ca Adunarea deputaţi lor "să invite gurvcrnul a da in judecată" pe prefectul şi pe
procurorul care, la 29 mai 1 870, săvirşi seră " ingerinţă şi violinţe". Propunerea a
fost admisă de Cameră, cu 57 bile albe şi 46 bile negre, majoritatea simplă fiind
suficiootA int r-un asemenea caz 1o.
Aceste lungi dezbateri pun in evidenţă că, dacă, in alegerile din 1870, dato
rită samavolnicii lor agenţilor regi mului c onser vator, Al. Papiu ILarian a fost in
frint, el totuşi a reu şit să obţină adeziunea unui mare n umăr de alegători din
judeţul Vlaşca, aşa încît majoritatea Adunării deputaţilor a consi derat de datoria
ei să oblige guvernul să trimită i n j u decată pe princip al ii autori · ai acelor samavolnicii.
In biografia lui Al. Papiu I larian s-ar fi cuvenit să nu fie omisă această fază
din luptele pol itice, la care el a partici pa t in 1870.
Oprim aici enumerarea omisiunilor lui Corneliu Albu, deşi nu le-am înşirat
pe toate. Mai sînt şi alt e omisi llll i , însă de mai mică însemnătate.

Aşadar, in lu crarea ce recenzăm, sînt numeroase erori şi . omisiuni. Cum nu
!Şi...;.a dat seamă de aceste deficienţe cercetătorii ştiinţifici pe care editura i-a însăr
cinat să citească manuscrisul lui Corneliu Albu inainte de a fi i mprimat ?

Constantin C. Angelescu

MIRCEA POPA,
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" Ioan Molnar Pfuarfu". Editura "Dacia", C luj-Napoca, 1976,

Pentru istoria naţională a romAnilor mişcarea culturală, cunoscută sub denu
mirea de Şcoală ardeleană , reprezintă un moment cu profunde semnificaţii, evi
denţiind spiri tul novator in gindirea şi acţiunea românească, conştiinţa menirii is
torice a poporului român in zorii epocii naţionalităţilor.

Pornind de la faptul cii. istoriografi a românea scă a consacrat lucrări fllll da
mentalc "cu precădere mişcării generale, de ansamblu" şi concepînd monografia
drept "una dintre metodele cele mai adecvate pentru realizarea WJei (• • •) radio
grafii a· epocii, deoarece ea pennite să se urmărea scă pas cu pas drumul devenirii
unui scriitor, a constituirii sale ca entitate de sine stătătoare pe fundalul agitat
al eoocii şi al problemelor cu c a re el trebuie să se confrunte" (p. 6) autorul lu
crării şi-a pr opus să unnăreasc!l. "traiectoria spirituală" a unui scriioor ca Ioan
Molnar Pi uariu .
Lucrarea cuprnde două părţi, prima constituind in fond
şi mi litantulu i ardelean, iar a doua prezentarea operei sale.

biografi a scriitorului

In prima parte, prezentînd m ediu l social, spiritual din ca re provine militan
tul ardelean, familia, in special tatAl, figură interesantă a luptei naţi onale a româ
ni lor, adversar al Un iri i reUgioase, autorul şi-a permis unele consideraţii intere
sante privind complexitatea vieţii religioase, cu implicaţii asupra luptei naţion a le,
a românilor ardeleni in secol u l al XVIII-lea. Fiul "popii Tunsu" , născut în 1749
la Sadu, "învăţînd din fraged ă virstă reHgia l uptei pentru existenţă şi pentru drep
turi naţionale" , se dedică, in urma absolvirii l iceului de stat (săsesc) din Sibiu,
··
ca rierei medicale .

Demne de reţinu t sint consideraţiile autorului privind pregătirea ca medic
oculist a lui Ioan Molnar Piuariu, ca urmare a frecventării cursuri lor faC'ultăţii
de medicină a universităţii vi eneze, ca şi cele pri v i nd gradul său : academic. pro
blemă asupro că�eia s-au purtat "lungi discuţii" in presa noastră medicală. Cu
merite deosebite ca medic oculist, care impun, în 1777, să fie numit ca medic
oculist al Marelui Principat al Transilvaniei, Io an Molnar consideră necesară frec
ventarea c ursurilor aceleiaşi facultăţi , in speciali tatea chirurgie. Prin crearea, la

7D Ibidem.
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iniţiativa sa, a catedrei de o-ftalmologie de la Liceul medico-chinJ.I'Igical din Cluj,
d evenit intre· timp Academie, in ţeleg e să ţ i n ă cl.lll"surile de oculistlcă �in scopuJ
ri di cări i fericil"ii intregului popor.. (JJ . 39). MeTitorie, concep ţi a sa privind rolul me
dicului in societate, şi-a expus-o cu oc-a zia l ec ţiei de d esc hi dere a cursului de ocu
listică, ţi nută in no iembri e 1 7 9 1 , la numitul li ceu , ti pări tă peste d oi ani şi consi
derată de Valeriu Bologa •·prima lucrare ştiin ţifică scrisă de un român în dome
niul mecl i .cine i » ( c f. p. tO). Activ itatea med ica lă ce o d e sfăşoară, in scopul men
ţionat, n u numai in Tran.silvania, dar şi in celelalte provi n ci i româneşti , se înscrie
luptei de emanci p are a români lo r, luptă na ţ iona l ă in toate mij loacele şi formele
de manifestare.
Credinţa in i deil e novat<Jar-e, in reform ismul iosefinist, necesi tatea contac t ul u i
cu elemen tel e aderente Ia acestea , il determină să frecventeze loja sibiană franc
mason ică, .cea mai puternică şi mai prosperă a socia ţi e de acest tip la noi" (p. 45)
însă cen trul activităţii sale politice şi cu l turale va rămine legat de acţiunile ce
pri vesc naţill'll.ea română.
Interes de<Jse'bit prezintă c onsi deraţJ i le autorului privind acţiunile lui Ioan
Molnar Piuariu prilejuite de miljcarea cond.usă de Horea ca şi de cea a Supplex 
lui.
Mişcarea co n dusă de H<Jrea, e·xpresie a conştiinţei român i lor de faptul că dez
ide rat ele lor vor fi rea l i zate numai ca urmare a acţiunii pro pr i i . determină apro
pierea fruntaş ilor mişcării na tionale atit cei un i ţ i confesional cu Roma, cit şi cei
neun iţi . . l n tocm i n d r aportul privind doleanţele revoltaţilor, cu ocazia mi si un ii de
impăciuire in tabă ra a«:estora, Ioan Molnar dă dovadă de înţelegere justă a situa
ţiei lor - cara.cter-istică recunoscută în general de istoriografia noastră pentru
reprezen tanţii intelectualităţii române ar delenoe din epocă. Este perioada i n care
activitatea scriitorului devine preponderent politică. Sin t puse in evidenţă încer
căril e sale, încă din 1 789. de .a ed ita un organ de presă in l im ba română, ca şi de
a orga niza invăţărruntul ortod o x de stat.
Lupta românilor pe n tru drepturi l e naţionale, in condiţiile in ca re nobilimea
maghiară refuza să le recu n oa sci! şi căuta să i mp un ă Wlirea Transi lvan iei la Un
ga ri a , îşi afla expresia majoră in editarea rnemoriului ce sintetiza revendicările
n a ţ i on ale cunoscut sub n ume l e de Suppler U be llus valachorum, ca re vede lumina
tiparului in 1791 ., gra ţi e grij i i lui Ioan Molnar Piuariu, unul dintre autorii lui"
(p. · 58). Partici parea la ed i ta rea memoriului , .,rezultat al gin d i ri i şi frămintării in
treg ii , intelectualităţi române transilvănene" (p. 59) are urmări profunde pentru
activitatea · utteri<Jară a învăţatului român, consi d er at de al ţi i , in epocă, "un a de
vărat iacobin", un --conspirat<Jr,. (p. 88). N ereu.şi ta editării unui ziar m limba ro
mână, lucru la C" are ţinea foarte mult. dată fiind menirea presei pentru răspîn
d i rea ideilor noi in limba naţi onală , ca urmare a refuzu l ui guvernului de a apro
ba o atare iniţiativă, î l determină, .. indirjit de refuzurile p ri m i te ". să devină sufle
tul .,Soc iet ăţ i i filosofiC€şti a Neamului Românesc din Mare Principatul Ardealu
lui" (1795). Acea stă societate va pol a riza fruntaşi ai intelectualităţii române din
Transilvania, ca şi din c el ela l te provincii român eşti.
Frecventarea de Mo1nar a societăţilor cu ltura l e, participarea la viaţa social
polit ică a prin.cipatului, i nsistenţel e pentru obţinerea innobilării survenită la 21
martie 1792, ezprimă căutările intelectualităţi i române din Ardeal in p r ivin ţa căi
lor de a ieşi di n in erţia la care o condamna sistemul p olit ic anacronic al pcinci

pat.ului.

ln fata nou lu i refuz de a edita un ziar românesc, ce trebuia să se i nti tuleze
"Vestiri filosoficeşti şi rnoraliceşti", M()Jnar se de dică acţiunii de tipărke şi răs

p în d i re a

operelor religioase româneşti, intenţia de a cultiva limba română fiind
tipări te se răspîn d esc pe a mbe le versante ale Carpaţilor, acr en 
tutn.du-se contactele dintre i n telectual i i români a parţ in în d tuturor
provinciilor,
contacte culti�ate de · M.olnar, i nvocînd u-se ceea ce e românesc,
fapt ce deschide
noi o ri zon tur i luptei na ţionale a românilor.
Cît Priveşte pl"e2entarea operei lui Ioan Mo lnar Piuraiu., autorul lucrării nu
se rezumă doar la c on sid era ţi i pe ma rg inea wwr l ucră r i deja cunoscute, dar, rezol
vînd u nele chesti uni privind paternitatea, ne edili c ă şi a supra altora, ma i puţin
cunoscute literaturii de speci-ali tate. Analizată în funcţie de epoca ..,luminilor" de
reali tăţi le româneşti, opera militan tului ardelean i-a prilejuit unele concluzii inte

vădită. Lucrările

resante.
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Pornind de la concep ţia lui Mol nar

in ridicarea unui popor, sint reliefate şi

privind

rolul

preocupările

învăţămîntului
de

sale

a

şi

educaţiei

in

veni

inti�i

economi ce, oferind unele studii ca Economia al binelor sau Po
văţuiri către economia de cimp pentru folosul şcoalelor româneşti celor din Ţara
Ungurească şi din părţile ei impreunate. Ne sint prezentate lucrările
medicale,

n.area ocupaţiilor

dicţionarele, traducerile, in temeietoare

ale

terminologiei

ştiinţifice

româneşti.

De

asemenea, �vestita sa gramaticău , a cărei importanţă este pusă, in primul rin.d, pe
sea ma materi alului practic oferit

(p. 136) meritorie fiind

ticii propriu-zise, care transforma gramatica in ghid

de

partea anexă" a grama

conversaţie

şi

de

manual

lui Micu şi Şincai, ca şi ObservaţiilP
sau băgările de seamă asupra regulelor şi orinduielflor gramaticii româneşti (1787)
a lui lenăchiţă Văcărescu, re prezintă încă �un pas insemnat in di recţia elaborăriJ
unei gramatici generale şi interpretative a limbii române" (p. 139). Vocabularlum-ul
nemţesc şi românesc, apărut şi in germană, este considerat drept ui'Illare a ampl:
ficării listei de cuvinte cuprinse de Gramatică (p. 140) i nteres prezentind "maree.
Acea stă l ucrare,

stilisUcă".

ca

şi Elementa

sa bogăţi e in termeni dioalectali, populari", astăzi in circulaţie pe o
Sint evidenţiate şi preocupări l e

lui

Molnar

privind

arie

îngustă.

istoria,

atribuin

du-i-se trad ucerea in româneşte a pri mei părţi a lucrării istoricului francez Claude
Fran�ois Millot, E�ements d'histoire generale ancienne et moderne, lucrare apărută
intre 1772-1783

in 9 volume, "în care ideile lui Voltaire şi Montesquieu se desco

peră la fiecare pas.. (p. 1 4 8). Această lucrare nu este insă sin gu ra de care se leagă

preocupările lui Molnar privind istoria, autorul invocind lucrarea "manuscrisă ne
cunoscută" a lui Sa mui l Micu, care "aduce in discuţie din nou colaborarea Micu
Molnar" şi care s-ar fi desăvîrşit
in plan i storic prin Chronologia turcica (p. 156).
Lucrările filologice, ca şi cele
scriitorului ardele<Jn , autorul

istorice,

insi stind

scot in

evidenţă

calităţile

elementelor

asupra

de

literare ale

formă

şi

stil

din

Dialoguri, din exemplele de scrisori cuprinse in Gramatică. Inclinaţiile literare 1\şJ
află expresia majoră in Retorica. Adecă invăţătura şi intocmirea frumoasei cuvfn
tări. Acum întUu izvodită pe limba românească. Impodobftif şf intemefată cu piL
dele vechilor filozofi şi dascăli biseri ceşti, apărută în 1798 la Buda şi consideratA
"lucrarea fundamentală a lui Molnar P i nariu�, (p. 164) avind .,trăinicia şf profun
%imea vib rantă a unui testament literar" (p. 195) fapt ce va determina să-i con
sacre o mare parte a lucră ri i . Lucrarea lui Mircea Popa reuşeşte să reliefeze �evo
luţia şi deveni rea interioară a idei lor lui Molnar Piuari u , importanţa lor pentru

epocă". In

înţelegerea

avute in vedere două
în privinţa
cealaltă

locului pe care- I acordă

�prej udecăţi�.

Şcol ii ardelen e

:

invocate

lui

Molnar

,.cea dintii exagerează

reprezentanţi i
dimensiunea

blăjenl ai Şcolii

�ortodoxă''

ardelene,

să

rolul
a

cultural

lega

Pinariu

parte a
al

mişcarea

trebuie

lucrării,

Blajului
ei

( ... )

iluministă

7). Prin urmărirea evoluţiei perso
_!! a
plan secundar. in comparaţie cu

pe

autorul

lucrării

caută

considerăm strict necesară

a v i zeze cititorul asupra

torului şi considera �iilor

Molnar

să

evi denţieze

şi

a i lumin ismului românesc.

In privinţa întocm i r i i lucrării.

introductiv , men it

(p.

Piuariu, de obicei trecută

lui

autor in prima

neglijează i n fluenţele sud-dunărene pentru

di·rect de Occident, de Franţa in special"
lităţii

operei

de

sa le

privind

i mportanţei

istoriografia

fiinţarea

problemei,

problemei,

studiului

intenţii lor au

condiţie

fundamen

tală a une i lucrări moderne.
Avind in vedere consideraţiile
bibliografic,

pl"ivind

in

evidenţierii

autorului ,

întemeiate

pe

un

activ i tatea şi opera literară şi ştiinţifică

a

bogat
lui

material

I oan Molnar

Piuariu , cit şi cele pri v ind epoca in ca r e a activat acesta, lucrarea prezintă interes
privinta

unor

aspecte

privind

istoria

luptei

naţionale

a

români

lor.

Gheorghe Cliveti
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