satele. Atunci a mers domnul Teveriş, judeţul din Braşov, cu proto
popul Miha şi au făcut pace şi legătură cu Mihai Vodă să nu strice
ţinutul"10.
In continuare, cronica ne dă date importante privind epidemia de
ciumă şi foametea abătute asupra oraşului la 1 7 1 8 , o adevărată calamitate
4 I.

P eri van

p. 676-67'7.

,

Radu Tempea în Istoria literaturii române, 1,

Bu cu reşti

,

1964,

5 Manuscris: in Arhiva Muzeului primei şcoli româneşti din Şchefi Braşovului.
6 P. P. Panaitescu, Inceputurile scrisului în ltmba română, in Studii şi mate
riale de istorie medie, IV, 1900 , p. 1 00--1 85; idem, Inceputurile şi biruinţa scrisului
in limba română, Bucureşti . 1965. p. 84.
7 Candid C. Muşlea, Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, vol. 1 ( 1 29z.174!l), Braşov, 194.3, p. 53-54.
8 O ctavian Schiau, Liviat Bot, op. cit., p. 59.
9 Ibidem.
10 Ibidem, p. 59---60.
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pentru populaţie. căci după cite ne relatează Radu Tempea, ar Ii secerat
1 6 000 de vieţi in intreg oraşul.
Cronica adu<::e in lumină şi activitatea tipografică braşoveană, despre
care timp de peste două secole - adică de la ultima tipăritură a lui Coresi,
Evanghelia cu învăţătură sau Cazania a Il-a din 1 5 8 1 şi pînă în anul 1 805,
dnd încep să apară cărţile editate într-un tiraj mai mare de fraţii Con
stantin şi Ioan Boghici - în afară de un calendar tipărit de Peicu Şoanul
în anul 1 73 1 . nu se mai aminteşte nimi c 1 1 . Iată ce ne spune în această
privinţă cronicarul braşovean contemporan cu Petcu Şoanul : "la 1 73 1 au
început a face tipografie Petcu Şoanul dascălul, lucru care el nu văzuse
nicăiri şi au tipărit nişte calendare in care au pus nişte lucruri a zodiilor,
cine cînd să va naşte, cum va fi . . . că a<::ele gîcituri besereca pravoslavnică
nu le primeşte'm. Cronica precizează că Şoanul a tipărit acest calendar
după un .. izvod" al popii Statie Grid, ceea ce demonstrează că preoţii deţi
neau astfel de manuscrise cu "gîcituri", respinse de biserică13.
La anul 1 733. este relatată vizita făcută de episcopul Inochenţie Micu
la Braşov. cu date ce scot în relief lupta românilor transilvăneni cu politica
habsburgică de "unire".
Lucrarea se incheie cu reproducerea unor porunci trimise de proto
popul Radu Tempea, în vederea înlăturării neajunsurilor ce persistau in
special în bisericile pe la sate. Aceste porunci sint urmate de însemnări
care ni-l prezintă in 1 741 şi pe fiul cronicarului, dascălul Radu, ajuns
diacon şi de ultima insemnare a cronicii din 22 martie 1 742.
Ceea ce conferă acestei cronici o importanţă deosebită, este faptul că
ea ne relatează evenimentele sociale şi politice legate de lupta românilor
din Şchei pentru libertate, impotriva patriciatului din cetate.
Este unica mărturie contemporană Îll limba română, despre luptele
românilor transilvăneni impotriva politicii dusă de stăpînirea habsburgică
în ge..,eral şi în special impotriva conducătorilor cetăţii Braşovului.
In fruntea acestei lupte, s-a situat cum reiese şi din cartea neagră a
sa�ilor de la 1 735, in care erau consemnaţi toţi duşmanii lor, Radu Tem
pea II alături de alţi cărturari ca Petcu, Duma, juratul Hîrs etc. Că Tem
pea a luptat pentru păstrarea tradiţiei româneşti şi pentru independenţă
faţă de patriciatul cetăţii, este cert, căci altfel nu ar fi suferit 82 zile de
arest in tinda Sfatului, timp in care Tempea rămîne acelaşi apărător al
intereselor românilor şcheieni, care doreau o conducere spirituală capa
bilă să le apere drepturile in faţa autorităţilor desemnate prin Unio Trium
Nationum. La apostrofările ce li se fac, ca de exemplu : "Se cade să fiţi
ascultători de noi că şedeţi pe moşia noastră, să nu fiţi rebelie" 14, cărtu
rarul răspunde : "Da locul oaselor şi grădinilor noastre cind au venit moşii,
strămoşii aici, oare vinduta-ţi au dăruita-ţi?'m. Nu ia in considerare nici
plîngerile in scris ce se vor face impotriva lui şi după răspunsurile cate
gorice pe care le dă, loveşte şi cu toiagul in podea in faţa intregului sfat16.
11

Emil Micu, O veche tiparniţă românească din Braşov, in ,.Drum nouw, nr

7[173, 27 august, 1970.
12 Octavian Schiau, Livia Bot, op. cit., p. 132.
13 Ibidem.
1 4 Ibidem, p. 162.
1s Ibidem.
16

Ibidem.
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Despre această perioadă cronica nu aminteşte nimic, dar Thomas Tar
tler în Collectanea zu einer Particulăr Historie von Cronstadt 17 , dă un
pasaj deosebit de semnificativ în acest sens : . ,in sfîrşit, în 1 i38 j udeţul
Herbert îl pune la arest - este vorba de Radu Tempea II - pentru că
n-a voit să recunoască pe preotul pus de el, ba l-a şi alungat şi ar fi de
clarat că judeţul Braşovului nu le poate porunci nimic. Astfel Valahii , care
timp de aproape un an fuseseră liniştiţi s-au alarmat din nou şi au făcut
apel la Curte. Dar deoarece toate trei naţiunile făcură , .communem cau
sam" şi văzură că valahii din celelalte localităţi din Ardeal, urmează pilda
celor din Braşov şi şi-ar aroga pretutindeni drepturi speciale, ele ară tară
Curţii intrigile păgubitoare ale Valahilor. Ca să pună capăt acestei neîn
ţelegeri, guvernul trimise un deputat. dar Valahii tot nu fură aduşi la
raison şi apelară din pau la Curte. unde aveau un agent al lor. Dacă Ju
deţul Herbert ar fi avut puterea în m1nă, ar fi trimis pe toţi judeţii
români, pe primari şi pe toate căpeteniile complotului la Mînăstirea Gaiu
lui , adică la spînzurătoare şi i-ar fi ridicat destul de sus, căci doreau să fie
sus, deasupra . . " 18 .
Deşi cronica lui Radu Tempea I I marchează o etapă relevatoare pe
drumul construirii unei istoriografii româneşti transilvănene in a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea, ea nu se ridică la valoarea literară a
marilor cronici moldovene sau muntene. Ne frapează însă aici caracterul
militant, precum şi tendinţa de a neglija forma literară, în favoarea acu
mulării datelor şi reproducerii documentelor.
In ceea ce priveşte limba folosită de cronicar in relatarea evenimen
telor, reţine atenţia mai întîi aspectul specific limbii vechi populare, ex
presiile ce conţin cuvinte cu sens arhaic, sau cuvinte vechi cu sensuri
neobişnuite astăzi, ce se pot traduce doar morfologic sau printr-o peri
frază. Aspectul viu, popular al limbii se observă atit in construcţia gra
matică cît şi in rostire, dar mai ales in domeniul lexicului : airi, corea,
areşti, bîtcîn, deliu, făţărie, a felelui, harest, henteu, de iznoavă, inştanţie,
jirtvă, etc.19.
Numărul mare al elementelor limbii vorbite, aduce şi forme ale pro
nunţiei regionale : chezaş, chiemat-au, ceind, deşchiş, fnfrumuşeţat, a hi,
puşcile, patriarş, vechie, să vază, a vorovi etc.20.
Neologismele ca număr nu sint prea multe, iar folosirea lor se dato
reşte in parte influenţei limbii latine, limba oficială a vremii în Transil
vania, in parte lim bi i greceşti din cărţile bisericeşti. Majoritatea acestor
neologisme sînt uzitate de cronicar într-o formă deosebită de cea de acum,
unele şi cu sens diferit : catedră, comision (comisie), conferenţie, a confor
mului (confirma), confuzie (ceartă), a deşpotului (a disputa), gubernium,
gubernat (guvernator), oraţie, perjecuţie (persecuţie), proteştelui (protes
ta) etc.21.
Cronica conţine şi unele cuvinte din limba slavonă, prezente de altfel
in limba literară a epocii, uzitarea lor fiind o problemă de tradiţie şi în
.

17 Manuscris de la 1741. păstrat în Arhiva Bisericii Negre din Braşov.
1 8 Ibidem.
,, Octavi:an Schiau, Livia Bot, op. cit., p. 4S-47.

20

Ibidem.

21 Ibidem.

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

. ., ·

' · ' '· ., _ ' '

FAMIT.IA RADU TEMPEA lN CULTURA NAŢIONALA

367

acelaşi timp conferă expunerii un caracter puţin pretenţios : ot, sin,
pa
lenu (întreg), i proci, zet (ginere), ego (lui) etc.22.
Termenii bisericeşti de origine slavonă folosiţi de cronicar, provin din
mediul în care a fost scrisă "Istoria". Concludente sînt : acatist, agnet, bla
gocestiv, canon, cazanie, podgratie, pravilă etc.23 .
Un aspect esenţial al cronicii, îl formează existenţa unor arhaisme şi
mai cu seamă, numărul mare al cuvintelor cu sens arhaic şi popular :

acmu, a det, aspri, aşezămînt, bani, başte, cercare, a percepe, vatră. a vi
cleni, volnicie, zapus, zavistie etc. Caracterul popular şi arhaic al limbii

rezidă şi într-o serie de aspecte ale morfologiei şi sintaxei24.
Toate aceste caracteristici ale limbii, constituie un argument al valorii
cronicii, ca autentic document de limbă română.
Manuscrisul conţine pe ultima pagină cîteva însemnări făcute de altă
mîn<i în mod normal de cineva care a trăit în preajma autorului . Ul timele
două însemnări făcute după moartea lui s-a presupus că aparţin lui Radu
Duma diacul, care după unele păreri ar fi continuat această cronică. dar
al cărui text s-a pierdut. In parte doar, textul se păstrează înglobat î n
Cronica anonimă a Bra�ovului pentru trecutul românilor din Şchei "25.
După opinia lui Nicolae Iorga, cronica ar fi fost continuată de fiul
autorului Radu Tempea III26.
Analizînd atitudinea de istoriograf a lui Radu Tempea II, profesorul
Ioan Lupaş, îl caracteri zea ză în feluL următor : "El a dus povestirea proto
popului Vasile mai departe, pînă în zilele sale, intemeindu-şi expunerea
narativă nu numai pe tradiţia orală sau scrisă ci şi pe documente istorice,
păstrate in arhiva bisericii Sf. Nicolae din Braşov. Astfel, cronica sa for
mează un fel de tranziţie de la istoriografia simplă, narativă, cronicăre as că
la cea pragmatică, documentartă"'27.
Concomitent cu întocmirea cronicii, cărturarul braşovean, s-a preo
cupat şi de copierea unor cărţi cu caracter ecleziastic. Cea mai importantă
dintre acestea, este Tîlcul evangheliilor, manuscris de peste 500 de pagini
legat în piele28. La transcrierea acesteia, a colaborat şi Nicolae !erei din
Bucureşti. Cartea începe cu Predoslovie către cititori, întocmită de Radu
Tempea, din textul căreia reiese încă o dată interesul cărturarului pentru
ridicarea culturală a neamului românesc : "Acestea toate de vreme ce spre
folosul tău s-au făcut, o iubitorule de osteneală cititor, cu deadinsul cerce
tindu-le, cu multă lumină de învăţătură te vei lumina şi cu mari daruri
duhovniceşti, te vei îmbogăţi, de vei citi cu înţelegere cele scrise in cartea
aceasta"29.
Eleganţa scrisului acestui manuscris, ca şi a Istorie.i, reliefează şi cali
tăţile sale de caligraf, aplicaţia deosebită pe oare a avut-o in copierea
manuscriselor. Tot pe această linie se înscrie şi manuscrisul lnvăţături
22

Ibidem.

23 Ibidem.

24 Ibidem.
25 Sextil Puşcariu, Istoria literaturii române. Epoca veche, ed. a II-a, Sibiu,
1 !130, p. 190.

26
p. 295.

N. Iorga, Istoria literaturii româneşti, III, partea a V-a, Bucureşti, 1933,

27 Cronicari şi istorici români din Transilvania, vol. 1, Craiova, 1933, p. 23 şi 24.
28 Manuscris in Arhiva Muzeului primei şcoli româneşti din Şcheii Braşovului.
29 Ibidem.
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Ibidem.

23 Ibidem.

24 Ibidem.
25 Sextil Puşcariu, Istoria literaturii române. Epoca veche, ed. a II-a, Sibiu,
1 !130, p. 190.

26
p. 295.

N. Iorga, Istoria literaturii româneşti, III, partea a V-a, Bucureşti, 1933,

27 Cronicari şi istorici români din Transilvania, vol. 1, Craiova, 1933, p. 23 şi 24.
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La numai un an după numirea în funcţia de director (1797), apare î n
t i pografia lui Petru Bart din Sibiu, Gramatica românească, alcătuită de
Radu Tempea, directorul şcoalelor neunite naţionaliceşti din (sic ! ) marele
prinţipat al Ardealului. Cu slobozenia celor mai mari"36 . Cartea are 218
pagini numerotate şi două nenumerotate, care conţin ,,Indreptarea greşa
l elor Tiparului'm. Pe ultima pagină, se află imprimat : "Cu cheltuiala
cinst(itului), Radu Verzea, paroh Satului Lung din Săcelea", un modest
preot din Săcele, care din economiile lui ţine să publice o gramatică româ
nească"38.
Prefaţa lucrării, cu un mic compendiu, enumeră principalele cărţi
româneşti apărute între anii 1 580-1790.
In elaborarea gramaticii sale, ca de altfel toţi autorii de gramatici,
începînd cu anul 1 757, data apariţiei gramaticii lui Eustatievici şi pînă în
a doua jumătate a secolului al XIX-lea, s-a lovit de marea greutate a gă
sirii terminologiei corespunzătoare în limba noastră .
Pentru rezolvarea acestei probleme, Ienăchiţă Văcărescu, introduce
terminologia italiană. Dar maj oritatea termenilor întrebuinţaţi de el sînt
î mprumutaţi din slavonă . Tempea V, fiind aşa cum arată N. Iorga "primul
filolog român care a cunoscut gramatica lui Văcărescu . . . " 39, foloseşte o
terminologie asemănătoare celei a lui Văcărescu, traducînd terminologia
1atină în forme variate : sunetele le împarte în glasnice (vocale) şi neglas
nice (consoane); urmează apoi duoglasnicele (diftongii) care sînt de două
feluri : duoglasnice ascunse (diftongii închiş i : ea, iu, ia) şi duoglasnice ară
tate (diftongii deschişi). Substantivele le numeşte starnice, iar adjectivele
neutarnice . Substantivele şi adjectivele au două numere : singuratec (sin
gular) şi multoratec (plural). Declinările le numeşte aplecări, pentru con
jugări, folosind termenul de înduplecări. Pentru articulat şi nearticulat
folose-te termenii de încheiat şi neîncheiat, pentru timpul indicativ, chipul
arătării, pentru imperativ, chipul poruncirii, pentru optativ, chipul pof
tirii, timpul de acum pentru prezent, timpul cel ce a fost pentru perfect,
femeiesc şi bărbătesc pentru feminin şi masculin, iar gradele de compa
raţie le numeşte temeielnic, alăturător, covîrşitor etc.40 .
Prin felul în care pune problema corectării limbii curente, contem
porane lui, după cea latină, această gramatică se înscrie în şirul gramati
cilor latinizante. Totuşi, Tempea V nu înclină spre exagerare, căci "de ar
aduce cineva limba la curăţenie, ar fi tocmai latinească şi i talienească şi
cel ce ar învăţa latineşte aşa limpede care nu este Român, cărţile bise
riceşti nu le-ar putea înţelege, nici vorba obştească de acum obicinuită4 1.
Nicolae Iorga, vorbind despre Radu Tempea V, arată că "el este un
aderent al ideilor nouă", iar despre gramatica sa : "E întîia oară cînd într-o
carte pentru oricine, într-o carte tipărită cu chirilice, intr-o carte de şcoa
lă, limba românească e corectată în sens latin. Aceasta e şi principala ori
,ginalitate a gramaticii, altfel puţin originală, a directorului neunit Radu
Tempea . Cît drum făcuseră braşovenii spre noua interpretare a spiritului.
36

N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, Bucureşti, p. 88.
Ibfdem.
38 Ibidem.
39 N. Iorga, op. cit., p. 2�.
40 D. Macrea, Probleme de lingvistică rom4nă, Bucureşti, 1961, p. 15.
4 1 Candid C. Muşlea, op. cit., p. 86.
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de la gramatica dascălului Eustatievici, pînă la gramatica dascălului Tem
pea ! "42.
·
Sfîrşitul veacului al XVIII-lea şi prima jumătate a celui următor,
<: d uc e printre alţi cărturari de seamă ai BraJ?ovului pe ultimul descendent
cărturar al familiei Tempea şi anume pe Radu Tempea VI ( 1 796-1850),
mai bogat î n scrieri decît ta�ăl şi strămoşii săi . Dar cea mai mare parte a
scrierilor sale le efectuează nu la Braşov, de unde a fost silit să plece în
1 836 din cauza deselor neînţelegeri cu conducerea bisericii ortodoxe, ci la
episcopia Rîmnicului. La această episcopie s-a remarcat ca bun profesor
şi conducător de şcoală. El este cel care a luat iniţiativa constituirii semi
narului episcopiei Rîmnicului, contribuind prin aceasta la dezvoltarea �colii
noastre naţionale.
Publicarea scrierilor sale o începe încă din perioada de la Bra�ov.
Prima lucrare i n t i t ula tă Cuvînt la sfinţirea steagurilor a Ţării Român e.> ti43,
apare în 1 834. In ce împrejurări a aj uns să ţină cuvîntarea aceasta la Bu
cureş t i nu ştim, dar ea impresionează prin dragostea de neam ş i ţară,
pri n i d e i l e progresiste pe care le cuprinde. Arătînd că se împlinesc 1 729
de an i de c:nd Traian a descălecat pe aceste meleaguri, de cînd " nu
mai o pl esn itură a biciului său cî n d îl auzea trăsnind, se cutrem.:1rau
toate popoarele c e l e stră i n e şi se închinau ţie"44, se întreabă î n du rer a t c u m
a celaşi pop or a p u t ut să a j u n gă p n ă b a ce a s t ă ticăloasă smereni c '? "4s.
Conştient d(' fa ptul că separarea politică a celor trei ţăr i r om ân e şt i a dus
LI scădf.'rc:1 p u t c'rii p op o n1 lu i său în faţ:t cuceritorilor, r ăs p u n de la i n tre
b ar e a ce �i-o pusese : " Au n-(\i citit hi. s c or i i l e u niversale, şi n - s i văzut că
din ncunirea p<1tr i o ţ i 1 o r s-au d ărăpă n at n e <1 m u r il e cele msti m :wi şi împă
răţiile cele m a i vcstite?"46 8pcr�nţa în \Temuri mai bun e pentru poporul
său nu-l părăse�te :nsă. căci , , s-a în t o r s C'poha vremii, ca s ă \"ă învred!l ici ţi
să aveţi şi voi s te o gu r il e voastre cu peceţia ţării şi a patri e i voastre . . . � "47•
Toate ideile îndrăzneţe expuse în discurs, sînt cu siguranţă urm:.: rea C\"C'1i
mentelor pe care le-a trăit.
A doua lucrare, apărută în 1 8 3 5 în tipografia lui Johannes Goit din
Braşov, se intitulează Oglinda statului bisericesc şi poli t i ce sc sau !n�·{it ă
tura nărav urilor bune şi a vieţii creştineşti46. Aceasta este o lucr a re c u
caracter moral-religios de mai mică importanţă.
Discursul ţinut cu ocazia inaugurării seminarului de la Rîmnic, l-a
publicat in 1 838 la Sibiu, Gheorghe Clozius, sub titlul Cuvînt care s-au
făcut la sfinţirea Seminarului Sfintei episcopii Rîmnicului la 9 nov. 1 837,
alcătuit şi cuvîntat de D . Prof. Radu Tempea, directorul şi profesor de teo
logie al numitului seminari49.
Tot acolo şi în acelaşi an, a publicat şi lnvăţătura creştin ească, cu rhel
tuiala sfintei episcopii Rîmnicului50. Aceasta este un mic catehism ce se
învăţa în şcolile de grămătici.
.

,.

'

Nicolae Iorga, op. cit., p. 295 .
Candid C. Muşlea, op. cit., p. 86.
44 Ibidem, p. 86--87.
45 Ibidem.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 C. N. Mateescu, Scurt utorlc al Seminariului, in Anuarul seminaru lui Sf.
Nicolae din Rfmnfcu-Vflcea pe a. şc. 1924-1925, p. 82.
42
43

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

FAMILIA RADU TEMPEA tN CULTURA NAŢIONALA

3il

C. N. Mateescu, mai aminteşte in studiul citat şi Cuvînt ţinut la exa
menul public al seminarului la 30 iunie 1 845, rămas în manuscris, precum
şi Povăţ.uire către teologia morală sau cea îndreptătoare de viaţă şi de nă
ravllri. lucrare conţi nî nd 56 de paragrafe.

Toate a ceste scrieri aparţinînd perioadei petrecute la Rîmnic, au ca- ·
racter didactic, pedagogic şi religios. Fireşte că-şi au importanţa lor pen
tru dezvoltarea limbii literare, dar din punct de vedere istoric ele rămîn
in umbră.
Cel care l-a cunoscut indeaproape pe cărturarul braşovean. C. N. �ia
teescu. ne dă date importante privind activitatea acestuia ca director. pro
fpsor �i autor de cărţi. El îi atribuie lui Radu Tempea VI şi Geografia în
t rei părţi şi Geografia Româ niei. Dar pe acestea nu le mai găsim amintite
şi de a! t e documente, deci nu putem avea ce!'t.itudinea că-i aparţin.
Cu Radu Tempea VI, i a sfîrşit şirul cărturarilor daţi de această fami
lie. Contribuţia lor la dezvoltarea istoriografiei şi a limbii strămoşeşti,
ada ugă o pagină preţioasă culturii n oastre naţionale şi subliniază încă o
dată prezenţa Braşovului in \·asta operă de ridicare şi luminare a poporului.
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DIE ROLLE DER FAMILIE RADU TEl\IPEA IN DER RUMĂNISCHEN
NATIONALEN KULTUR
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem bisher noch wenig
bekannten Kapitel aus der Kulturgeschichte Kronstadts und zwar mit
dem Beitrag, den die Vertreter der Familie Tempea aus der Oberen Vor
stadt (Şchei) im 18. und in der ersten Hălfte des 19. Jahrhunderts zur
Entwicklung der rumănischen Historiographie geleistet haben.
Radu Tempea II. (1691-1 742), stellte die zweite rumănische Gram
matik aus Siebenbi.irgen zusammen, eine latinisierte Grammatik, die in
der Geschichte unserer Linguistik als eine bemerkenswerte Arbei t jener
Zeit verzeichnet bleibt.
Der letzte Nachkomme der Familie, Radu Tempea VI. (1 796-1850)
hinterliess uns eine Reihe von Schriften mit pădagogischem, didaktischem,
moral-religiăsem und lingvistischem Inhalt, von denen einige tief durch
drungen sind von seiner Liebe ·zu Volk und Vaterland und fortschrittliche
Gedanken enthalten.
Somit haben diese Kronstădter Gelehrten einen wertvollen Beitrag
zur Entwicklung der rumănischen nationalen Kultur geleistet.
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Prima pagini\ din Istoria sfintei Beserici a Sfintului Nicolae d i n Şcheii Braşovului.
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Ult ima pagină din manuscrisul I storiei lui Tempea, cu însemnări făcute de altă
mînă.
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Insemnarea în care se vorbeşte de activitatea tipografică a lui Petcu Şoanul.
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