SPAŢll MENTALE. SPAŢll DISCURSIVE ÎNTR-O IPOSTAZĂ A
DISCURSULUI REVOLUŢIONAR DE LA 1848 DIN l'RANSILVANIA
MARIUS ROTAR

Fiecare societate, prin multiplele elemente ce stau la baza devenirii sale sau prin
diferitele voci (locutori) ce se erijează în adevărate purtătoare ale unui mesaj considerat
ca şi general, are un propriu limbaj, discurs caracteristic ordonat pe diferite
compartimente, metaforic defmit ca o respira�e lăuntrică sau chiar exterioară care erupe
în anumite momente cheie ale existenţei sale. Adevărat câmp deschis de acumulări prin
experienţă şi influenţă, acest discurs se conturează pe parcursul unei durate lungi, este
mereu raportat la prezent şi are menirea de a răspunde diferitelor probleme ce apar ori
jalonează existenţa. Aşadar, putem considera un ansamblu societal ca având încorporat
sine qua non latura mobilă cu trimitere directă la acele timpuri sau momente cheie din
propria devenire şi care, după cum subliniam, nu trebuie limitată doar la un anumit
punct zero... Dar dacă ne raportăm la un moment al adevărului (Michel Vovelle) cum
este o revoluţie, chestiunile se precipită, iar acest element poate fi demonstrat inclusiv la
nivelul unei analize capabile să urmărească anumite elemente puţin avute în vedere în
diferitele încercări precedente de decriptare a unor variate sensuri. Este evident faptul că
la nivelul discursului revoluţionar de la 1 848 din Transilvania există un univers de
discurs1 caracteristic momentului, unde sunt vehiculate o serie de simboluri şi imagini
posibile a fi inventariate şi analizate dacă se grupează sau se urmăresc sub forma
termenilor cheie. Astfel, printre posibile direcţii care se pot urma în acesta grilă se pot
enumera, într-o analiză clasică am spune, termeni cheie ca şi român, naţionalitate,
pământ, libertate etc. ajungându-se la o categorie mai aparte şi, după părerea noastră,
mai dificil de explicat cum ar fi stabilirea de termeni cheie "exotici'' ca şi sângele sau
moartea cu variatele elemente aleatorii lor. Din capul locului trebuie spus că o anchetă
exclusiv focalizată pe termenul cheie moarte, regăsibil în discursul revoluţionar de la
1 848-1 849 din Transilvania, implică o serie de riscuri majore la nivelul anchetei,
integrabilă istoriei problemei2, care pot fragmenta şi secţiona anali:za cum ar fi: tendinţa
de unifonnizare a posibilelor concluzii3 greşit aplicate întregii comunităţii transilvănene
(discursul presupune un expeditor - locutor - şi un destinatar care poate sau nu pe baza
utilajul mental, după expresia clasică a lui Lucien Febvre, să-I înţeleagă) sau, mai mult,
adoptarea soluţiei mult mai comode de povestire decât de rezolvare a problemei.
Trebuie, în mod similar, subliniat faptul că imaginea nu trebuie neapărat confundată cu
cuvântul, întrucât acesta se defmeşte ca şi un simbol4, la nivelul discursului, pe această
1 Oswald Ducrot, Jean Marie Schaffer, Noul dicţionar al ştiinţelor limbajului, Bucureşti, 1998, p. 483.
Herve Couteau Begarie, Le Phenomene Nouvelle l&torie. Strategie et ideologie des nouveaux
historiens, Paris, 1 983, p. 43-56.
3 Peter Bwke, Istorie şi teorie socialA, Bucureşt� 1999, p. 1 1 0- l l6.
4 Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Bucureşt� 1 998, p. 25-29.
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direc�e putându-se vorbi de imagine-simbol vehiculată menită a întări un aparat
argumentativ pus în func�une.
De fapt, este vorba în analiza noastră de o lectură diferită a unor date vechi şi
care, alături de o investiga�e la nivelul tăcerilor, după expresia aceluiaşi Michel
5
Vovelle , cu masivitatea şi anonimatul lor pot constitui o privire şi chiar o reconsiderâre
a unui <EVeniment sau apariţii unice cum a fost Revoluţia de la 1 848.
In mod evident, moartea poate fi considerată ca şi termen cheie încorporat
aparatului argumentativ al unui discurs politic, drept o noutate şi am integra acestă
direcţie ce s-a urmat curentului existent acum în Transilvania şi căruia declanşarea şi
desraşurarea Revolu�ei propriu-zise îi datorează cel mai mult şi anume Romantismul
politic. Fiind vorba de o moştenire şi o inovaţie realizabile printr-o revoluţie6 se pot
vorbi despre discontinuităţi şi continuită� la nivelul mişcării na�onale manifestate la
1 848 iar acestea se regăsesc şi în uzajul discursului utilizat acum, spaţiul discursiv
existent împingând prin arderea intensă a momentului înspre teritorii noi infestate la
nivelul locutorilor de sensibilităţi, reprezentări şi simboluri romantice. Şi cum orice
7
revoluţie nu caută legalitate, ci legitimitate , ce nu poate proveni decât de la popor,
funcţia persuasivă a discursului, cu atât mai puternică cu cât, de pildă, este rostit în
cadrul unei marii adunări naţionale decisive pentru adoptarea unei conduite şi
comportament politic (cazul Marii Adunării de la Blaj 3/5 Mai 1 848), impune la nivelul
termenilor cheie colonizarea de noi teritorii menite a da forţă şi a convinge.
In stabilirea termenului cheie este necesar a se preciza faptul că acesta, în cazul
nostru, nu se poate regăsi doar sub forma unui unic cuvânt (moarte) ci, mai mult,
termenul cheie este posibil a fi sugerat de cuvinte diferite în aparenţă dar care traduc
însă aceeaşi direcţie. Printre aceste cuvinte aleatorii se pot număra: mormânt,
îngropăciune, nemurire sau sânge, fiecare dintre ele avându-şi propriu traseu subsumat
însă unei imagini simbol mult mai extinse şi care prin toată întreprinderea enunţată
căpătă valenţe explicative mult mai directe. Principala noutate care apare este faptul că
în discursul revolu�onar se depăşeşte vechea imagine a efectului moralizator al mo�i
prin apelul la celălalt şi la moartea lui cu efect direct asupra noastră: moartea, în
economia discursului, nu se mai referă, la individ, ci se propagă la nivelul comunită�i
întregi. Toată această direcţie a exemplarită�i oferite de moarte împinsă spre organismul
comunităţi� respectă un scenariu impus de mult timp de un discurs religios dar, implică
elementele unei întregi sensibilităţi cumulate, care se revarsă în sentimentalismul şi
pasiunile romantice. Acesta impune legătura între ideea na�onală şi ideea patriotică şi
8
consi5lerarea naţiunii ca temelie a acţiunii politice sau ca şi popor . Sub presiunea wtei
acţiuni exterioare care, în concepţia locutorilor, îşi atinsese scopul (aducerea într-o stare
deplorabilă a naţiunii române din Transilvania) dar nu şi obiectivul (dispariţia acesteia),
discursul revoluţionar devine funcţional prin implicaţiile şi forţa persuasivă presupuse
că le are. Astfel, moartea devine un termen cheie utilizat în discurs ca şi un prim şi un
ultim argument încadrabil în întregime, credem, în problematica romantismului
5 Michel Vovelle, La mentalite revolutionaire Societe et mentalites sous la Revolution � Paris,
1985, p. 13-16.
6 1bidmt, p. 19-28.
7 Francois Furet, Reflecţii asupra Revolutiei franceze, Bucureşti, 1992, p. 86.
8 Nicolae Bocşan, Ideea de naţiune la românii din Transilvania şi Banat Secolul XIX, Reşita-Cluj
Napoc<i. 1997, p. 121- 123.
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manifestabil pe diverse paliere. Practic o întreagă sensibilitate devine acum marcată de
pers�iune emo�onală, cultul macabrului şi al exoticului9•
In cazul discursurilor rostite de Simion Bămu�u, tema mo�i îşi are Jocul său
bine determinat în aparatul argumentativ uzitat, în zugrăvirea unei situaţii existente în
Transilvania, în anticiparea acesteia, ambele direc�i suprapunfuidu-se unei posibile
defini�i ale discursului: aparat de producere de sens. Discursul10 rostit de Simion
Bămu�u în catedrala Blajului la 2/1 4 mai 1 848 a fost considerat, pe bună dreptate,
drept o sinteza a gândirii sale politice1 \ prefigurate de alte doua luări de pozi�e ale sale
pe aceeaşi qroblematică: O tomneală de ruşine şi o lege nedreaptă şi
Provocaţiune 2.Putem aşadar remarca că referinţa nouă - moartea - apare lapidar încă
din O tomneală de ruşine şi o lege nedreaptă ca şi parte integrantă în s�ile
discuriive uzitate de locutor prin acesta înţelegând multitudinea de termeni şi imagini
întrebuinţate pentru a da forţă discursului. Tema mo�i cuprinde la acest nivel analogia
individ-n�une şi se integrează în aparatul argumentativ printr-un comparatism ce
urmăreşte a elucida o poziţie finalmente adoptată: "(. . .) dă-ne-se şi nouă răgaz precum

e lege a se da jăcătoriului de rele condamnat la moarte, ca să tragem seama ce
fărădelege am făcut ca să nujim vrednici a mai fi număraţi între popoarele cele
nemwitoare ale pământulut'1 Asemenea imagine arată o percepţie a unei situa�i
•

dublate intrinsec de o reprezentare a acesteia pe coordonate bine definite ale
coincidenţei drepturilor naturale - drepturilor individuale - drepturilor na�onale, unde
moartea devine vehicol eficace atât în evocare cât şi în explicarea cu efect direct a
întreagii construcţii convergând înspre sinteza care acum face carieră: naţionalism liberalism. Totodată termenul cheie moartea poate fi prezent şi sub forma referinţei
indirecte la nivelul sugestiei şi intui�ei identificabil în momentul în care locutorul atinge
problema rolului limbii na�onale: "Prin limbă se împart ştiinţele, înfloresc artele (. . .) se

descoperă oamenilor religilmea; şi staturile fără arte şi ştiinţe ar fi numai ca nişte
arbori .fulgeraţi şi uscaţi fără viaţă şi frumuseţe (.. .)"14• In concep�a lui ·Bămuţiu

legătura limbă - şcoală - naţionalitate este atât de puternică în păstrarea naţionalităţii
încât recurge pentru a convinge la imaginea simbol moartea (derivat al acesteia de fapt)
în spaţiile discursului său: " (. . .) care părinte îşi va da pnmcul la o şcoală ca aceasta

stricătoare de limbi şi ucigătoare de naţionalitate"15

•

Trebuie remarcat faptul că în această luare de pozi�e a lui Simion Bămuţiu din
1842 apare din nou lapidar şi o altă ipostază a mo�i, ce acţionează în sens invers faţă de
accepţiunea firească a evenimentului mortal: moartea eroică. Moartea eroică este în
strânsă legătură cu sentimentalismul şi patosul specific romantismului, fiind o imagine
ce face acum carieră nu doar în cazul discursurilor revoluţionare, ci şi în planul creaţiilor
artistice, dând impulsuri şi greutate unor posibile conduite sau comportamente adoptate.
9 Paul Comea, Originile romantismului românesc; spiritul public, mişcarea ideilor şi literatura

1780-1840, Bucureşti, 1972, p. 7-40.
10 Pentru acest articol am folosit ediţia Comeliei Bodea, 1848 la români. O istorie în date şi mArturii,
vol.I-0, Bucureşti, 1982 - Simion Bămuţiu, Raporturile românilor cu ungurii şi principiele libertiţiei
naţionale- Discurs rostit la 2-14 mai in Catedrala Blajului, p. 446-484 ('m continuare Discurs) .
1 1 Iiviu Maior, 1848-1849. Români şi unguri in Revoluţie, Bucureşti, 1998, p. 99.
12 Apud
Comelia Bodea, op.cit., voi. I, p. 184-194 şi p. 401-403.
1 3 Apud Ibidem
14 1bidem, p. 190.
15 Ibidem, p. 19l.
•

•
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În cazul unei posibile uniuni cu Ungaria a Transilvaniei, Bămuţiu subliniază efectele
nocive ce ar putea să apară şi, în acest context, explicaţiile sale, care cuprind imaginea
simbol a morţii în varianta sa eroică, vin şi dau greutate unei posibile acţiune de ripostă:

"(. . .) pre muscalul nu-l va putea speria nimenea cu limba, ci cu braţul şi peptul cel
vârtos, În care bate o inimă iubitoare depatriea aceasta, În carefieştecine (. . .) săpoată
zice: Acesta e al mieu, pentru acest dar, pentru părinţii, muiere, prewzci, limbă,
naţionalitate mă voi oşti până la moarte". Pentru o mai bună edificare Simion Bămuţiu
apelează la elementele identităţii de sine, cât şi ale celuilalt. Astfel, el aruncă în scenă un
argument cu greutate şi semnificaţii aparte în momentul în care vorbeşte despre el şi
naţiunea sa, despre unguri ca şi agenţi periculoşi pentru români cu intenţii clare,
necesare a fi cât mai repede cunoscute, dar, mai mult, utilizează pentru edificare
modelul trecutului într-o formulă răsucită a exemplarităţii morţii în latura sa negativă
apelând la o nedorită în viitor repetare pentru românii transilvăneni a situaţiei Poloniei:

"Mergeţi, domnilor politici, dacă vreţi la morrnântul Poloniei citind: Aici zace Polonia
pe care au Îngropat-o ca la 300. 000 de aristocraţi (. . .)"1 6•

Apelul la Istorism, dimensiune esenţială a Romantismului 17 politic situat într-o
anumită continuitate cu Iluminismul, capătă, în cazul nostru, o formă ce suprapune
imaginea-simbol a morţii cu o sensibilitate romantică specifică evocând ideea moştenirii
şi, mai mult, ideea unui mod de reprezentare a lumii de dincolo într-o continuitate aparte
a atitudinii in faţa morţii: "(. . .) strămoşii noştri romani, de la carii am primit drept

moştenire această avere scumpă, ne-au lăsat cu limbă de moarte ca maicile noastre să
fie totdeawza dască/ii dintâi ai /imbei acesteia, pentru ca aşa să o iubească totdeawza
fiecare român adevărat, cum iubeşte pe maica-sd' 1 8• Dacă traversăm acest întreg enunţ

putem observa, pe de o parte, disponibilitatea sugerată a jertfei pentru limbă şi naţiune,
care deschide prin sugestie şi intuiţie calea morţii eroice iar, pe de altă parte, o
accepţiune poate tradiţională a preocupării omului pentru moarte sub forma lăsării pe
patul morţii copiilor (aici urmaşii strămoşilor romani) a unei moştenirii scumpe cu
limbă de moarte devenită datorie sau testament verbal cu putere de lege1 9• Aşadar, în
O tomneală de ruşine şi o lege nedreaptă se poate identifica existenţa unui spaţiu
discursiv aparte unde coexistă direct şi indirect referinţa/imaginea-simbol sau
termenul-cheie moartea. Aceste termen cheie trasează, este drept într-o variantă
redusă datorată contextului realizării, o posibilă evoluţie a căilor accepţiwtii morţii ce
vor ieşi în scenă mai pregnant şi vor face carieră la nivelul reprezentărilor în 1 848.
Situaţia se datorează specificităţii momentului ce impune creşterea mobilităţii discursive
într-un efort superior manifestat pregnat la nivelul discursului de percepţie, sinteză şi
explicaţie. Acum, la 1 848, de pildă, accepţiunea exemplarităţii morţii se va pune în
termeni tranşanţi presupunând, în primul rând, un simbolism legat direct de necesitatea
creşterii dinamicităţii organizatorice unde, de exemplu, acelaşi Simion Bămuţiu, dar nu
numai el, încearcă să impună un model de comportament politic. Se aplică imaginea
Salvatorului identificabilă pe două niveluri, pe de o parte, cel restrâns - al
16 Ibidem, pl92.
17 Vera Călin, Romantismul,
18

Bucureşti, p. 60-1 19.
Apud Comelia Bodea, op.cit.,vol. I, p. 187.
19 Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo. Ipostaze româneşti ale nemuririi, Bucureşti.,
1999, p. 2 1 2-2 1 5 .
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conducătorilor - iar, pe de altă parte, cel general şi care este cel mai puternic Salvatorul este însăşi Naţiunea întreagă printr-o ripostă fennă20. La nivelul capilor
revoluţiei comportamentul politic ce-i caracterizau unna, teoretic măcar, să se extindă,
iar discursul revoluţionat va deveni cel mai eficace vehicol, atât transversal la nivelul
unei elite încă nehotărâtă la începutul revoluţiei, cât şi vertical de la elite înspre mase. Pe
această traiectorie putem discuta despre Simion Bărnuţiu ca şi despre un creator sau
lider de opinie. Chestiunea devine cu atât mai posibilă cu cât "o revoluţie se înscrie ca şi
un,a dintre primele şi cele mai gigantice tentative de deplasare, chiar de abolire a
frontierei intre o cultură a elitei şi o cultură populară, propunând'tuturor un model etic
şi estetic comun'' (Mic hei Vovellei1 • Desigur chestiunile nu se vor realiza instantaneu,
fazele desfăşurării Revoluţiei de la 1 848-1 849 din Transilvania demonstrând această
supoziţ!e.
In acest sens, Simion Bărnuţiu apelează în Provocaţiune Ia imaginea-simbol a
morţii, după ce, în prealabil, schiţează tabloul sumbru al situaţiei românilor transilvăneni
şi lansează întrebarea cheie a atitudinii acestora faţă de posibila uniune cu Ungaria
Interogaţia locutorului este şi mai mult pusă în lumină, la fel şi întreg mesajul, şi prin
întrebuinţarea imaginii-simbol moartea: "(. .) de la dezlegarea întrebarei acesta atârnă
viaţa şi moartea românilor ", pentru că astăzi este (. . . ) ziua învifrii popoarelor celor
moarte", întrucât până acum românii au fost "morţi politiceşte"12• In această cheie se va
impune soluţia revoluţiei mântuitoare23, unde abundă simboluri de genul lumina biruind
întunericul sau ale vieţii renăscând din sânul morţii24. Aceste accepţiuni ale morţii se
racordează Ia scopul întregului discurs revoluţionar enunţat acum şi dau împreună cu
alţi tenneni cheie sau imagini-simbol uzitate elementul fundamental al atitudinii în
laturile sale cognitive, emotive sau comportamentale: responsabilitate conştientă şi
deliberată, specific romantică, de acţiune directă ca efect imediat al dorinţei schimbării:
"Vrem dară să răsturnăm piatra de pre mormânt (.. .) ca să iasă din groapă şi să
traiască în veci naţia română'.
Fără îndoială aspectul mobilizator al Provocaţiunii, ca de altfel al întregului
discurs revoluţionar de la 1 848 din Transilvania, nu se putea realiza decât dacă ceea �
el conţinea avea cât mai multe elemente care să poată fi reţinute uşor de receptori. In
această direcţie, utilizarea imaginii-simbol a morţii se înscrie în acţiune concertată a
emiţătorului (locutor) de a întipări în memoria colectivă a unor serii de imagipi ce să .
modeleze un "loc mental", pentru o cât mai uşoară extracţie la un moment dat In cazul
Provocaţiunii_referinţa apare de la începutul expunerii şi capătă valoarea reală în
momentul în care Bărnuţiu numeşte frontal pe cei cărora li se <!dresează: preoţi, rom� i
nobili, ostaşi români, naţiunea întreagă. Apare tema sângelui integrată concepţiei largi a
naţiunii organice ce prefigurează ideea datoriei şi a accepţi unii morţii eroice: "Fiţi dară
credincioşi (. . .) către sângele şi neamul vostnl' iar, după toate acestea reactionaţi. In
paralel, apar şi alte elemente exotice sau macabre (romantice) într-o c'bmparaţie de Ia
finalul manifestului: fără ştergerea iobăgiei, fără recunoaşterea naţiunii române, fără
Congres Naţional "(. . .) şi raiul e iad'.
.

"

20
21

Simona Nicoară, Mitologiile revoluţiei paşoptiste româneşti. Istorie şi imaginar, Cluj Napoca, p. 164.
Michel Vovelle, op.ciL, p. 15.
22 Apud. Comelia Bodea, op.ciL, voi. 1, p. 401 .
23 Simona Nicoară, op.ciL, p. 142-155.
24 Jean Starobinski, 1789. Emblemele raţiunii, Bucureşti, 1990, p. 40-42.
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Am putut remarca, până în acest moment, înclina�a de-a dreptul pedagogică a
discursului politic ce incumba evident latura practică şi credem că pe atari coordonate
mobilizatoare şi moralizatoare se va înscrie utilizarea imaginii simbol a mo�i care în
condiţiile precipitărilor caracteristice unei revoluţii în desfaşurare, unde parcă timpul se
comprimă (Francois Furet), va deveni şi mai accentuată. In condiţiile transformării ideii
naţionale în idee forţă, ce a implicat o accentuată angajare politică şi pasiune, discursul
revoluţionar se metamorfozează într-o veritabilă sursă de acţiune, care până la urmă, pe
25
variate niveluri, de la intelectual sau revoluţionar până la cel din urmă participant la
evenimente, traduce o mentalitate revolu�onară căreia un Michel Vovelle îi delimitează
şi stabileşte obiectul. Imaginea-simbol a mo�i atinge odată cu Discursul rostit de
Simion Bămuţiu în Catedrala Blajului punctul culminat ce depăşeşte cele precedente în
condiţiile imaginării na�unii ca peiWană, a asumării unui liberalism colectiv faţă de
persoana naţiunii, într-o sinteza originală naţionalism-liberalism26• Deşi aceste elemente
fuseseră enunţate înainte, acum sunt sintetizate într-o formă "cuceritoare" (D.D. Roşea)
reprezentând directa confiuntare între o stare de fapt şi una de drept, bazate pe idealul de
drept îmbrăcat de europeanul Bămuţiu cu argumente juridice, filosofice sau istorice27•
Discursul şi autorul său caută şi reuşesc să convingă prin argumente, place prin modul
în care sunt expuse şi, mai mult, emoţionează prin pasiunea care o degajă. Rezultanta
acestor trei elemente va fi mobilizarea corpului naţional pentru o atitudine şi ac�une
politică comună. Analiza de con�ut a Discursului motivează, prin mecanismul
complex de valori şi convingeri interconectate, o acţiune politică în desfăşurare şi care
nu este un comportament politic întâmplător, ci face parte dintr-un coerent proces de
decizie politică. Acesta cuprinde o reac�e la acţiunii� întreprinse de alţii (ungurii) dar şi
a acelora cărora li se adresează (na�unea română). In această cheie, din perspectiva a
ceea ce se va adopta a doua zi (Petiţiunea Naţională
3/1 5 mai 1 848), există
posibilitatea de a analiza Discursul prin prisma luării unei decizii ce presupune:
perceperea problemei cu o sistematizare a faptelor şi informa�ilor deja existente,
expunerea alternativelor şi alegerea celei mai bune dintre ele pentru un curs favorabil al
ac�unii, astfel încât, să se ajungă la obiectivul esenţial al oricărei societăţi: maximul de
randarnent28. Ceea ce ne interesează faţă de un asemenea mod de abordare este să
urmărim locul pe care îl ocupă termenul cheie moartea în construcţia şi economia
Discursului, important fiind şi timpul la care este folosită. Nu trebuie omis contextul în
care este rostit Discursul, adică în cadrul unei mari adunări na�onale-revoluţionare care
întruneşte atributele unei liturghii politice, a unei sărbători revoluţionare, a libertăţii
naţiunii sau chiar al unui spectacol al întemeierii29•
In deschiderea expunerii sale, Simion Bămuţiu foloseşte stilul exclamaqv, prin
care caută să facă atent auditoriu! şi să-I pregătească pentru a primi informaţia Incă de
acum apare imaginea simbol a morţii cuplată cu dorinţa de schimbare a situaţiei
românilor transilvăneni, în sensul cel mai dramatic (dur) raportat la acţiunile celuilalt
''Cine va maiputea zice că , românul nu doreşte o stare maifericită, că pe el (. .) nu-/
mişcă nici chiar sentinţa de moarte care i se prepară În adunările imgweştt'. Spaţiul
discursiv utilizat de Bămuţiu, unde se regăseşte imaginea mo�i în latura sa negativă, se
-

.

Omul Romantic, volum coordonat de Francois Furet, laş� 2000.
26 Nicolae·� op.ciL, p. 124-127.
"' D.D. Roşea, Oameni şi climate, Ouj Napoca, 1971, p. 75- 101.
28 Jack Plano, RRiggs, H.S. Robin, Dicţionar de analizA politică, Bucureşti, 1993, p. 3.
29 Simona Nicoară, op.ciL, p. 178-209.
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extinde înspre spa�ul ac�unii imediate ce trebuie declanşată pentru o schimbare vitală în
concep�a locutorului, într-<> exprimare romantică, cumulativă şi explicativă: "Ce

judecaţi fraţilor ! au dacă rândunelele presimţesc apropierea primaverii şi a iernii,
unele animale furtuna cea grea, W'lii oameni îşi spW1 chiar şi ora morţii, W1 popor
întreg să stee nemişcat ca piatra, când îi bate oraforicirii şi să tacă surd şi mut, când i
se trage campano. de moane','!l). Imaginea simbol a mo�i este aşadar utilizată în ultima
parte a enunţului într-<> dualitate simetrică ce dă măreţia romantică: ora fericii campana (clopotul - n.n.) de moarte. Putem spune, la această parte introductivă a
Discursului, perceput ca şi un punct nodal într-<> acţiune politică în desfăşurare, că
destinatarul este pregătit pentru acceptarea unei atitudini politice coincidente cu cea a
locutorului (Simion Bărnuţiu), asemenea lucru petrecându-se şi întărindu-se inclusiv
prin întrebuinţarea imaginii-simbol a mo�i.
La fel ca şi în cazul Provocaţiunii, dar într-<> formă mult mai extinsă, locutorul
apelează pentru clarificare la formula interogativă a atitudinii românilor transilvăneni
faţă de proiectata uniune de . unguri: "Ungurii leagă toate bW'lătăţile vieţii

constituţiqnale de W'liW'lea cu Ungaria (. . .). Şi acum W'liW'lea asta e la uşă, ce să
facem?" In fapt, credem că acesta .este al doilea element în desfăşurarea Discursului,
cel al expunerii faptelor prin sistematizarea informaţiilor existente, zugrăvindu-se
printr-un excurs discursiv raporturile românilor transilvăneni cu ungurii de-a lungul

timpului.

Atât românii, cât şi ungurii, sunt consideraţi ca două persoane asemănătoare care
nu se pot ajuta una pe cealaltă dacă nu-şi cunosc "lipsele (. . .), firea şi caractentf'. In
aceasta direcţie, dacă considerăm momentul 1 848 pentru românii transilvăneni drept
unul care impune câştigarea încrederii în forţele proprii, în construirea unei imagini
pozitive de sine31, imaginea simbol a mo�i este practic unul dintre termenii cheie care
poate fi regăsit independent sau nu în ordonarea şi percepţia situaţiei românilor
transilvăneni. Simion Bărnuţiu caută să aibă un ton discursiv cât mai limpede pentru a-şi
câştiga credibilitatea auditoriului, la care se adaugă înfierarea adversarului bazată pe
fapte de viaţă reale "la lumina istoriei şi libertăţit'. Aşadar, se apelează la istorie
devenită o armă spirituală a eliberării odată cu Romantismul ( Paul Comea), iar moartea
este folosită la timpul trecut într-un stil judiciar care acuză, justifică şi apără în numele
"idealului de drepf' (D.D.Roşca). Incursiunea începe cu venirea ungurilor în
Transilvania "de la care se trag toate relele, care se sufăr ardelenii de 1000 de ant',
fiind evocate în continuare momentele 1291 şi 1 437, ultimul adevărată conspiraţie
împotriva poporului. Stilul devine cuceritor, prin ironie, în momentul în care se prezintă
figura lui VerbOczi, ce cuprinde şi referinţa moarte, implementată, în mod logic, pentru
o imagine cât mai semnificantă a semnificatului. VerbOczi este astfel "advocat al
tiraniei, care nu trebuia să iasă niciodată din iad', cuprins de cele trei naţiuni "cu
braţele deschise" şi în urma acţiunii căruia românii transilvăneni se îmbracă in jale.
Concluzia locutorului este şi mai mult întărită prin uzitarea stigmatizantă a imaginii
simbol a mo�i, Tripartitul fiind considerat "nu evanghelie a bucuriei, ci îngerul morţii
celei mai ruşinoase (. . .)"32•
Se poate remarca relaţia locutorului cu discursul său care afectează întreg
Discursul, Bărnuţiu apelând la o asemenea formulă atât pentru a întipări în memoria
·

Apud Comelia Bodea, op.cit., p. 446.
31 Sorin Mitu, Geneza identităţii naţionale la românii transilvăneni, Bucureşti, 1997, p. 254-260.
32 Apud. Comelia Bodea, op.cit., p. 456.
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auditoriului elementele comunicate, cât şi pentru a le localiza la palierul simbolizării
ideilor, care devin mult mai uşor de înţeles acum. Astfel se explică de ce nu se poate
frac�ona un discws prin prisma unui simplu element unilateral, ci trebuie văzut în
adâncime la fel de mult ca şi la suprafaţă. Modernitatea Discursului faţă de realizările
precedente (IIwninism) se remarcă nu doar prin, în cazul nostru, a apari�ei imaginii
simbol a mo�i si derivatelor sale, ci şi prin modalită�le variate în care este
întrebuinţată. Astfel, în cazul zugrăvirii importanţei Aprobatelor şi Compilatelor,
pentru soarta na�unii române, timpul folosit, unde apare o imagine derivată a morţii
(mormânt), este cel prezent urmărindu-se blamarea acestora. Argwnenta�a însă este
simplificatoare. Simion Bărnu�u vede în Aprobate şi Compilate "(. . . ) un monnânt în
care zace naţilOlea noru,..tră din Ardeal', construc�a semantică realizând o transformare
discwsivă complexă. In acest mod, sensul propozi�ei-propozi�ilor principale ce
compun fraza modifică cele care le succed33 chestiune observabilă la sîarşitul enunţului:

"(. . .) să culegem oarecâte din florile galbene, care cresc pe acest mormânt înfiorător
ca să le dăm românilor, care vreau să vândă limba şi naţionalitatea pentru bunătăţile
uniunii ungweşti, să-şi pună cocarda la piepturi întru aducere cuninte că au conlucra!
la îngroJXUea naţiunii lor însuşt.34. Raportul realizat între propoziţiile care compun

fraza/frazele în acest punct al Discursului, cu transformarea discwsivă enunţată,
implică elemente temporale şi logice anticipative, timpul ac�unii, amplificat prin
imaginea simbol a morţii, fiind cel viitor, iar tonul discwsiv va fi ironic, cu accente
tragicomice, dar cu atât mai grav.
Amplitudinea stigmatizării se observă nu numai în cazul unor persoane care ar fi
putut să adopte o pozi�e favorizantă morţii na�unii, ci şi în cazul unui întreg timp istoric
identificat de Simion Bărnuţiu cu s�itul secolului al XVIII-lea. Din nou apare
imaginea simbol a morţii în variante derivate dar care simbolizează acelaşi lucru în
fond, stilul adoptat de Bărnu�u fiind expresiv-exclamativ bazat pe inteljec�i: "0,
timpuri barbare! O, tiranii neauzite! Periţi din istorie, stângeţi-vă din memoria

oamenilor, ca să nu mai creadă cei viitori că ar putea degenerafamilia omenească la
atari sălbăticit'35• De fapt, aici verbele "a pien şi "a se stinge" nu sunt, în acest caz,
decât nişte sinonime ale verbului "a mun"''. Spa�ul discursiv în care se integrează şi
"''

imaginea simbol a morţii schiţează accep�unea mo�i eroice ce apare ca posibilitate în
cazul luptei deschise într-unul dintre momentele culminante pe care Bărnu�u le atinge
în Discurs sub forma romantică a jurământului de credinţă faţă de interesele superioare
ale na�unii: "Săjurăm, că nu ne vom lăsa să ne înşele, săjurăm că nu vor mai putea

turbura pacea (. . .), să jurăm că nici diavolii iadului nu vor rupe legăturile cunoarei
frăţeşti, cu care e legată adunarea aceasta şiprin ea naţiunea Săjurăm, fraţilor! şi ca
fraţi de sânge să ieşim la luptă în contra acelui duşman al naţionalităţii noastre, ce vine
către noi cu jlcunura de uniune nouă cu Ţara Ungweascâ'36• După cwn sublinia
Simona Nicoară, la acest nivel ac�onează dorinţa de mântuire de inspira�e creştină,
într-o stare de speranţă şi aspira�i multiple care de fapt se va regăsi înjurământul propus
participanţilor şi care va fi realizat la Bla/7•
33

Oswald Ducrot, op.cit., p. 385.
Apud Comelia Bodea, op.dt, p. 45 1.
35 Ibidem,p. 456.
36 Ibidem, p .459.
37 Simona Nicoară, op.dt., p. 185.

34

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Spa�i mentale. Spaţii discursive

1 25

Putem considera momentul în care Bămuţiu lansează întrebarea "Ce este
uniunea pentru unguri şi ce este uniunea pentru români?" drept momentul situat în

economia Discursului prin care se � la expunerea altemativelor şi a prezentării
argumentelor care îi întăresc opinia. In mod evident întrebarea lansată, ca şi în
Provocaţiune, îşi găseşte acum o explica�e, bazată pe aceleaşi elemente exotice dar
extinse (martie - polonezii, mai -japonii, arabii, egiptenii) cu trimitere directă la sinteza
nationalism-liberalism
Imaginea simbol a morţii se regăseşte şi ea în aparatul argumentativ utilizat,
într-o reprezentare sumbră, ca termen de compara�e pentru soarta na�unii: odată cu
na�unea se naşte şi libertatea ei şi "(. . .) fără libertate nu e onoare pe pământ şi viaţa
naţiuniifără onoare e mai amară decât moartea (. . .)"38• Din nou Bămu�u sintetizează
întreaga argumenta�e, întrebuinţând termenul cheie moartea pentru a clarifica situa�a:
"Pentru wzguri (uniunea-n.n.) e viaţa, moarte penţru români; pentru unguri libertatea
nemărginită, pentru români servitutea eternâ'. In acest enunţ remarcăm utilizarea
antinomiei într-o dublare reciprocă cu efect întăritor asupra demonstraţiei: pe de o parte
viaţa/libertatea iar, pe de altă parte, moartea/servitutea eternă. Totodată, în aceeaşi gamă
se înscrie imaginea mo�i ca exemplaritate capabilă să impună o conştientizare a
fiecăruia faţă de soarta na�unii, Bămu�u recurgând din nou la transformări discursive
complexe: "Unindu-se naţiunea română cu Ungaria (. . .) ea va începe îndată a se

stinge şi a peri ca un arbore fulgerat, atunci nici om, nici Dumnezeu nu-l va scăpa de
perire, pentru că învoindu-se la sentinţa morţii sale, va arătă că preoţii români erau
trecuţi mai nainte la idolii gintei străine, patrcii erau cumpăraţi, poporul vândut şi toată
naţiunea era moartă dinainte; şi ungurii acum îifac îngropăciunea cea de batjocurâ.39•

La nivelul laicizării acţiunii politice a românilor transilvăneni imaginea simbol a
morţii poate demonstra, într-o analiză de conţinut al discursurilor de mare calibru ale lui
Bămu�u şi nu numai, gradul de evoluţie a acesteia şi, mai mult, discontinuitatea cu
discursul politic dinainte de 1 830 înspre Supplex. Asumarea mo�i, în discursul politic,
direcţionată de Biserică, nu se putea realiza, moartea fiind un termen "necuviincios" ce
depăşea petiţionarismul şi legalismul strict. Acesta imagine simbol la nivelul
discursurilor politice, nu putea să apară numai dacă se schimbau actorii politici şi
contextul general întrucât este greu de acceptat în discursul "condus" de Biserică
inclusiv varianta "cuminte" a morţii ca stare a poporului, nemaivorbind de moartea în
varianta sa eroică. De fapt, după Keith Hitchins, aceşti intelectuali urmăreau o mai
puternică angajare a Bisericii în solu�onarea necesită� lor societăţii printr-o armonizare a
ac�unilor ei cu cele ale elitei, evitând izolarea care s-ar fi realizat prin anticlericalism40•
Soluţia militantistă, adusă în prim-plan de ideologia Romantismului politic care
politizează conceptul de na�une accentuând sentimentele şi pasiunile, impune ca
valoare decisivă datoria faţă de naţiune. Aceasta va trebui conştientizată şi îndeplinită de
fiecare membru. Datoria faţă de naţiune apare transpusă în discursul revolu�onar nu
numai orientată înspre trecut, spre strămoşi, dar mai ales spre viitor ca şi o condiţie
esen�ală a menţinerii integrităţii corpului naţional. Pe această construcţie a prezentului
responsabil, atât faţă de trecut, cât şi faţă de viitor, imaginea-simbol a morţii capătă
valenţe evaluative situate la nivelul frazei şi a lexicului care compune frazele,
38 Apud Cornelia Badea, op.cit., p. 464.
39_1bidem, p. 476.
40 Keilh Hitchins, ConştiinţA naţională şi acţiune politică la românii din Transilvania, voi.L Ouj Napoca.
p. 83- 1 1 5.
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metamorfozându-se într-un act de recomandare dual41• Pe de o parte, moartea evocă
sfârşitul na�unii, iar, pe de altă parte, moartea sugerează fiumuseţea, în varianta sa
eroică, când este săvârşită pentru na�une. Cei care fac acest gest îşi îndeplinesc datoria
şi deschid astfel porţile nemuririi şi a reîntâlnirii cu strămoşii: "Aşa posteritatea română

se va mira de nesimţirea noastră şi ne va blestema în morminte, căci am ascultat cu
nepăsare sentinţa de moarte a gintei noastre, căci n-am recurs chiar şi la cele mai din
urmă mijloace pentru apărarea numelui de român (. . .)". In continuare, pentru a da forţă

imaginii induse pe coordonatele morţii eroice, Simion Bămu�u recurge la prezentarea
celei de a doua variante a atitudinii: "(. . .) sau nu e lucru mai strălucit înaintea

oamenilor şi dwnnezeilor ca să ne oştim pentru nemurire şi mai bine să descindem toţi
în morminte încoronaţi de glorie, decâJ o imfamie sempiternă ereditate nefericiţilor
noştri strănepoţi (. . .)"
Locutorul recurge pentru o cât mai bună edificare a auditoriului la comparaţii
individ - naţiune, evocând imaginea simbol a morţii, în ambele cazuri coordonatele
fiind cele ale disperării şi de:zamăgirii când viitorul ultim (după expresia lui Vladimir
Jankelevitch) este inevitabil apropiată şi conştientizată. Totuşi accentul cade pe soarta
na�unii disperate, Bămu�u utilizând din acest motiv compara�a care am evocat-o: "(. . . )

ce limbă poate să Spwlă amarui care-I suferă numai in trei zile omul condamnat la
moarte, dar apoi amarui unei naţiune cine-I va putea spune pe care o ar vindefiii săi
cei înţelepţi? ce condei poate să descrie durerile celui ingropat de viu; iată, el se
deşteaptă din mormânt, îşi muşcă buzele şi-şi roade mâinile de desperaţiune (. . .);
durerea acestui nefericit este scurtă; iară durerea unei naţiuni ce merge spre perire
când va trece cu istoria din secol în secol şi de la generaţilDle la generaţilDle, când nu
se va mai auzi nici o vorbă română între Olt, Mureş şi Tisa (. . .)".
,

Sentimentul care se degajă din Discurs este cel al fricii, locutorul (Simion
Bărnu�u) încercând să inffuenţeze auditoriu! şi în această cheie se apelează la imaginea
simbol a morţii ce are un rol explicativ. Astfel, se conturează perspective sumbre în
eventualitatea pasivită�i naţiunii române, esen�ale fiind deriva�ile termenului cheie
moartea pe care-I urmărim în ancheta noastră, ce dau un tablou mult mai deschis şi
dinamic la ceea ce locutorul urmăreşte să producă. Aşadar, imaginea simbol a morţii şi
deriva�ile sale apar ca şi un prim şi ultim argument pentru mobilizare na�onală, în
vederea evitării propriei dispariţii sau, altcumva spus, prin intermediul deriva�ilor se
încearcă o conştientizare a pericolului prăbuşirii iminente: "(. . .) atwzci sapa şi aratrul

barbarului va scoate din pământ câJe o piatră romană ca să mărturisească, cum că
petrile au mai multă simţire, veneraţiune cătră memoria celei dintâi, (. . .) decâJ
milioane de legionari care ne-au aşezat (. . .) ca să custodim nemoartă gloria numelui
roman; şi noi în loc să o mărim, o am micşorat, o am întunecaJ, o am vândut şi
împreună cu naţiunea o am îngropat în an 1848r' La acest moment se poate remarca
din nou utilizarea de către Simion Bămu�u a aceluiaşi ton exclamativ necesar
concilieriilcoincidenţei cu auditoriu! său şi, totodată, profundul dezacord între măre�a
unui trecut glorios şi nimicnicia prezentului ce inevitabil întunecă viitorul. Se realizează
imagini răsturnate menite a da amploarea exprimării: nemoartea (nemurirea)
contrastează cu autostigmatizarea inconştientă realizată prin pasivitatea na�unii române.
Structura Discursului impune în continuare alegerea, în viziunea lui Simion
Bămu�u, a celei mai bune soluţii pentru na�unea română din Transilvania din
perspectiva preconizatei uniuni cu Ungaria. iar prin prisma analizei ce am propus-o ne
41

Oswald Ducrot, op.cit., p. 505.
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va interesa fonnula de încheiere întrebuinţată. Sfărşitul Discursului va reclama
recapitularea elementelor defmitorii enunţate, exprimarea, din nou, a indignării faţă de
elemente negative subliniate şi, în cele din unnă, un ultim apel vibrant către auditoriu.
Imaginea simbol a morţii, la care se adaugă derivaţiile de rigoare, se va regăsi în toate
cele trei faze ale peroraţiei având un rol edificator şi, cel mai important, unul
mobilizator. Imaginaţia receptorilor este din nou solicitată, Simion Bărnuţiu cerându-le
să-şi imagineze cei o mie de ani de la venirea ungurilor în Transilvania ca pe o singură
zi când naţiunea română este pusă în jug de dimineaţa până seara, iar seara tirania
ungurească va lua jugul "ca să ne omoare". Concluzia trasă de către Simion Bărnuţiu
unnăreşte acelaşi efect angajant, amplificat de utilizarea wmi derivat al imaginii simbol
a morţii: (. . ) care naţizme de pe pământ nu s-ar ridica de la mic până la mare,
"

.

cându-ţi vede zilele numărate? "

Acţiunea politică preconizată de Simion Bărnuţiu se cerea a fi imperios realizată,
în viziunea lui, şi pe atare direcţie imaginea simbol a morţii impune cu şi mai multă
precizie ideea datoriei ''pentru pământ şi numele nostru": ''Aşa fraţilor! aduceţi-vă

aminte atzmci, că vă strigă din morminte străbzmii noştri: Fiilor (. . .) luptaţi-vă şi voi şi
le apăraţi, până ce se va restaura capitoliul (. . .) ca să vă încoroneze cu /aurul nemuririi
pentru constcmţa şi bărbăţia voastrâ .42• Această privire spre trecut şi, mai ales, spre

viitor, deschide şi mai mult perspectiva conturată deja, după cum am văzut, a
accepţiunii celei mai dinamice şi ''fnunoase" a morţii în discursul revoluţionar de la
1 848 din Transilvania: moartea eroică. Moartea eroică apare ca fiind unul dintre
elementele caracteristice ale Romantismului manifestându-se mai ales în domeniul
artistic, după cum am mai subliniat, dar este asumată şi în cel politic. În Transilvania
Romantismul se manifestă mai ales sub aspect politic fiind tributar unor influenţe
provenind dinspre Victor Hugo, F�licite Robert de Lamennais, Wilhelm Traugott
4
Krugg - ultimul preferat lui Kant 3. In atari condiţii, mişcarea politică din Transilvania
capătă o specificitate cu o puternică coloratură practică şi se pune accentul pe
responsabilitatea faţă de corpul naţional, şi se acceptă ca şi criteriu de selecţie conştiinţa
naţională. La 1 848 însă, datorită dinamismului deosebit al momentului, datorită
acumulărilor romantice precedente în ceea ce priveşte modalităţile de exprimare şi
îmbogăţire ale universului de discurs, se va depăşi o anumită insuficienţă filosofică la
nivelul discursului politic vehiculat, accentul căzând mai ales pe valenţele pragmatice.
Dacă Romantismul "pledeazăpentru cultul macabndui şi exoticulut' (Keith Hitchins),
în discursul revoluţionar de la 1 848 din Transilvania, imaginea simbol a morţii care se
vehiculează se află undeva la congruenţa acestora, putând fi considerată un punct nodal
ce demonstrează o asumare, o sensibilitate şi o trăire racordată la necesităţile practice ale
societăpi româneşti transilvănene într-o veritabilă coloratură proprie şi romantică.
In celebra schemă pe care Philippe Aries a propus-o pentru gradarea atitudinilor
44
conturate în faţa morţii de-a lungul timpului eerioadei romantice i se atribuie un al
.4
patrulea timp, cel al ''vremii morţii.frumoase' 5 • In condiţiile producerii unei revoluţii la
nivelul sentimentului, moartea este acum exaltată ca şi un moment dezirabil prin care
natura sălbatică pătrunde în donjonul culturii, întâlnindu-se cu natura umană şi, în fmal,
42 Ibidem, p. 482-483.
43 Keith Hitchins, op.cit, p. 94-1 O 1.
44

Philippe Aries, Omul in faţa morţii, voi 1 -ll, Buc., 1996.

45 lbidem,p. 159-363.
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46
realizând compromisul fiumuseţii • Asemenea evoluţie se remarcă mai ales în latura
literară a Romantismului sub fonna accepţiunii morţii iubitei, dar, în cazul nostru,
frumuseţea morţii se dezvăluie încorporată morţii eroice. De altfel, lucrarea lui Philippe
Aries nu atinge aproape deloc această direcţie, element care se explică prin faptul că are
în vedere cu totul şi cu totul alte cadre geografice şi un alt context. Moartea eroică, în
discursul revoluţionar de la 1 848 din Transilvania, se dezvoltă în două direcţii împletite:
pe de o parte, exemplaritatea trecutului iar, pe de altă parte, responsabilitatea prezentului
faţă de viitor, într-o fonnulă romantică prin excelenţă, ce va fi transmisă timpurilor
viitoare sub fonna unui pârâu subteran care va ieşi mereu la suprafaţă în momentele de
criză: prin moarte pentru naţiune spre viitor întru nemurire. Asemenea fonnulă este
posibilă deoarece în acel timp în politică îşi face loc sentimentul, element caracteristic
Romantismului politic, care modifică concep�a despre eroi şi martiri în noua religie
47
politică care este patria . Eroul va fi de acum înainte cel ce luptă şi moare pentru
apărarea "pământului şi numelui nostru", după fonnula lui Simion Bămuţiu. Discursul
revoluţionar va deveni principalul exponent al acestei atitudini faţă de moarte, tablou în
cuvinte, unele dintre ele transfonnate în imagini simbol cu etichete descriptive aplicate,
convergând înspre imaginile simbol operaţionale. După cum am văzut, în cazul
elaboratelor bămuţiene, imaginea morţii eroice se regăseşte într-o fonnă nu foarte
extinsă şi, mai degrabă, este sugerată prin tot felul de derivări de la tennenul cheie pe
care-I unnărim.
De altfel, radicalizarea produsă în Revoluţia transilvaneană din septembrie 1 848
se va reflecta şi în utilizarea imaginii simbol a morţii care nu mai va fi, ca şi înainte, doar
sugerată, ci, mai mult, se solidifică în practica discursivă. De pil<iă, al doilea apel adresat
48
maghiarilor din Aiud de către prefectul Simion Prodan Probul poate fi considerat un
tablou al noii situaţii, peisaj unde moartea este ritm şi respiraţie a sensibilităţii acelui
prezent. Prin natura sa (apel), fonnulele de adresare utilizate, prin conţinutul său, acest
discurs se vrea a impune a fi împăciuitor, dar, ceva şi cândva în acest discurs se
modifică, prin adoptarea morţii în cea mai pură accepţiune a fiumuseţii sale şi anume
latura sa eroică. Tonul fenn al discursului, interogaţiile locutorului ("Dragi concetăţeni,
pe cine vreţi să apăraţi cu armele şi împotriva cui?"), răspunsurile la acele interogaţii

("Trebuie să existe peste măsură de multe motive adevărate şi sfinte pentru a începe un
război civif'.) pregătesc imaginea morţii eroice, care va fi argumentul ultim, nu pentru

realizarea mobilizării proprii, ci pentru demonstrarea existenţei acestei mobilizări la
nivelul comunităţii. Fonnula este întrebuinţată pentru a-i convinge din nou pe unguri
să-şi modifice acţiunea politică.
Imaginea simbol a morţii eroice se conturează sub fonna răspunsurilor la
interogaţiile locutorului, ce unnăresc ordon�a infonnaţiilor, într-o viziune care degajă
sentimentalismul şi pasiunile romantice: "!şi închipuie cineva că, prin fii noştrii

spânzW"aţi naţiunea noastră se sperie ca muştele? Pe ei parcă i-arfi pedepsit pentru
numele şi renumele lor, chiar mai necruţător decât moartea, dar s-au înşelat; căci
moartea nu e pedeapsă într-o astfel de situaţie, ci destin, iar gloria lui se ridicăpână la
cerW"i (.. .) că ei s-au jertfit pentru neamul lor ca şi-/ scape din robie (. . .)". Imaginea
46 1bidem, p. 434.
.fi Nicolae Bocşan, op.dt., p. 37-40.
48 Apud.Comelia Bodea, op.cit., voi. II, p.993-995.
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creată subliniază elementul esen�al al datoriei faţă de patrie, unde moartea nu este un
simplu act în sine ci dragoste împlinită ce va fi răsplătită sub fonna gloriei eterne: "(. . . )

szmtem gata să murim în orice momentpe câmpul de luptă, decât să mai îndurăm odată
aceasta". Ceea ce dă greutate imaginii simbol a morţii este faptul că locutorul vorbeşte

în numele naţiunii apelând, pentru explicitarea atitudinii adoptate, atât faţă de moarte,
cât şi faţă de adversari, la diverse analogii cum ar fi moartea pentru na�une - moartea
pentru omenire a lui lisus Hristos: "Oare moartea lui Hristos a fost hulită sau

glorificatăpână azi?"

Totodată imagine simbol a morţii poate deveni un criteriu al aderenţei faţă de o
cauză: "Moartea e aici, a sosit. Dacăfacem pace, poate pleca dintre noi, şi amin (. . .).
Vom vedea acum cine nu îndrăzneşte. Acum se va alege cine e om adevărat". Apelul la
trecut se mulează peste întreaga problematică cimentând accep�unile tennenului cheie
cu trimiteri la elementele identită�i proprii ce s-au transmis şi se utilizează în acel
prezent: "Sunt cetăţean roman, mă chemă Gaius Mucius, ca duşman am vrut sij-1 ucid

pe duşman şi n-am avut mai puţin curaj înfaţa morţii decât înfaţa amorului . . . In urma
mea se qflă zm lzmg şir al celor care caută această cinste". Se va apela din nou la
argumentele drepturilor naturale, etern valabile într-o fonnulă plină de învăţăminte şi
atotcuprinzătoare: "A te împotrivi naturii înseamnă a te răscula împotriva zeilor".
Atât in cazul elaboratelor bămuţiene cât şi la nivelul acestui apel avem de-a face,
cum am mai precizat, cu nişte discursuri funcţionale, dar, din perspectiva tennenului
cheie - moartea - pe care-I unnărim, se poate remarca că în cazul apelului lui Simion
Prodan Probul, moartea are o accepţiune mult mai clară, element ce poate fi demonstrat
inclusiy prin proporţia semantică a tennenului.
In mod similar, aceeaşi chestiune reiese inclusiv la nivelul corespondenţei între
conducătorii revoluţiei, cum ar fi o scrisoare expediată de Ioan Buteanu maiorului
9
Csutak Koloman4 înspre sîarşitul revoluţiei. Tonul adoptat este mult mai fenn şi sunt
schimbate fonnulele de adresare. Existenţa politică a naţiunii române este, în opinia lui
Ioan Buteanu, "simbolul pentru care trăim şi murim", argumentele aduse pentru a se
sus�ne acest lucru fiind "drepturile omenirii, naturii şi a popoarelor". Din nou se va
vehicula imaginea morţii eroice devenită resort convingător al puterii proprii: "Noi

szmtem gata sau a trăi sau a peri şi a ne susţine omenia şi ne oştim mai Încolo pentru
principiul nostru", pentru că "(. . .) ne vom bate până la moarte ca să nu cadă pe noi
blestemul nepoţi/ar noştrt'.

Pentru a se putea ob�ne o dimensiune mult mai extinsă a morţii în cadrul
Revolu�ei de la 1 848 din Transilvania este însă necesar a se corela două aspecte
esenţiale ale problematicii: pe de o parte este necesar a se unnări moartea în
50
dimensiunea sa cantitativă, la nivelul morţii suportate sau trăite , care acum cunoaşte
1
5
forme extrem de violente iar, pe de altă parte, după cum am încercat şi noi în analiza
noastră, trebuie unnărit discursul indirect circumscris morţii care inevitabil este un
discurs revoluţionar. De fapt, chestiunile se întrepătrund în condiţiile în care una dintre
49

Ibidem, p. 1 08 1 - 1082.

Vezi introducerea la Michel Vovelle, La Mort en Occident de 1300 a nosjoun;, Paris, 1983.
De pildă materialul existent în Arhivele Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia cuprind la cotele 3635 si
224/1 899 tabele cu românii uni� şi ortodocşi din Protopopiatul Bistrei ucişi şi invalizi întocmite pe baza
datelor oferite de la preoţi.
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cele două direc�i despre care vorbeam pot să reprezinte reversul celeilalte sau, mai mult,
2
să accentueze latura anticipărilor decât a moştenirilor (Michel Vovellei •
Termenul cheie pe care l-am stabilit - moartea - ca şi imagine simbol în
discursul revolu�onar de la 1 848 din Transilvania, pe care l-am cercetat din
perspectiva unei ipostaze, demonstrează accep�unea acestuia în text sub o formă nouă,
diferită de vocabularul tipic al Luminilor. Această nouă direcţie s-a cumulat în timp
după 1 830, în condiţiile laicizării mişcării politice din Transilvania şi transmisă odată cu
Revoluţia paşoptistă viitorului. Acesta se va putea urmări inclusiv la nivelul sărbătoririi
şi valorizării momentului 1 848. Moartea este, cel puţin în discursul revoluţionar de la
1 848, un prim şi ultim argument în discursul utilizat pentru a se convinge corpul
naţional, pentru a se determina o conduită comună sau un mij loc de a ne raporta la alţii.
De fapt, moartea ca şi termen cheie sau imagine simbol este circumscris unor obiective
mai largi care implicau emanciparea naţiunii române din Transilvania şi astfel ea intră în
economia discursurilor căpătând întreaga frumuseţe prin vehicularea morţii eroice. Mai
mult, utilizarea acestei imagini se desenează în paralel cu desfăşurarea revoluţiei
propriu-zise.

Espaces mentales. Espaces discursifs dans une hypostase du discours
revolutionnaire de 1848 dans la Transylvanie
Resume
L'article se proJX>se d'invesliguer d'une partie du discours revolutionnaire de 1 848- 1 849
dans la Transylvanie en suivanl le terrne-clef '1a mort" el son râie el sa signification dans
!'economie el ia structure discursive. Cornrne sources sonl utiliees lU1e partie d'l�laborations de S.
Bămu�u, Simion Prodan Probul et Ioan Buteanu, en anivant a la conclusion que dans le discours
revolutionnaire du 1 848 de la Transylvanie, l'irnage-symbol de la mort s'utilise en deux
directions: d'un part JX>ur souligner la situation deteriore de la nation roumaine de la Transylvanie,
d'autre part l'acception de la mort de son câte heroique, ce que demontre un serie des
caract&:istiques discursives appartenant au Romantisrne.
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