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Sînt personalităţi în istoria culturală a unei natiuni, a căror activitate 
este apreciată ca fiind hotărîtoare pentru evoluţia culturii naţiunii respective, 
Ne-am deprins, de exemplu, să considerăm hotărîtoare pentru cultura noas- 
tră modernă contribuţiile lui Ion Holiade-Rădulesou sau Titu Maiorescu, şi, 
dacă lucrurile sînt privite în relativitatca lor, o asemenea perspectivă nu 
este falsă. Este însă necesar a se avea în vedere permanent această relativi- 
tate, asemenea personalităţi nu fac de obicei decît să sirrtet izeze din opera 
înaintaşilor şi a contemporanilor, nu sînt prin urmare piscuri singulare, ci 
numai reprezentative, în contextul epocii lor. Pe de altă parte, se poate uneori 
ca, în funcţie de anumite conj uncturi istoric o-sociale, să. difere de la un I,»O- 
mcnt la altul personalităţile proiectate spre o astfel de valorizare superlativă, 

Există în general predispoziţia de a atribui mai ales Iitşraţilor un rol deosebit de important în mişcarea culturală şi în progresul CUlturii, atît sub 
aspectul ideilor, cit şi sub acela al prornovării unei couduiterliugvistice Într-o 
anumită colectivitate şi Într-un anumit timp. Gradul de relat.ivitate sub care 
trebuie să privim asemenea precepLe se cere să fie şi mai ;ridic:aLLiteratura 
este fără îndoială una dintre laturile importante ale culturii, dar rostul ei, 
ca artă, nu este numaidecît acela de a oferi idei şi cu atît mai putin modele 
lingvistice. Chiar dacă acest rol nu-i este străin, pentru UH popor care abia 
păşeşte, la nivel oarecum generalizat, pe treptele emancipării, instituţia ea re 
are rolul determinant este şcoala, adică mijlocul cel mai eficient şi mai pfO- 
gramatie organizat pentru modelarea co nş tiinţelcr prin propagarea iderlor, 
conceptelor ştiinţifice, filosofi ee, de teoria artei elco şi totodată prin. propa- 
garea mijloacelor lingvistice prin care sînt desemnate şi corelate asemenea 
nnţiuni. Prin urmare, progresul cultural al unei naţiuni este determinat în 
primul rînd de instrucţie, de şcoală, şi în al doilea rînd de literatură, presă, 
teatru etc. în acest spirit, este de aşteptat ca şi personalităţi le de seamă, 
marii dascăli şi, adeseori, modelele urmate de generaţiile în formare să se 
afle printre slujitorii acestei instituţii. De aceea, un al şcolii, 
cladi are suficiente condiţii de afirmare şi este dotat eu aptitudini deosebite, 
este mult mai important pentru ridicarea nivelului cultural decît alţi învăţaţi, 
chiar dacă de obicei există tendinţa de a trece cu vederea acest lucru, 
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Pentru europeanul Bărnuţiu - după fericita expresie fi lui D.D.Ho,5- 
ca --- învăţămîntul a fost, potrivit aprecierii lui Nicolae Iorga, adevărata sa 
menire. Calităţile sale umane şi remarcabila vocaţ.ie didactică, manilestată 
deopotrivă prin cunoştinţe vaste şi însuşiri deosebite ale expunerii, au Iăcut 

'din Bărn uţ.iu un simbol al şcolii româneşti din secolul trecut. 
După absolvirea cursurilor seminartale în 1829 la Blaj, Bărn uţiu de- 

vine profesor de sinteză la Gimnaz iu, în anul următor preia catedra de Iilo- 
sof'ie, iar în anul şcolar 1832--1833 predă şi istoria. Dar, şi în timpul st.n- 
diilor, şi ca profesor, învăţatnl transilvan este nemultumit de faptul că. limba 
de predare nu era cea naţională şi că preceptele teologice constituiau încă 
singura posihilitate de interpretare a realităţii. Cînd revine la catedră în 
183\) -.- diei din 183,1 nu mai Îndeplinea sarcini profesorale --, Bărn uţiu se 
angajează, în mod practic, în înlocuirea limbii de predare, care era latina, 
cu limba naţională. Concomitent, el-militează pentru scoaterea filosofiei din 
robia teologică, însuşin du-şi, prin lecturi asidue, ideile din opera filosofică 
a unor învăţaţi, eu mare circulaţie în acel timp. Lupta pentru limba naţie- 
nală în învăţămînt, luptă În care erau antrenaţi şi alţi invăţaţ.i din Blaj 
printre ei, la loc de frunte, Timotei Cipariu -, îi aduce lui Bărnuţiu multe 
neplăceri, între care îndepărtarea din învăţămînt în 1842. Are Însă prilejul 
de a-şi continua pregătirea la Academia săsească din Sibiu şi de il menţine 
un contact tot mai strîns cu ceilalţi militanţi pentru apărarea drepturilor 
rorn ânilor din Transilvania. 

Antrenat în mişcarea politică premergătoare revolutiei de la 1848, Si .. 
mion Bărnuţiu devine unul dintre fruntaşii mişcării, platforma ideologică 
a revoluţiei transilvănene fiind în mare parte opera sa. După aee(a, deza- 
măgit dar nu resemnat, el se retrage un timp din viaţa agitată a Transil- 
vaniei si isi desăvîrşcşt.e pregătirea prin audierea cursurilor universitare la  " , c. 
Viena si Pa via. 

1{1 H\55, la propunerea lui A. T. Laurian, Bărnuţiu vine Ia Iaşi, unde 
este numit profesor de filosofie la Gimnaziul Academic, instituţie care se 
reorg<llliza după desfiinţarea sur venită În 1847, cînd limha de predare deve- 
nise franceza. Cursul de filosofie, pe care Bărnuţiu îl deschide în ianuarie 
I 8:)5 la clasele s uperioare ale Gimnaziului, cuprinde Intro d ucerea în fj losofie, 
Psihologia şi Antropologia, dar, din 185G, la Facultatea juridică recent în- 
Iiinţată, prcdă Filosofia morală, Dreptul natural şi Dreptul roman, la care 
se a da ugă ulterior Antro pologia, Psihologia, Logica, Metafizica, Estetica 
şi Istoria filosofiei. Confirmat ca profesor la prima universitate a românilor 
la J 8 ianuarie 18GO, învăţatul ardelean ţine cursuri la Facultatea de drept i, 
pinii în 18G5 cînd este llumit Titu Maiorescu, la Facultatea de filosofie. La 
Gimnaziu, continuă să predea pînă în 1862, cînd datorită .siinăHlţii şubrede 
şi a programului foarte îneărcaL renllnPi la aeeastă catedrăl. 

Cursurile de filosofie şi de drept predate de Bărnuţill la Seminarul din 
Blaj şi la Gimnazial şi Universitatea din laşi se bazeaztl, în primul rînd; pe 
lucrările lui \Vilhelm 'fraugott J{rug, a cărui operă o tradusese încă din 1839, 
pe cînd se afla la Blaj2. Totuşi, În aeeI moment, Bărnuţiu avea Îl! vedere din 

1 Vezi N. Grigoraş, Acti/Jitatea [lli Simeon Bămufiu la Iaşi (1855 --- 1864), în "Steaua", 
XVII (19fi6), nI', 8, p. 82 - 90. 

2 eL G. Bogdan-Duid\, Viaia şi ideile lui Simion Bârmljiu, Bucureşti, 1924, p. 150, unde 
se menţionează mărturia lui Al. Papiu Ilarian in aeest sel1. 
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prol'escrului german mai ales opusculul Handbucli der Philosophi« Ului 
ptuiosophischen Lilerolur. Cursurile de la Blaj>, datînd din j urul anului 

cuprind Introducerea în filosofie, Metafizica, Logica, Ştiinţa dreptu- 
Ştiinţa virtuţii şi Învăţătura religiei. La Iaşi, Bărnutiu Iructiîică întreaga 

operă a. lui Krug, cu cele trei părţi principale : Fundamenialphilosophie, S!Js- 
tern da theoreiischeu Philosophie şi. Sysfem der prakiischen Philosophie. Îi era 
de asemenea cunoscut dicţionarul de filosofie alcătuit de \V. T.Krug, pe care 
îl citează adesea cind sint necesare lămuriri asupra istoriei şi conţ.iuutului 
noţ.iunilor f iloaofice-, O altă caracteristică a cursurilor de la Iaşi este aceea 
a augmentării atitudinii critice faţă de model. Băruuţ.iu s-a remarcat Întot- 
deauna printr-o transpunere cu multe consideraţii proprii a ideilor autorilor 
avuţi în vedere; în etapaieşeană a activităţii sale această trăsătură se am- 
plifică. De fapt, acum el se Îndreaptă evident şi spre lucrările lui Jos. Hec k, 
în primul rînd spre lucrarea acestuia Jlhi1osophischc Prop ădeutik, <' cărei 
primă parte, Grundriss der empirische Pluţcholoqie 1I1Id Loqik, o traduce În 
româneşte şi o foloseşte la cursuri. Pentru prelegerile de drept, adaugă in- 
formaţiilor din Kr ug pe acelea din lucrarea lui Karl von Rott.eck, Lehrbucli 
des v ernunţtrechts und der Staaiuiissenschaţten. Dar Bărnuţiu a realizat pre- 
legeri şi pe baza propriilor cercetări, mai ales cindavea În vedere situaţii le>" 
gaLe de trecutul şi prezentul românilor. Cursul de Drept puhlic şi co nsfitu- 
ţioual al românilor, foarte apreciat în acel timp, este impregnat. de 
argumentativă şi de patosul său caracteristic'. 

Sub aspectul ideologiei sociale, Bărnuţiu se manifesta la Blaj ea un 
adept <li luptei pentru egalitate, în numele dreptului natural, şi ca un mi- 
litant al emancipării În primul rînd prin sistemul rnemorandumurilor;i pe- 
tiţ.iilo r adresate împăratului, În speranţa unor reforme salvatoare. La.' Iaşi, 
spiritul reformist de factură krugiană dispare din concepţia sa; ideile sale 
ituministe se ra dicalizează ; el consideră acum că cea mai adecvată Iormă 
de stat pentru realizarea dreptului înnăscut al oamenilor la lihTtate şi ega- 

3 Cursurile predate la Blaj se păstrează la B.A.H.S. Român la , Ftl iala Cluj-Napoca, 
Fondul Blaj .: a cesl e cursuri vor fi citate în coutlnuare astfel : 

C c, Simion Bărnutlu, [Curs de [ilosoţ'ie şi drept], cea 18'JO, ms. rom. :18.108 f. 
H Simion Bărnutlu, Stiinţa dreptului. Îuociiaiura religiei, cea 1840, rns. rom. :19, 

},;, f. 
S Simion Băl'HUţill, Ştiin!a dreptuilli .. 5Iiin!a vcrluli. lrwâlialrul1 religii, cea 1840, 

lUS. rom. 'iO, 1 ;lO f. 
4 Cursurile predate la Iaşi se păstrează la B.C.t!. Iaşi: 

E ce" Simion Bărnuţlu, Eslelica, cea 1860, IDS. V 5,1, 5D p. 
M Simion Bărnllţiu, M.elafiZici1, 185\)--- J 860, 1115. V 5,J, 76 p. 
V , Simion Bărnuţill, Scienfill viril/iii, 1855, I11S. V 16, 92 p. 
Alte manuscrise, din aceeaşi perioadă, se păstreazi'i la B.A.H.S. Homânia. Bucureşti: 
F Sirn10n BărnuUll, Isloria f'i/oso!'iei, cea 1860, ms. rorn. 5 439, 220 f. 
Alte COI)il ale acestor cursuri se găsesc aici sub cotele : mss. rom. ,1 :348, 5410, 5 ·[11:3, 

;l j,U, 5800. 
Dintre lucrările publicate ulterior de elevi trebuie amintită: 
l' Simcol1c Barnuţiu, Psico[ogia empirica şi Logica, Iaşi, 1871. 
La B.C.U. Gluj-Napoca se atl:1 două manuscrise (mss. <1451 şi 4 455) conţinind SlIlllarc 

ale cursurilor de la Iaşi, care au aparţinut elevului lui Bărnutill, Alexandru Barbu Brandia. 
5 Elemente pr1vitoare la principiile şi tradiţia dreptului românesc se întîlnesc in Iucnl- 

File publicate postum, În primul rind Duplul public al români/oi', Iaşi, 1867, şi apoi, Tlrepllli 
natural priuai, laşi, 1868, Dreptul natura! public, Iaşi, 1870. 
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litate este republica, iar aspiraţiile naţionale ale românilor trebuie să fie În- 
cununa te de unirea lor Într-un singur stat. 

Sub aspect ideatic", cursurile de filosofic şi drept se remarcă, în gene- 
ral, prin valorificarea filosofiei raţionaliste de tip kantian, învăţatul român 
preluînd de cele. mai m uite. ori indirect, dar adeseori şi direct, ideile de bază 
ale marelui filosof din Konigsberg. Ideile lui Kant sînt însă prelucrate de 
Bărnuţiu mai ales amen dîn du-Ie in spirit realist şi raportîndu-Ie Ia concep- 
ţ.iile altor cuget.ători antici sau moderui. El insistă, astfel, asupra faptului că 
realitatea este categoria primă a metafizicii, condiţiouind veri dicitatea cunoş- 
tinţelor de caracterul real al înseşi obiectelor cunoaşterii iar senzaţiile, ob ţi- 
nute prin experienţă, considerîndu-le primul izvor al oricărei cunoaşteri. 
Subiectul cunoscător, conceput ca .o unitate naturală a fizicului şi psihicului, 
este el Însuşi un element al realităţii şi prin urmare se supune cercetării filo- 
sofice În mod global, deci şi sub aspectul său material, De aceea, Bărnuţiu 
consideră Antropologia ca o disciplină filosofică, al cărei studiu este obliga- 
toriu pentru a putea fi înţelese Iacultăţ.ile şi finalitatea fiinţei umane. 

Ceea ce l-a atras în chip deosebit pe Bărnuţiu a fost filosofia socială şi 
filosofia istorici. Cursurile de et ică şi de drept, dar şi celelalte prelegeri 
sînt dominate de ideea dreptului înnăscut la libertate individuală şi la ega- 
litate, pe baza căruia se prornovau permanent imperativele unei existenţ.e 
umane demne şi angajate. CugetătoI'uI progresist se manifestă e u pregnanţă, 
atunci cîn d susţine dreptul tuturor naţiunilor, indiferent de mărime sau grad 
de dezvoltare, la autodeterminare şi libertate. In legătură eu aceasta, el in- 
sistă asupra ideii progresului economic şi social, care, singur, poate emancipa 
naţ:hţ'iJile rămase în urmă şi care le poate oferi condiţiile independenţei Şl 
ale linei vieţi socia le În limitele moralită ţii. 

Ca o necesitate a adevărului, dar şi a ridicării gradului de civilizaţie, 
se impune, după Bărnuţiu, studiul ştiinţelor, cunoaşterea realizărilor uma- 
nităţ.ii în acest domeniu şi cfortul de a contribui cu propriile mijloace la desă- 
virşirca acestei cunoaşteri. Insistînd asupra necesităţii cunoaşterii ştiinţifice, 
învăţat.ul român arată că aceasta prezintă avantajul coerenţei, "al terneiu- 
lui", adică al explicări'i cauzale şi multidimensionale a realităţilor. Totodată. 
acest tip de cunoaştere asigură într-un grad ridicat. perfecţionarea şi auto- 
perfecţionarea omului ca membru al societăţii, conştient şi responsabil. In 
tradiţia cugetării filosofice româneşti, invătatul ardelean S('. înscrie prin aceste 
opţiuni în seria gInditorilor raţionalişti de nuanţă realistă şi matcrialist ă, 
care va culmina, în secolul trecut, ca Ştefan Michailescu şi Vasile Conta. 
Tenta iluministă a conceptiei lui Bărn uţiu, manifestată îndeosebi prin in- 
sistenţa asupra ridicării culturale a maselor populare,. nu poate fi privită Însă 
numai ca un reflex al ideologiei timpului, ci şi ca o latură definitorie a in- 
telectualului adevărat din toate timpurile, care se preocupă ca ideile şi, în 
general, rezultatul cercetărilor sale să devină for!:e reale ale dezvoltării 130- 
cietăţii. Intelegerea intelectualului ca factor dinamizator al vieţii sociale 
este în totală concordanţă cu concepţia lui Bărnuţiu despre "serbitule" ea 
fiind contrară însăşi naturii şi despre filosofie şi ştiinţă ea avind un rol im- 

6 Vezi pentru aceasta G, Bngdan-Duică, op . cii.; Ibdn Pantazt, Simion Bărnuţtu , Opera 
şi gÎmlirţa, Bu.:ur.eşti, 1. \l67 ; idern, Simion Bărnuţin, in Istoria filozofici ronuineşti, I, Bucureşti, 
1972, ]J. 226 -, 2;;2. 
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portant în emanciparea socială. Potrivit acestui învăţat, de altfel, principiu! 
respectării individualităţii şi principiul independentei naţionale sînt singu- 
rele care pot realiza relaţii optime Între indivizii unei societăţi şi Între naţiu- 
11iJe dintr-o an umit.ă epocă. 

Activitatea didăctică desfăşurată de Simion Bărnuţiu la Blaj şi la Iaşi 
nu se reduce însă la propagarea unor idei democratice, umanitare şi patrio- 
tice, ei este completată de contributia la formarea limbii literare mo derne. 
Un număr Însemnat de termeni filosofiei sînt introduşi pentru prima dală 
la noi de el, pornind de la terminologia Iat.inească şi romanică. Pentru Băr- 
nuţiu. predarea filosofiei în limba română şi efortul pentru cultivarea limbii 
sînt elemente esenţiale ale propăşirii poporului românesc. La Blaj, cînd in· 
troduce predarea filosofiei (şi bineînţeles, a filosofiei dreptului sau dicheo- 
logiei) în limba naţională, procedează mai Întîi la IeI ea Timotei Cipariu, fo- 
losind un amestec de latineşte şi rom ân cşt.e şi solicitînd cursanţ.ilor, pe cît 
posibil, răspunsuri numai În româneşte, realizînd astfel o unitate a efortu- 
rilor în vederea găsirii mijloacelor de expresie necesare? 

Cursurile de la Blaj conţin il um eroase consideraţii lingvistice, unele 
preluate din 1 ucrările lui Krug sa 11 ale altor În vă ţaţi, altele Însă izvorîte din 
propria experienţă a lui Bărnuţiu, El insistă în repetate rînduri asupra nece- 
sităţii cunoaşterii limbii patriei, arătînd că "spre încungiurarea rătecirilor 
cese nasc din limbă, nn e mai bună mijlocire decît acur ata cunoştinţă il Iim- 
bei; că cu cit ştie cineva mai bine limba, c LI atîta înţilege mai hine pe altul 
şi cu atîta poate grăi şi el altora mai la înţeles. Şi fiindcă Limba mamei noastre 
e şi mijlocirea cea mai bună spre împărtăşirea cugetărilor, de văzut este cît 
e de sîntă şi de frunte deregăt.oria c ultivărei ei, batăr că foarte mulţi nece în 
samă .11U o bagă, păren.du-li-se a ave destulă cunoştinţă despre dînsa de Ia 
fire" (C, 6F). Şi ma; departe: "Cel cultivat încă trebuie se înveţe limba mai- 

Iormeşt.c, a djică 1 gramaticeşte, selnjeJcge de sine eri alminte nu-i 
poate cunoaşte structura şi ambitul, urmare necc nu poaţe se o întrehu- 
inţeze cum se cade" (C, 51"--62r). asemănătoare a formulat 
şi în cursurile predate la Iaşi, cînd dezbaterea filosofică este compli- 
uită de argumente În favoarea apărării şi apoteozei limbii naţionale. In In- 
crarea, apărută postum, Pedagogia (după A. IL Niemeyer, publicată Ia 
în 1870), ideile de bază ale Invătătului ardelean sînt sintetizate (la § 170) În 
trei principii privitoare la rom ănc : 1) principiul roma·- 
nităţi], considerat ca o 2) principiul po poranităţil, 
care respinge ideea unei limbi pc clase sau grupuri sociale, 3) prin- 
cipiul progresului, care implică dezvoltarea concomitentă a culturii şi il 
mij lor de expresie. 

Heîeritor la necesitatea predării filosofiei în limba naţională, Bărnuţiu 
susţinea la Blaj că "mai ales f[ilosof}ia, de cînd în Tara nemtcască şi în cele- 
Ialtepărţ.i cultivate a Europei a început eu gura şi cu scrisoarea a se propune 
şi a se lucra, mai mult nu în moarta (şi pe lîngă aceasta, cu barbarismi înf'ri- 
(:oş,ţj întinată) latinie, ce în limbile maicelor vii, a şi făcut intru o sută de 
ani mai mare sporiu şi m.ai tare a luminat capetele decit întru o mie de ani 
înainte" (C, (j2r). Înyăţ.atul român considera, aşadar, efi folosirea iimbii na- 
tionaleeste neccsară nu numai pentru a realiza răspîndirea ideilor ştiinţ.ificc 
şi filosofice, ei şi pentru însăşi evoluţia rapidă a ştiinţ.ci şi filosofiei. 

Vezi G. Hogdrll1-Duică. op. cii., pilft{a inUL 



Latura practică în domeniul cultivăr-ii limbii s-a manifestat la Băruu- 
ţi li, în primul rind, prin Intrebuinţarea unei tcrminologii filosofice foarte 
bogate şi variate. Avînd ca model scrierile filosofice ale lui Samoil Micu, dud 
preda la Blaj, învătatul ardelean folosea o terminologie În care predominau 
trăsăturile epocilor mai vechi, uzînd deseori de calcuri, glose, terrncni nea- 
daptaţi, preluaţi din latinii şi grCDc[L În această perioadă, Bărnuţiu este mai 
apropiat de formele propuse de Timotei Cipariu şi se manifestă, în acelaşi 
timp, ca un adepl al a daptării (analogice) a neologismelor potrivit legilor 
de evoluţie de la latină la română. La Iaşi, el foloseşte în parte o terminologie 
diferită, bazată pe neologism ul de sorginte latinii, păstrînd cîteva cazuri 
de adaptare după legi fonetice vechi şi apropiin du-se în unele privinţe de ter- 
minologia întrebuinţată de A, T. Laurian. 

Cale urile, specifice cursurilor de b Hlaj, apar uneori şi în cele de la Iaşi: 
hicrătoria "activă" C, lf, iniăriioria "afirmativă" C, 78\ ţnisetura "afirmarea" 
C, 80', păru/ii C, 6W (mai tirziu, argumente aporenti V, 5fl), anumitoriul "de- 
terminautul" C, 28", atuunitul "dcterHlinatul" C, 28', esiire "existenţă" C, 8", 
{"f' , " C 22' t t tI" (' l ' iniiel . telect' F ')('W uniui "esenj.a " ,pes e .0 .,genera· " ,zn,lc.es "In e ect: <, )"" , 
pririceput s. pri.ucepere "principiu"" C. '7'", cuoeniărescă "raţionulă" C, 5v, aie- 
uele "realul" C, R4" etc. De caracterul de pio nerat al predării filosofiei in limba 
română se leagă şi existenţa unui mare număr de glose în cursurile de la Blaj. 
Se întîlnesc, ca la Samoil Micu şi la Episcopul Grigorie al Argeşului, glose 
explicative lihere, care realizează fie raportarea termenilor româneşti (calcuri) 
la termenii corespunzător-i din alte limbi, fie explicarea în interiorul Iimbii 
.:1 termenilor neologici : aceea "ce este" latineşte se zice reale, româneşte-se zice 
lucru aievea s. r eariu C, )V; pentru că prin deţiniţuine se Închide noţiunea între 
marginile ({ines) sale, chiar dintru această eausă se poate zice româneşte şi măr- 
genire C. 531"; eusebioloqui, adecă inueiiotura despre a oiaiă ferici/li în D-zeu 
TI, (ior. întrebuinţarea frecventă a cuvintelor vechi şi populare pentru redarea 
no!;iunilor filosofice şi neeesitatea precizării semnificaţiei c LI el j utorul terme- 
nilor străini corespunzători au dus la crearea a numeroase glose bilingve: 
;udecata ... de lipsa (apadielicwJ!) C, 38v, a inchia (concllldere, ratiocÎnari) 
C, (lIY, intoarcere ... ( ... conlJersio) C, 40", dcspiirfire (disjW1Clio) C. :nv, împilrţire 
(divi.,io) C, 54v, pizrţele {Unteşli (essenlialia) C, 32\ impreuna estimea (coexis- 
tcutia) C, 821", prindere (perceplio) C, 72r, plltinţa (possibilitas) C, 80', cerere 
.(posll1lalum) C, 7', lolul (Ilniversum) C, 84v etc. La Iaşi, glosele bilingve apar 
Îndeosebi prin alăturarea nelogismului de sorginte latină cu termenul grecesc 
originar: imitare (ll.L[J.'fJGcc;) F, 112r, infeligenţia (vol'lc;) F, 163\ raţiune (t,6yo) 
F, 136' etc. Adoptarea l1eologisnelor latineşti, în faza ieşeană, şi menţinerea 
sistemului de glosare prin termeni latini an dus la crearea a numeroase glose 
{le indicaţie etimologico-genetieă. Asemenea glose apar însă, e drept că. mult 
mai rar, .şi in cursurile de la Blaj, căci şi f)ici Bărnuţiu întrehuinţa un număr 
apreciabil de neologisme: abstrapţillne (abstractio) P, 45, argumenlaţiunea 
analoflicâ (argumentatia analogica) P, 174, imperativ cate!l0ric (imperalivlls 
cafegoriclls s. absolut lIS) V,25, delerminisnwl şi nedeterminismul (delerminisnws 
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H De la 1. Heliade-HăIulescu (Grammalicâ tOfll(lneasc,l, 1828, p. 1(0), se pare, a pornIt ideea 
după care pricepere ar fi derivat cu prepozi!.ia priIl (seris de latillişti preirl) şi ar fi deci din llce<.';aşi 
familie culnccperc, ÎIlcepul, cuvintE care au rerlat foarle adesea intre 1870 şi 19:1O pe lat. prin- 
cipiwn şi pe gr. ci.PX"I). Bărllllţ!u a preluat aceasl;\ părere şi a adus pe priccp1l1 şi pricepere liJ,H"OapC 
de semantislIlul "originar". dlBflll-le şi o formă "etimologic/l". 
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el indeierminisiimsş M, 47, siniesa empiresca (synllze:,is empirica) C, 9', judi- 
eiul (judicium) P, 113 (la Blaj folosea, după S. Micu, judecată C, 361"), oser- 
baiuinea (ohserllalio) P, 190 etc. Specifică mai ales cursurilor de la Blaj este 
glosa de alternare Între neologisme şi cuvinte vechi: noţiuni obătute s. asir.apte 
C, 35r, desfacem seau analisăm cuqeiar ea P, 92, lucru s. obiept C, P etc. 

Numărul neologismelor întrebuinţate de Simion Bărnuţiu este foarte 
mare. Forma pe care le-o dădea acest Invătat este Însă uneori diferită în cele 
două etape ale activităţii sale didactice sau prezintă variaţii chiar in cadrul 
aceluiaşi curs. De asemenea, aplicarea unor legi fonetice vechi, precum şi 
unele grafii speeifice fac ca o parte din neologismele utilizate de el să aibă 
un aspect particular, propriu numai lui sau numai unui grup de învăţaţi din 
CPOC:l : apatia F, 86r, a con/Jerfe P, 125, demonstra C, 7r şi demusiru C, H4" 
[enotna C, 71', fenomele C, DOv dar fenomene M, 4f5, qimnosoţistii F, 171", ilo- 
zoism .M, n, ini.dismul F, 12v, materism C, lor şi materuilismul C, \)51', oteptul 
C, P, a objepiului C, 29v şi obiept C, P, raporturi sociali V, 59, scopos C, 7", 
scop E, 7 şi fine V, 8 «lat. finis), sens "simţ" 1\1, 7 «lat. sensusţ, suiepl C, F, 
subjeci C, 62T, subjept C, 3()T şi subiept P, 111, moful P, 157 « lat. moius], 
mouimeut V, 2 «lat. mouimenlutnş, moiuuie E, 27 «lat. molio) dar şi miş- 
carea F, l::1T etc. 

Categoria foarte bogată a termenilor abstracţi reprezentată de substan- 
fivele latineşti imparisilabice terminate În -(l)io, -fl)ionis este adaptată de 
Bărnuţiu de obicei în -(t)îune, dar în perioada blăjea nă uzează şi de citeva 
variante în -(Oie. La Iaşi, apar des redările specifice lui A. T. Laurian pe la 
1845 in -ciune şi mai rar în -cione ca Ia Ettimie Murgu. Infinitivele lungi, care 
au în general aceleaşi semnificaţii, apar mai ales in cursurile de la Blaj dar 
eu o frecvenţă mai mică se întîlnesc şi în cele de la Iaşi: oroumcntatiunea 1\:1, 50 
şi argumentare C, 55v, aserţiune M, 36, concurat de as eri F, 55r" pl. aserie F, 
Hi!JY «laL. asserius], clasiţicatuinea 1', 102v şi clnsiţicar ea P, 111, dedu ptiune 
P, 173, dedupciutiea M, 49 şi deducer e P, 140, meditatiune F, 121,1 şi tneditarea 
C, G5r, opusetiune C, 40r, o puseciune M, 17 şi opunere C, 32", 1'I:da!ia C, 3EF şi 
relaiiunil.e P, H12, t epresenlaiiunea F, 68T, t eprezeniaciu ni Ft 124"', reprezeti- 
tacionele F, 125r şi repr eseniarea C, 9v, sensaiutni F, 88Y, sensaciune E, 18 şi 
sensacionele F, 123v etc. . 

tn eazul abstractelor în -(i)lale, lucrările lui Bărnuţiu oferă de asemenea 
situaţii diferite În cele două faze ale activităţii sale profesorale. Ca la Eftimie 
.Murgu şi Petru Câmpeanu, în cursurile de la Blaj, formaj;iilor neologiee în 
-(i)late le corespund altele în -lme, dar, spre deosebire de ceilalţi doi învăţaţi. 
BăTnuţiu adaugă sufixul vechi românese la suhstantivul de bază al familiei 
şi nu.Ia adjectivul neologic în -al; aşadar, -ime corespunde la Bărnuţiu de 
fapt lui -alitate : p [rince }putul causimei C, 88v (callsii -ime) dar şi noţiunea 
causarelafei C, 79', pricep [Ullll ] causalitatei C, 27v, substan(imea sufletului 
C, 95r (sllbsfanţâ+· -ime) dar şi noţiunea sllbslanţiaritatei C, 79', subslanţiali- 
lalea sufletului F, 210T• Majoritatea abstractelor de acest tip cunosc Însă nu- 
mai forme în -(i)tale: absurditate C, 68v, contrarietate C, 40r, delerminabili- 
tatea .M, 55, finalitatea E, 7, idealilale M, 10, maferialitalea C, %r, sllblimitatea 
V, !<t, lIaliditatea F, 85r• 

Bărnuţiu nu modifică terminaţia femininelor latineşti în -enlia, -anUa, 
dar, desigur, ortografi" li avea valoarea [ţi] (ca la alţi învăţ.aţi din epocă, de 
altfel) : aparentia P, 157, referentia P, 57, lranscendenfia C, 22v eLe. Substan- 
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tivele neutre împarisllabice greceşti (şi latineşti) terminate în -tna, -maia sînt 
redate de Bărnuţiu, la Blaj, prin -nia, pl. -rne, ca în limba literară de astăzi, 
iar la Iaşi, prin -ma, pl. -mate (urmînd etimologia şi modelul altor învăţaţi de 
atunci, precum A. T. Laudau) : axioma C, 41', axiome 41' şi asiomaiele P, 
126, dilema F, 130", dilemaielor P, 137, dogma F, 138v, dogmele R, 62' şi dog- 
maiele F, 93', enlimerna P, 138, eniimetne e, '17r şi enlimemate P, 139, soţisma 
C, 52", sofisme C, 5tr şi soţismate P, 137 etc. 

în redarea adjectivelor latine în -icus, învăţatul transilvan oferă, de 
asemenea, forme variate. La Blaj, formele în -Îc sînt rare, Irecvente sînt cele 
în -esc, adăugat rădăcinii cuvîntului prin Înlăturarea lui -icus, -- el este de 
altfel singurul învăţat care a adăugat, sistematic, sufixul vechi românesc la 
rădăcina cuvîntului, care adesea coincidea cu substantivul familiei. Tot acum, 
Bărnuţiu folosea, ca în etapa mai veche a limbii literare, un număr apreciabil 
de adjective cu sufixul compus -icesc ; la Iaşi, Însă, astfel de forme nu mai 
apa)' şi -lc este utilizat în exclusivitate: judecăiile analitice C, 41 r şi analili- 
cesca inlrebuiniuirea C, 25', adeuer apodiciicesc C, 17v şi judecuil apodipiic 
M, 17, judecata coieqor escă C, 37'" şi judeciul categoric M, 16, argumentul cos- 
moloqesc C, 105r şi argumentul cosmologic M, ,m, adeoerul esteiicesc C, 24v şi 
cercetări estetice F, 137', cunosciniia ţilosoţescă C, 4v sau oirtute ... pliilosaphiască 
S, 75r şi cercările filosofice C, 11\ lucrarea meiodescă C, 52", eihica meiodicioscă 
S, GO', argumentul otiioloqesc C, 105r şi argumentul onloZogicM, 48 etc. Speci- 
fică pentru nrima fază a activitătli lui Bărnutiu este si formarea de adjective 
cu -tSC prii; suhstituirea laLine;eului -alis (tendinţă' puristă) : prinCplltllri 
[ormesci C, sr şi legi numai [ormoli V, 16, ceoa ideesc (ideale) C,741' şi cele ideali 
V, 44, celea ... tetn pesci C, 73r (prin substit.uirea lui -or alis, ajungîn du-se la ra- 
dicalul iemp-ş şi spaiioseiclea titnpororia C. 8ar, aţiareniie iempor ali F,2.oO'. 
E xtcnsiunea folosirii lui -ese se Întîlneşte şi în alte cazuri : judecata ... par- 
iiesca C, 36V (aici a fost substituit -iculoris, ajungîndu-se la radicalul part(e» şi. 
lucru particulariu F, 291', judecii{ile singurcşti e, 371' (a pornit de la cuvîntul 
vechi singur) şi lucra singlliariu P, 102. 

Simion Bărnuţiu, ea alţi ÎIlviilaţi din epoeă. supune şi alte tipuri de 
cuvinte la modificări în vederea încadrării lor, deşi pă.strează şi unele ele·· 
menle din latină, eum ar fi adverheîe neologiee în -e, întîlnite şi la A. T. La u·· 
f.ian şi l\1urgu. In toate cnzuriîe se poate constat.a insă alături de efortul 
de adaptare şi o mare receptivitate şi mobilitate. De altfel, faptul cii intre 
Bărnuţiu şi ceilalţi învllţa1:i de atuneÎ există numeroase similitudini 1n ce 
priveşte modul de adaptare şi faptul că el Îllsuşî şi··a modifieat, cînd a cre- 
zut tă este cazul, propriile opţiuni, dovedeşte cu prisosinţă deschiderea sa, 
ntittidinea responsabilă şi dorinţ;a de inovare. Aparent, suh aspect lingvistic, 
meritele lui Simion Brlrnuţ.in nu. se evidenţiază ea fiind notabile. Cu toaLe 
o.eestea, trebuie suhliniat rolul său în răspîndirea terminologiei filosofiee şi 
juridice şi formarea în general a stilului filosofiei şi dreptului la români. 
Da(ă Între formele propuse de el şi cele utilizate de alţi învăţaţi se pot sta 
biU, în cele mai multe cazuri, analogii, Bărnuţ.iu rămîne inegalabil prin 
influenţa pe care a avut-o asupra elevilor săi. Spiritul său a ramas viu şi 
după încetarea prematură. din viata. Elevii s-au străduit S2,-Î. urmeze ideile, 
i-au publieat o parte din cursuri şi au înfiin!-at ehilr, împreună eu simpa- 
tizan1:ii, un partid politic pe principii demoeratiee şi reformatoare, care mi- 
ma· pentru transpunerea în viaţă a gîndirii sale. Apostrofa nedreaptă a lui 
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Titu Maiorescu" şi în general ostilitatea de lungă durată a "Junimii" demon- 
strează cît de puternică era încă impresi-i lăsată de acest învăţat în cul- 
tura noastră. 

Cu învăţaţi ca Simion Bărnuţiu, cultura şi limba de cultură au putut 
recupera secole de rămînere în urmă şi şi-au pl:tUt cîştiga un loc distinct 
între culturile Europei, iar naţiunea română şi-a cîşligat conştiinţa de 
sine fără de care nici indivizii, nici popoarele nu pot aspira la un viitor. 

UN FOHGECH DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE ROUMAINES 
MODEHNES : SIMION BĂRNUTIU 

:R11:SUMli': 

Personualtre de premier ordre de la culturc roumn îne, Simion Bărnuţ.lu a contribue, par 
son activit.e dldnctrque deployee ă Blajet a Iaşi, it la diff'usion des idees de la ph llosoph ie moderne 
et des termos phflosophiques dorit clIe se servatt, Eu 1839, Bărnu tlu remplaee le lnttn-: comms 
Jangue d'el1seignement par le roumain, langue nationale, et inaugure au Semlnalre de Blaj 
I'enselgncmcnt de la philoscphic en roumain. Il plaiele, parallclernent, paul' I'crnanc patton 
de la phlloscphic de sous J'empire theolcglque, en sapprop riant. des idees philosophlqlles 
avancces pur des savants :'1 grnnde andrance h I'epoquc, Irnrn. Kant tont d'abord , 
n avatt en acces aux ouuvres de Kant I'intermed latre d es manuels de \V, T. Krug. 
La volont.e d'imposer le rouma!n comrne languc denselgnement a entraine pour Băr- 
nuţiu Iieaucoup de conf'Ilts avec des conscquences desagreables, dont, eli 1842, son elfrnlnatfon 
du corps cnselgnant.. L'act.Ivlte didacUquc, l'eprise en 185.5 nil Gyn1Il3se de Iaşi ct el1s11it â 
lf{ premiere 1IlJiversit(, roull1aine, est l11arque par l'assimilation creatriee de nouvelles idees DhI. 
!osophiques el par la redaction des cours de droits illustrant les prillcipes illuministes du <Îrolt 
naturel - greffees SUI' le culte de la eommunaute nationale repris par Rlmuţ.iu [l l'oeuvre de 
Karl von SavignL 

La conception du savant de Transylvanie sur la lallgue litU:raire ... les probJ{;mes du 
roumain liLtlmtire ont eOllstitlle une de sespreoecupalions fondamentalcs- est fondee 
sur des principes rationalistes ; il rejoillt de la sorteles orientations pl'qrniscs l'ecoIe IaU. 
niste. EnJin, Bii.fllU(.itl, par ses COlIl'S de philosophie et de droH. a eontribue ]'introdudion 
de nombrellx termes specil'iqucs il ce, dcux diseiplines, termes qui se sont fixes ult6rieu' 
rement dans la langue. I 

Cenlml dc Linguistică, Istoric j-ilcmn1 şi Folclor 
laşi, s!r.C(!dl'eSnl nf. /2 

9 Esenţa aeestol' critici se află în cunoscuLul articol ni lui 2\'Iaiorcscu, intitulat In conlra 
şcoalei BărfwfiL!. 


