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DISCURSUL PATRIOTIC DE LA BLAJ AL PREOTULUI
SIMION BÃRNUŢIU-SURSÃ DE INSPIRAŢIE PENTRU
ANDREI MUREŞANU ŞI ACT DE CONDAMNARE A
UNIAŢIEI? IPOTEZE PLAUZIBILE
The Patriotic Discourse from Blaj of the Priest Simion BãrnuţiuSource of Inspiration for Andrei Mureşanu and Condemnation Act
of the Church Union? Plausible Assumptions
Florin I. Bojor,
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Abstract: In the nineteen century the Romanians from Transylvania were facing the
danger of magyarization. In this huge risk, a Romanian revolutionary priest, Simion
Bãrnuţiu preached the Romanian identity and patriotism at the Romanian National
Assembly from Blaj in 1848. His sermon is the synthesis of all historical, cultural,
educational, theological, legal, administrative, political and economic arguments for the
Romanian national identity. His speech is a sermon due to its motivational, emblematic
character, with special rhetoric and drama, and due to the fact that it is spoken in the church
on Sunday, after the Divine Liturgy, by a clergyman, in the context of a ”feast” of the
Romanian nation. Through the importance of Simion Bãrnuţiu’s preaching in the
consciousness of the participants, it becomes the inspiration for the National Anthem of
Romania, composed by his student, Andrei Mureşanu. And by analyzing and combating the
Greek-Catholicism from a community perspective, the author highlights the issue of religious
historical conflicts. At a time when nation consciousness was in formation, Simion Bãrnuţiu’s
sermon is one of the pillars of affirmation of the Romanian identity and patriotism.
Keywords: Simion Bãrnuţiu, priest, inspiration source for Romanian
hymn, patriotical preach, uniatism, Blaj, discourse, Greek-Catholics.

În Transilvania, secolul al XIX-lea este marcat de lupta pentru
emancipare naţionalã a românilor din Imperiul Habsburgic şi apoi,
Austro-Ungar. În acest context, predica patrioticã este un stindard al
conservãrii identitãţii naţionale, un motor de motivare al acţiunilor
educative, culturale, sociale şi economice. Dacã adãugãm la acestea
cenzura şi persecuţia autoritãţilor maghiare şi austriece avem toate
ingredientele pentru a înţelege importanţa predicii patriotice în
construirea şi consolidarea conştiinţei naţionale româneşti.
Lucrarea de faţã îşi propune sã rãspundã la patru întrebãri: a fost
revoluţionarul Simion Bãrnuţiu preot? Este cuvântarea sa de la Blaj, din
timpul revoluţiei de la 1848 o predicã? Este cuvântarea lui Simion
Bãrnuţiu sursa de inspiraţie a Imnului Naţional al României? Şi, a
condamnat Simion Bãrnuţiu uniaţia?
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Cuvântarea patrioticã definitorie pentru poporul român din secolul
al XIX-lea şi poate din toate timpurile, pânã în prezent, aparţine
preotului Simion Bãrnuţiu (1808-1863) şi a fost rostitã în catedrala din
Blaj, în 2/14 mai 1848 cu ocazia Marii Adunãri Naţionale din timpul
Revoluţiei de la 1848. A intrat în istorie cu numele de „Discursul de la
Blaj”,1 iar lucrarea de faţã doreşte sã demonstreze cã aceastã cuvântare
complexã, lungã şi importantã a oratorului ardelean este, de fapt, o
predicã patrioticã ţinutã mai întâi în faţa elitelor poporului român, iar
apoi rezumatã în faţa simplilor cetãţeni. În fapt, vorbim de douã
cuvântãri: cea dintâi, drept predicã în catedrala din Blaj şi cea de-a doua,
drept discurs politic pe Câmpia Libertãţii de la Blaj.
Titlul, rostirea şi conservarea predicii2
Marea Adunare Naţionalã de la Blaj era programatã sã înceapã luni,
15 mai 1848, dupã calendarul iulian, însã românii au început sã se strângã
în „Mica Romã” cu câteva zile înainte. Astfel, duminicã 14 mai, catedrala
şi piaţa din Blaj erau pline de oameni. Dupã terminarea Sfintei Liturghii
din catedrala din Blaj la care au participat cei doi episcopi români Ioan
Lemeni (greco-catolic) şi Andrei Şaguna (ortodox), care au ieşit din
catedralã de braţ, pentru ca oamenii din piaţã sã vadã fraternitatea dintre
ei, a urmat predica lui Simion Bãrnuţiu.3
Textul predicii îl gãsim publicat de însuşi autorul ei, în cartea
Dreptul public al Românilor, Iaşi, 1867, p. 330, anexa II. Apoi, vor exista trei
ediţii critice ale textului: ,,Discursul ţinut în catedrala din Blaj la 2/14
maiu 1848”, în Revista Periodicã, numãr 68-71, 1909 (ediţie care pune în
paralel textul original şi cel îndreptat de cãtre Mihail Dragomirescu şi
Emil Gârleanu. În plus, conţine necrologul de la solemnitatea funebrã
ţinutã de cãtre Universitatea din Iaşi, şi rostit de cãtre prof. George
Mârzescu, fost student de-a lui Bãrnuţiu, cu titlul „Elogiul lui Bãrnuţ”.
Aici predica pãrintelui Simion Bãrnuţiu are şi un subtitlu: „despre
relaţiunile Românilor cu Ungurii şi libertatea naţionalã”. Cartea poate fi
Simion Bãrnuţiu, ,,Discursul ţinut în catedrala din Blaj la 2/14 maiu 1848”, în Revista
Periodicã, numãr 68-71, 1909.
2 Potrivit tratatelor de omileticã, termenul „predicã”, în sens restrâns, este o cuvântare
asociatã întotdeauna unui act liturgic, rostitã pe parcursul unui numãr limitat de minute.
În sens larg, „predicã” poate însemna şi o cuvântare mai extinsã, cum avem, de pildã,
„Predica de pe Munte” a Mântuitorului, alcãtuitã, de fapt, din mai multe predici
(cuvântãri) aşezate de evanghelist la un loc (Matei, cap. 5-7).
3 ***, Enciclopedia României online, ,,Adunarea Naţionalã de la Blaj”, disponibil pe
www.enciclopediaromaniei.ro.
1
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accesatã pe internet pe pagina Bibliotecii Virtuale BCU Cluj şi este textul
utilizat în prezenta lucrare);4 Românii şi ungurii. Discurs rostit în Catedrala
Blajului, 2/14 mai 1848, cu introducere şi comentar de G. Bogdan-Duicã,
Cluj 1924 şi Discursul de la Blaj şi scrieri de la 1848, prefaţã de Ion Raţiu,
ediţie îngrijitã de Ioan Chindriş, Cluj-Napoca, 1990.
Contextul istoric şi premizele predicii
La mijlocul secolului al XIX-lea, Şcoala Ardeleanã era la cea de-a
doua generaţie, mult mai numeroasã, mai criticã şi mai ambiţioasã în
lupta pentru libertatea şi demnitatea poporului român. În 1737, episcopul
unit Inocenţiu Micu-Klein, întemeietorul gândirii politice româneşti
moderne a mutat sediul Episcopiei Greco-Catolice de la Fãgãraş la Blaj,
în centrul Transilvaniei. Pas cu pas, aici se vor ridica şcoli româneşti,
unde va fi formatã intelectualitatea româneascã, iar Blajul va deveni
capitala de facto a românilor din Transilvania, supranumitã „Mica
Romã”.
Românii ardeleni vor gãsi în principiile Revoluţiei Franceze (1789)
„libertate, egalitate şi fraternitate” afirmarea practicã, pragmaticã şi
internaţionalã a aspiraţiilor şi nãzuinţelor lor naţionale. Însã, acelaşi lucru
îl va vedea şi elita burghezã şi nobiliarã maghiarã care se va ridica în
1848, în contextul revoluţiilor din Europa („primãvara popoarelor”),
împotriva stãpânirii habsburgice, în dorinţa de a realiza un stat naţional
maghiar care sã înglobeze şi Transilvania, dupã modelul celui francez.
Dar românii ardeleni nu au fost de acord cu alipirea Transilvaniei la
Ungaria şi i-au sprijinit pe Habsburgi de frica maghiarizãrii.
În acest context, preotul celib greco-catolic Simion Bãrnuţiu va
publica la Sibiu un manifest cu titlul de „Provocaţiune” (24-25 martie
1848), care se va rãspândi foarte repede între intelectualii români şi va
aprinde flacãra redeşteptãrii naţionale: „Fraţilor români! Ungurii chiamã pe
ardeleni la unire, Clujul s-au dechiarat cu mare solemnitate, cum cã vrea a se uni; aşa
vor face şi secuii, poate numai saşii nu vor vrea. Dar românii ce vor face? De la
deslegarea întrebãrei acestea atîrnã viaţa sau moartea românilor. Aici se cade sã-şi
deschidã ochii tot românul, cã acum a venit tempul, cu care de se vor folosi bine, le vor
dobîndi toate, iar de se vor folosi rãu, le vor perde toate, şi care le-au mai rãmas,
adecã-şi vor perde naţionalitatea şi cu ea toate”.5
Simion Bãrnuţiu, ,,Discursul ţinut în catedrala din Blaj la 2/14 maiu 1848”.
Idem, ,,Provocaţiune”, în Sorin-Iulian Floruţ, ,,Exclusivitate: Manifestul lui Simion
Bãrnuţiu „Provocaţiune” 24-25 martie 1848, Sibiu”, în Buletin de Carei on-line, din 24
martie 2014.
4
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Esenţa manifestului lui Bãrnuţiu este: „Preoţilor! Spuneţi-le darã
ungurilor: Noi nu vorbim nici despre unire, pînã nu se va publica în dietã şi ţarã cum
cã naţia românã se cunoaşte ca naţie românã!” şi în acest sens preotul
revoluţionar vine cu propunerea unei mari adunãri naţionale româneşti:
„Încã o datã fraţilor! Fãrã naţie şi republica e numai un despotism afurisit; ştergerea
iobãgiei, naţia românã ca naţie românã, congres naţional în care sã ne înţelegem mai
întîi despre dobîndirea acestora. Nici mai mult, nici mai puţin-aceasta mai întîi,
celelalte se vor adauge; fãrã aceasta şi raiul e iad. Afurisit sã fie în veci oricare român
va îndrãzni a face vreo unire pînã nu va fi proclamatã naţia românã, ca naţie primitã
sensu politico. Poporul român, de aceea, nu va vrea a şti numai dacã se va primi
naţia, şi se va şterge iobãgia, atunci vom fi odihniţi şi fraţi cu toţi. Vivat natio
romano!”.6 Astfel, preotul Simion Bãrnuţiu se va face remarcat în elita
româneascã şi va deveni unul dintre organizatorii acestei mari adunãri
naţionale, unde va fi invitat sã rosteascã celebra predicã pe care o
analizãm.
În ciuda tuturor opreliştilor din partea guvernului maghiar de la
Cluj, elita românilor ardeleni în colaborare cu episcopii au hotãrât la Sibiu
sã convoace o Mare Adunare Naţionalã la Blaj, pentru luni 3/15 mai
1848. În capitala româneascã de la Blaj se vor strânge pe lângã cei doi
episcopi ardeleni Ioan Lemeni (greco-catolic) şi Andrei Şaguna
(ortodox), clerici, intelectuali (George Bariţiu, Timotei Cipariu, August
Treboniu Laurian, Teodor Sereni, Vasile Maiorescu, Constantin Roman,
Aaron Florian, etc.), soldaţi (Avram Iancu, Axente Sever, Ioan Buteanu,
etc.), burghezi şi ţãrani, însumând peste 40.000 de persoane.7
Cum şi în celelalte provincii româneşti Moldova (fãrã Basarabia) şi
Ţara Româneascã (fãrã Dobrogea) a izbucnit revoluţia, numitã ulterior
„paşoptistã”, la Blaj vor veni şi revoluţionari din aceste regiuni: Dumitru
Brãtianu, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri, Gheorghe Sion, Alecu
Russo, Costache Negri, Lascãr Rosetti, Nicolae Ionescu, etc.8 Prin
urmare, predica preotului Simion Bãrnuţiu va fi rostitã în faţa
reprezentanţilor de seamã ai poporului român din acele vremuri.
Structurã şi idei principale: predica din catedrala de la Blaj este
epopeea patrioticã, istoricã, religioasã, statalã, administrativã şi politicã a
românilor din Transilvania din trecut pânã la 1848. Astfel, se structureazã
dintr-o introducere scurtã, o problematizare şi un cuprins cu 10 mari
pãrţi între care ultima e contopitã cu o exortare patrioticã:
Ibidem.
***, Enciclopedia României online.
8 Gheorghe Ştefan, Momente din istoria poporului român, volum 1, Bucureşti, Editura
Politicã, 1966, p. 91.
6
7
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Introducere: Predica debuteazã cu adresarea „fraţi români” şi autorul
intrã direct în dezbaterea problemei printr-o comparaţie între elementele
naturii şi pericolul morţii naţionale a poporului român, semnalând cã
„inima românilor a bãtut întotdeauna pentru libertate”, mai cu seamã în „epoca
frãţiei şi a libertãţii” în care ascultãtorii sãi trãiesc (p. 24).
Cuprins: I. Partea politicã: Drepturi şi libertãţi din viitoarea
Constituţie a Imperiului Habsburgic. Profesorul Simion Bãrnuţiu
deschide conţinutul cuvântãrii sale prin informaţiile de actualitate, de care
auditoriul sãu era extrem de interesat: „Constituţiunea cu drepturi şi libertãţi”.
În aceasta se afirmã cãderea cenzurii, a privilegiilor, a monopolului,
libertatea de a critica, transparenţa legislativã, guvernarea conform legilor,
dieta reprezentativã, libertatea celor fãrã privilegii, crearea bãncii
naţionale, responsabilitatea cetãţeneascã, ştergerea iobãgiei, etc.
Problematizarea şi anunţarea temei. Preotul profesor Simion Bãrnuţiu
dezvãluie tema analizei sale: „uniunea Ardealului cu ţara Ungureascã [...],
adicã contopirea [...], sã stingã toate popoarele neungureşti, ca sã facã din toate
numai o naţiune, care sã se numeascã naţiunea cea mare şi tare ungureascã [...]
Ungurii leagã toate bunãtãţile vieţii constituţionale de uniunea cu Ungaria: ce sã
facem?” (p. 32). Rãspunsul la întrebare va fi tratat de cãtre orator sub
toate aspectele posibile: istorice, religioase, administrative, lingvistice,
identitare, naţionale, etc.
II. Partea istoricã: Suferinţa românilor sub jugul maghiarilor de 944
de ani. Acum urmeazã partea cea mai sentimentalã, sensibilã şi
emoţionantã din predica sa, adicã: „Sã expun pe scurt raporturile Românilor cu
Ungurii de când sunt supt domnirea ungureascã [...] 944 de ani ai umilirii
Românilor” (p. 32). Astfel, se rememoreazã cu exactitate documentaristicã
cele mai importante evenimente istorice prin care „Senatul şi poporul DacoRomân ţine minte: n-a uitat cã numai de la nãvãlirea ungurilor se trag toate relele, pe
cari le suferã Ardelenii de o mie de ani” (p. 36).
La început ne cuceresc prin învingerea „Domnului nostru Gelou” de
cãtre Tuhutum, dar erau mai toleranţi şi sunt „mai barbari astãzi”, cãci
regele Ştefan spunea: „Regnum unius linguae imbecille est [...] Ungurii chiar se
fac creştini dupã legea Bisericei rãsãritului, de care ţinea toatã Biserica Românilor: fac
legãturã de pace şi egalitate cu Românii” (p. 40). Dar, dupã 1291 devin tiranici
prin confiscarea pãmânturilor. La 1437 românii se rãscoalã, dar nobilii
maghiari în loc sã rezolve problemele sociale fac uniunea celor trei
naţiuni: unguri, saşi şi secui, adicã „conspiraţiune în contra poporului român”.
„Nimeni nu poate sã ne spunã relele ce s-au vãrsat din aceastã fântânã înveninatã
peste tot poporul şi în parte peste naţiunea românã” (p. 42). În 1517 este emis
„Tripartitum-ul lui Ştefan Werboczi” care „nimiceşte personalitatea poporului,
fãcându-l şerb domnilor pentru totdeauna. Şi-i stoarce toate puterile, ca sã nu mai
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poatã ieşi din servitute [...] Pe popor îl dezbrãca de drepturile omeneşti şi îi lua toatã
puterea de a se apãra în contra cruzimii domneşti” (p. 46). Apoi, „pentru ca acest
popor nefericit sã nu poatã scãpa nici într-un chip de furia domnilor, legea l-a legat de
glie (glebae adscriptis), adicã îl supune domnilor pãmânteşti sã fie iobag absolut,
pentru vecii vecilor” (p. 48).
Concluzia pãrţii istorice este cã „pe legi de acestea şi-au întemeiat ungurii
constituţiunea lor cea faimoasã, ocrotirea privilegilor sale, pe ruinele libertãţii
poporului”. Iar „ordinaţiunile şi decretele regilor ungureşti sunt documentele barbariei
celei mai de jos” (p. 50).
III. Partea teologicã: problematica dezbinãrii românilor prin
calvinizarea maghiarã şi uniaţia cu Roma. Oratorul este un maestru în a
trece subtil de la un subiect la altul: „supt aceastã constituţiune s-a stins cu
încetul şi religiunea creştinã a dragostei frãţeşti” (p. 50). Apoi, demonsterazã
prin argumente istorice pertinente statutul bisericii româneşti din
Transilvania de toleratã, asemenea românilor, de gintã toleratã, dar a
cãror clerici sunt exploataţi la maxim, cãci „au curs râuri de lacrimi peste toatã
naţiunea, şi încã mai curg” (p. 64) şi combate calvinizarea şi uniaţia sub
aspect comunitar ca rupturi şi divizãri a bisericii româneşti.
IV. Partea juridicã: Ce este uniunea pentru unguri şi pentru români?
Pornind de la politica de maghiarizare pe care autoritãţile ungare doresc
sã o facã: „sã-i facã pe toţi unguri”, Simion Bãrnuţiu se ridicã împotriva
politicii maghiare de unire a Ardealului cu Ungaria şi a condiţionãrii cã
„ştergerea servituţii de azi o învenineazã cu uciderea naţionalitãţii” (p. 76). Astfel,
uniunea pentru unguri nu este altceva decât realizarea „unei patrii ungureşti
mari”, dar pentru români este pierderea a tot, de la identitate la
proprietate, cãci „Ardealul e o proprietate adevãratã a naţiunii române, pe care a
câştigat-o cu bunã dreptate acum o mie şapte sute de ani, şi de atunci pânã astãzi o
ţine, o apãrã şi o cultivã cu multã sudoare şi ostenealã” (p. 120).
V. Partea culturalã: Manifest pentru o culturã naţionalã. Oratorul
porneşte de la premiza: „cultura este puterea cea mai tare de pe pãmânt şi e o
cetate nouã a unitãţii naţionale” (p. 156), de aceea, sunt necesare aşezãminte
în limba românã (şcoli, institute, universitãţi) care creazã progres ştiinţific
naţional. De asemenea, condamnã înstrãinarea lingvistricã care duce la
deznaţionalizare şi afirmã unirea culturalã a românilor din toate
provinciile istorice înaintea unirii naţionale.
VI. Partea lingvisticã: Pledoaria limbii române. Limba românã este
baza unirii naţionale, cãci existã un drept natural al limbilor: „natura a dat
fiecãrei naţiuni o limbã ca sã se foloseascã de ea în toate afacerile vieţii” (p. 160).
Progresul naţional ţine de utilizarea practicã a limbii române „numai în
braţele ei cresc arta şi ştiinţa, numai cu aripile artei şi ale ştiinţei sboarã industia şi
negoţul, numai în aceste grãdini înfloreşte fericirea naţiunilor” (p. 170).
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VII. Partea de teorie a statului: statul democratic poliglot egal pentru
toate naţionalitãţile. De la egalitatea naturalã dintre toate limbile, oratorul
ajunge la egalitatea naţionalã a comunitãţilor dintr-un stat, unde unitatea
nu e uniformitate de limbã, ci egalitate de drepturi, cãci „iubire adevãratã
nu pot sã aibã cetãţenii, decât numai cãtre un stat în care toţi iau parte la toate
afacerile statului” (p. 180).
VIII. Partea de administraţie a statului: recunoaşterea limbii române ca
limbã oficialã în stat. Despotismul lingvistic este duşmanul oratorului,
pentru care combate falsa superioritate a limbii maghiare în faţa limbii
române în administrarea statului prin existenţa strãveche a instituţiilor de
judecatã bisericeşti: „limba cutarei naţiuni n-ar fi maturã pentru legi şi pentru
guvernarea poporului” (p. 186) şi propune „jurisprudenţã în limba sa, naţiunile sã
se sufere una pe alta pentru binele comun al tuturor” (p. 188), cãci „dregãtorii sunt
pentru popor şi nu poporul pentru dregãtori” (p. 192) într-un stat multinaţional.
IX. Partea patrioticã şi concluzia: iubirea pentru naţiunea românã.
Legitimitatea iubirii faţã de limbã şi naţie sunt datorate dreptului natural
de a avea o identitate: „Naţionalitatea e îndemnul cel mai puternic spre lucrare
pentru fericirea neamului omenesc [...] ea e libertatea noastrã cea din urmã şi limanul
scãpãrii noastre viitoare” (p. 202), de aceea, naţiunea românã nu se poate uni
cu naţiunea maghiarã pentru a nu se contopi şi a-şi pierde existenţa:
„aceasta e uniunea pentru români: pentru unguri e viaţã, moarte, pentru români;
pentru unguri, libertate nemãrginitã, pentru români, şerbie eternã” (p. 204).
X. Partea practicã a adunãrii de la Blaj: afirmarea naţiunii române.
Printr-o chemare retoricã, energicã, moralizatoare oratorul cere
continuitatea existenţei lingvistice naţionale a românilor ardeleni şi
sintetizeazã 3 orientãri practice ale Marii Adunãri Naţionale, motivul
întâlnirii lor: 1. Senatul şi poporul daco-român nu-i iartã pe unguri pentru
cã nu le pare rãu de relele fãcute şi le vor oferi unirea şi amiciţia, doar
atunci când o vor merita; 2. Adunarea sã proclame libertatea şi
independenţa naţiunii române; şi 3. Adunarea sã depunã jurãmânt de
loialitate faţã de naţionalitatea românã. Apoi, urmeazã un rezumat al
tuturor demersurilor de eliberare ale românilor din Transilvania, iar în
finalul cuvântãrii se face apel la unitate, demnitate şi luptã naţionalã: „sã
nu ne ducem la masa libertãţii ungureşti, cãci bucatele ei toate sunt înveninante, sã nu
ne vindem ţara şi limba, cãci perzându-se odatã nu se mai poate câştiga” (p. 240) şi
„rãmâneţi credincioşi numelui şi limbei voastre! Apãraţi-vã ca fraţii, cu puteri unite,
în pace şi în rezbel!” (p. 246).
Importanţã şi stilisticã: Predica, cunoscutã sub numele de „Discursul
de la Blaj” a lui Simion Bãrnuţiu este cea mai bunã sintezã a
patriotismului românesc, şi punctul de referinţã a majoritãţii cuvântãrilor
patriotice pânã la venirea comunismului. În aceste cuvântãri din secolul
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al XIX-lea şi prima parte a secolului XX apare menţiunea: „dupã cum
spunea (marele) Bãrnuţiu”.9
Predica preotului Simion Bãrnuţiu este extrem de complexã, foarte
lungã, dar în acelaşi timp atractivã. Înaintea lecturãrii textului publicat,
cititorul se gândeşte cã prin extensia ei, cuvântarea va fi plictisitoare,
obositoare şi greu de urmãrit, însã splendoarea oratoricã, coerenţa,
pitorescul, fluiditatea, plasticitatea exprimãrii şi fineţea argumentelor sunt
atât de atractive încât este o bucurie sã citim „Discursul lui Simion
Bãrnuţiu din catedrala de la Blaj”.
Despre Simion Bãrnuţiu nota Corneliu Coposu, în 1941, cu ocazia
publicãrii de cãtre acesta a testamentului lui Simion Bãrnuţiu: „Semnificaţia
personalitãţii şi operei acestui mare gânditor politic constã în faptul cã el a concentrat
într-un sistem de doctrinã aspiraţiile încã nelãmurite pe deplin ale Ardealului. A
strâns toate argumentele de drept natural şi de istoricism jurudic, care pledau în
interesul românilor şi a fãcut cei dintâi paşi pentru dezbaterea publicã pe temei de
drept a cauzei noastre [...] În discursul de la Blaj, care este cartea libertãţilor
Ardealului, ce se lupta pentru independenţa sa politicã, marele revoluţionar a rostit
printre altele celebrul legat testamentar, pentru generaţiile viitoare”.10
Ediţia criticã a cuvântãrii lui Simion Bãrnuţiu din 1909 o numea:
„cel mai însemnat monument oratoric al românilor subjugaţi: Cuvântarea ţinutã de
Simeon Bãrnuţiu în Catedrala dela Blaj în 2/14 maiu 1848, care a dat temeiul
întregei acţiuni politice a românismului într-unul din cele mai însemnate momente ale
vieţei naţionale din afarã de regat”.11 Iar Nicolae Iorga scria despre marele om
de culturã Simion Bãrnuţiu, astfel: „Cine nu ştie vestita lui cuvântare cãtre
adevãratul popor, cãtre miile de sãteni doritori de a-şi afla vestea mântuirii din robie
şi nedreptate-cuvântare ţinutã în Câmpul cel nou al Libertãţii, la 3 mai 1848? [...]
Peste câţiva ani, Bãrnuţiu predica la Iaşi, în lecţii de drept, crezul naţional românesc,
scoţând din teoriile sale, rãbdãtor dezvoltate, încheierea cã suntem un neam şi trebuie

Corneliu Coposu, Actualitatea lui Simion Bãrnuţiu, spune: „nenumãrate referiri la gândirea lui
Bãrnuţiu se desprind din cuvântãrile şi discursurile marilor noştri conducãtori şi oratori: Ilie Mãcelaru,
Ion Brãtianu, Mihail Kogãlniceanu, C. A. Rosetti, Dimitrie Sturza, Dr. Ion Raţiu, Titu Maiorescu,
Alex. Lahovari, Lascãr Catargiu, Petre Carp, Barbu Delavrancea, Nicolae Filipescu, Ionel
Brãtianu, Dobrogeanu Gherea, Take Ionescu, Vasile Lucaciu, Iuliu Coroianu, Vaida Alexandru
Voevod, Constantin Stere, Nicolae Iorga, C. C. Disescu, Dobrescu-Argeş, Grigore Iunian, A. C.
Cuza, Nicolae Titulescu, Ştefan Cicio Pop, Mihai Pherikide, Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Mihail
Sadoveanu”. Conferinţã 15 mai 1979, Bucureşti, text publicat postum online de Ion
Ivãnescu, 28 iulie 2008, pe www.caietesilvane.ro.
10 Corneliu Coposu, ,,Testamentul lui Simion Bãrnuţiu”, în Ardealul, numãr 44, 1941, p.
5,
11 Simion Bãrnuţiu, ,,Discursul ţinut în catedrala din Blaj la 2/14 maiu 1848”, p. 3.
9
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sã clãdim toate ale noastre pe conştiinţa acestei fiinţi deosebite, fireşti şi legitime a
neamului nostru”.12
Ca atare, avem de-a face cu predica în sine din catedrala de la Blaj
(duminicã 2/14 mai 1848) cu text cunoscut şi pãstrat, şi cu un rezumat al
predicii sub forma unei introduceri în hotãrârile Adunãrii pe Câmpia
Liberãţii de la Blaj (luni 3/15 mai 1848) fãrã ca textul sã fie pãstrat, ci
numai schiţat în mãrturiile vremii, precum în ,,Gazeta de Transilvania”.13
Simion Bãrnuţiu-un preot revoluţionar: Simion Bãrnuţiu este o uriaşã
figurã a patrimoniului nostru politic din veacul al XIX-lea.14 Simion
Bãrnuţiu sau Bãrnuţ a fost preot greco-catolic, jurist, istoric, jurnalist,
filosof, profesor universitar şi om politic de seamã al Transilvaniei
secolului al XIX-lea.
Din Enciclopedia României15 aflãm cã provenea dintr-o familie sãracã
din Bocşa, Sãlaj şi a studiat la Facultatea de Teologie din Blaj, însã nu ni
se spune cã fost hirotonit preot celib greco-catolic. Apoi, a intrat ca
profesor la celebrul Obergymnasium din Blaj (1829), primul liceu
românesc din Transilvania, unde a predat sintaxa, filosofia şi istoria
universalã. A devenit prefect al seminarului şi apoi notar consistorial al
episcopului unit Ioan Lemeni, cu care va intra apoi în conflict şi în
proces datoritã predãrii cursurilor în limba românã. Episcopul a cedat
presiunilor maghiare, de a se preda cursurile în limba maghiarã, iar
Bãrnuţiu împreunã cu alţi profesori şi seminarişti s-au împotrivit. A fost
demis în 1846 de la şcoala din Blaj, cu un imens scandal cu exmatriculãri
în rândul seminariştilor şi se stabileşte la Sibiu, unde studiazã la
Academia Sãseascã de Drept.
La momentul rostirii predicii din catedrala din Blaj, preotul Simion
Bãrnuţiu avea 40 de ani (n. 1808), deci se afla în puterea maximã a vocii,
a pregãtirii intelectuale şi a puterii de convingere a unui orator. Dupã
Marea Adunare de la Blaj şi înfrângerea revoluţiei (1849) a fost persecutat
de autoritãţile maghiare fiind nevoit sã se exileze în Italia (prin
Constantinopol). La Pavia îşi va definitiva studiile juridice (doctorat în
drept 1854) şi apoi va ajunge profesor universitar la Iaşi. Se îmbolnãveşte
grav şi este adus în Transilvania de nepotul sãu de frate Ioan Maniu, tatãl
lui Iuliu Maniu, însã pe drum moare lângã Sânmihaiu Almaşului, în 28
mai 1864 şi este înmormântat la biserica din satul natal, Bocşa.

Nicolae Iorga, Oameni cari au fost, volum 1, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura pentru
Literaturã, 1967, p. 198
13 Gazeta de Transilvania, numãr 39, 1848, pp. 1-2.
14 Corneliu Coposu, ,,Testamentul”, p. 5.
15 ***, Enciclopedia României online.
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Preoţia revoluţionarului Simion Bãrnuţiu (preot celib greco-catolic)
este atestatã de: funcţiile administrative deţinute în Biserica GrecoCatolicã, care erau dedicate clericilor; actul excluderii de la catedrã în
urma procesului politic cu episcopul Ioan Lemeni („Procesul
profesorilor”), şi trimiterea ca preot de mir la parohii: „în urmarea poruncii
date de Maiestatea Sa, împãratul, prin carea episcopului se face de ştire cã pe trei
profesori, adecã pe S.B. [Simion Bãrnuţiu], I.P. [Ioan Pop] şi D.B. [Dumitru Boer]
trebue sã-i departe din ale lor posturi şi sã-i trimitã la parohii afarã”;16 caterisirea
din vara anului 1845 în urma deciziei Consistoriului Diecezan de la Blaj:
„cei trei profesori [amintiţi anterior] furã desbrãcaţi de darul sfânt al preoţiei”;17
„damnatio memoriae” prin ştergerea numelui din arhiva preoţilor grecocatolici de la Blaj, din „Şematismul veneratului cler al arhidiecesei
Metropolitane Greco-Catolice Române de Alba Iulia şi Fãgãraş, pre anul
Domnului 1900, de la Sfânta Unire 200”;18 faptul cã se adreseazã
preoţilor, de la egal la egal, în textul manifestului „Provocaţiune” (24 - 25
martie 1848), amintit mai sus, într-un timp în care demnitatea preoţeascã
era consideratã la un nivel social superior, iar în scrisoarea adresatã lui
George Bariţiu în care-i cere publicarea articolului polemic: „Soborul cel
mare al Episcopiei Fãgãraşului” se semneazã cu „P.” de la preot, şi apoi
„profesor de filosofie” (decembrie 1842);19 cercetarea istoricilor de la acad.
Gheorghe Bogdan-Duicã (1924),20 la prof. Ioan Dorin Popescu21 în zilele
noastre; la care se adaugã buletinul informativ greco-catolic ecommunio.ro.22
Istoriografia comunistã va epura calitatea de preot şi predicator a
teologului Simion Bãrnuţiu, pentru cã idelul lor de revoluţionar dupã
modelul lui Marx şi Engels trebuia sã fie ateu şi nicidecum cleric. Astfel,
detaliile despre rostirea şi caracterul de predicã al cuvântãrii din catedrala

Gazeta de Transilvania, numãr 21, 1845, p. 1.
Gheorghe Bogdan-Duicã, ,,Viaţa și ideile lui Simion Bãrnuţiu”, în Studii şi Cercetãri,
numãr 8, 1924, p. 64.
18 ***, Şematismul veneratului cler al arhidiecesei Metropolitane Greco-Catolice Române de Alba
Iulia şi Fãgãraş pre anul Domnului 1900 de la Sfânta Unire-200, Blaj, Tipografia Seminarului
Arhidiecesan, Blaj, 1900.
19 Simion Bãrnuţiu, „Document Simion Bãrnuţiu cãtre George Bariţiu”, în manuscris,
publicat de Gheorghe Bogdan-Duicã, ,,Viaţa și ideile lui Simion Bãrnuţiu”, anexa VII,
p. 212.
20 Ibidem, p. 35
21 Ioan Dorin Popescu, ,,Simion Bãrnuţiu-scurtã biografie”, pe www.dacoromaniaalba.ro, accesat 5.03.2019.
22 ***, ,,170 de ani de la Proclamaţia lui Simion Bãrnuţiu privind afirmarea românilor ca
naţiune”, din 12 martie 2018, pe www.e-communio.ro, accesat 6.03.2019.
16
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de la Blaj vor fi omise, cãci naţional-comunismul trebuia fundamentat
doar pe discursuri laice.
Argumente pentru considerarea drept predicã a cuvântãrii
1. Tipologia cuvântãrii-predicã tematicã patrioticã: Discursul de la Blaj
este o predicã tematicã patrioticã, care prin mãrimea şi complexitatea ei
depãşeşte tipologia predicilor patriotice clasice şi devine suma teologicã a
patriotismului românesc, fiind asemãnãtoare cuvântãrilor apologetice din
primele secole creştine. În sine, este un cuvânt de apãrare al identitãţii
româneşti: limbã şi popor. Se pare cã în spatele gândirii preotului Simion
Bãrnuţiu este conştiinţa apocalipticã a judecãţii fiinale a neamurilor (gr.
„τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν”, lat. „honorem gentium” Apoc. 21,1-27), cãci
autorul insistã: „Ţineţi cu poporul toţi, ca sã nu rãtãciţi, pentru cã poporul nu se
abate de la naturã” (p. 242) şi tot repetã în cuvântare „peirea naţiunii” drept
fricã existenţialã: „ea va începe îndatã a se stinge şi a pieri ca un arbore
fulgerat (p. 204).
2. Calitatea de preot predicator a oratorului, dupã cum afirmam mai sus.
3. Locul şi timpul rostirii cuvântãrii: catedrala din Blaj, duminica, dupã
Sfânta Liturghie. Am amintit anterior în analizarea contextului istoric al
rostirii predicii, cã preotul Simion Bãrnuţiu a spus celebra cuvântare în
biserica cea mai importantã a românilor din secolul al XIX-lea, catedrala
din Blaj. Acolo, intelectuali, clerici, meşteşugari, ostaşi şi ţãrani erau
strânşi pentru Marea Adunare Naţionalã a Revoluţiei de la 1848.
Prof. George Mârzescu, fost student de-a lui Bãrnuţiu, în „Elogiul
lui Bãrnuţ”, relateazã momentul predicãrii din catedralã: „cu modestia şi
simplitatea sa naturalã, în mijlocul celor mai cutremurãtoare aplauze, se suie pe o
tribunã dinaintea altarului, şi acolo, în faţa lui Dumnezeu, ţine o cuvântare în care
expune pe scurt, dar în modul cel mai sublim, dureroasa istorie a Transilvaniei; aratã
raporturile Românilor cu Ungurii, cari totdeauna i-au asuprit, şi propune ca în
Adunarea Naţionalã sã se proclame naţiunea Românã de naţiune liberã şi
independentã. Electrizaţi de acest discurs, toţi Românii nu mai au alta nimic în
minte decât ideea sfântã şi prea sfântã de naţionalitate”.23
4. Caracterul emblematic şi mobilizator al cuvântãrii. Odatã cu acest
eveniment istoric, Blajul a devenit locul de pelerinaj al românismului
ardelenesc, şi data de 3/15 mai ziua naţionalã a românilor ardeleni, prilej
cu care erau organizate slujbe, ceremonii religioase şi serbãri unde se
predica demnitatea şi libertatea poporului român. Iar predica lui Simion
George Mârzescu, ,,Elogiul lui Bãrnuţ”, în Simion Bãrnuţiu, ,,Discursul ţinut în
catedrala din Blaj la 2/14 maiu 1848”, pp. 12-13.
23
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Bãrnuţiu, cuvântarea de referinţã a patriotismului românesc. An de an, la
Blaj se strângeau zeci de mii de români care, paşnic şi civic, îşi
sãrbãtoreau identitatea şi cereau drepturi egale cu ale stãpânitorilor
austrieci şi maghiari.
La sfatul preotului greco-catolic Basiliu Raţiu (1783-1870), aici s-a
ridicat un momument pentru comemorarea Marii Adunãri Naţionale din
1848: „Piatra Libertãţii”, iar acesta a devenit altarul de predicã al naţiunii
române, cãci din acel loc, luni, 3/15 mai 1848, Simion Bãrnuţiu a rostit
un rezumat al predicii de duminicã, din catedrala din Blaj. Dupã cum
aflãm din ziarele şi relatãrile vremii se va perfecta o agendã a zilei care
începea cu slujba din Catedrala de la Blaj, la care participau împreunã
greco-catolici şi ortodocşi, apoi predicile „erudice” din catedralã,
asemenea celei rostite de Simion Bãrnuţiu „amenti meritele lui Bãrnuţiu”,24
iar apoi predicile „divulgative” care erau trasmise mulţimii sub formula
medievalã a oratorului şi divulgatorilor pe cercuri de transmitere, iar în
final balul, adicã petrecerea tradiţionalã româneascã.
A predica la Blaj era o onoare naţionalã, dupã cum vedem într-o
scrisoarea din 1 iunie 1865 trimisã de cãtre profesorul de teologie Ioan
Micu Moldovan (1833-1915) redactorului ,,Gazetei Transilvaniei”, Iacob
Mureşianu (1812-1887), în care acesta îl informeazã despre „frumoasa
cuvântare ţinutã de Aurel Mureşianu (1847-1909) pe Câmpul Libertãţii la 15
mai”.25
Cu ocazia unei astfel de sãrbãtori s-a emis, aici, în 1868 celebrul
„Pronunciament de la Blaj” care a avut o mare influenţã asupra
dezvoltãrii luptei patriotice româneşti şi a dus la un val de persecuţii şi
arestãri în rândul clericilor şi teologilor români, predicatori ai libertãţii şi
demnitãţii poporului român: Basiliu Raţiu (canonic şi preposit), Elie
Vlassa (canonic), Ioan Micu Moldovan (profesor), Gavriil Pop
(profesor), Alexandru Micu (profesor), Dumitru Farago (profesor) şi
Iacob Mureşanu (profesor şi redactor).26
La 1911, aceastã Sãrbãtoare de la Blaj şi-a atins punctul maxim,
dupã cum vedem în culegerea dedicatã evenimentului: „Serbãrile dela
Blaj. 1911: o paginã din istoria noastrã culturalã” publicatã în acelaşi an
de „Despãrţãmântul XI. Blaj” al Asociaţiunii ASTRA (Asociaţiunea
Transilvanã pentru Literatura Românã şi Cultura Poporului Român). Din
Federaţiunea, numãr 73, 12/24 mai 1868, pp. 1-2.
Ioan Micu Moldovan, ,,Document Ioan Micu Moldovan cãtre Iacob Mureşianu”,
manuscris numãr 01255, Fond Muzeul Casa Mureşenilor, Braşov, disponibil la
www.clasate.cimec.ro, accesat 2.03.2019.
26 Teodor V. Pãcãţian, ,,Pronunciamentul de la Blaj”, în Transilvania, numãr 1, 1928, pp.
26-37.
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cuvântul înainte al culegerii dedicate evenimentului aflãm cã „Dela
Vlãdicã pãnã la opincã [...] şi-au încãlzit cu toţii sufletul la flacãra aceea sfântã,
care nu trebuie sã se stingã niciodatã, cãci stângerea ei ar însemna perirea noastrã”.27
La aceste sãrbãtori naţionale ale românilor participã şi scriitorul maghiar
Karoly Kos, care impresionat fiind de cele vãzute şi auzite va scrie
predica: „Levél a balázsfalvi gyűlésről”, adicã, „Scrisoare de la Adunarea
din Blaj (1911)”.28
Astfel, predica lui Simion Bãrnuţiu, mai întâi detaliatã şi complexã
în catedralã, iar apoi rezumatã şi divulgativã pe Câmpia Libertãţii devine
model de predicare a demnitãţii naţionale româneşti.
5. Aspectele teologice ale cuvântãrii. Predica lui Simion Bãrnuţiu este un
tratat de istorie civilã şi bisericeascã, expus oral, în care pentru prima datã
se analizeazã istorico-critic de cãtre un preot greco-catolic, de la amvonul
catedralei greco-catolice din Blaj unirea românilor cu Roma în Biserica
Greco-Catolicã.
Partea a III-a a predicii sale este dedicatã cu precãdere problemelor
religioase, precum calvinizarea şi uniaţia. Fãrã a intra în probleme
dogmatice, oratorul face o analizã a comportamentului religios-moral al
maghiarilor atât catolici, cât şi calvini, precum şi încercarea acestora de
maghiarizare prin religie şi combate lipsa dragostei faţã de popor: „nu afli
la unguri niciun Ambroziu, niciun Crisostom, care sã apere proprietatea poporului şi
a vãduvelor în contra împãraţilor şi a aristocraţilor [...] Cine nu ştie cã curţile
episcopilor catolici sunt locuri privilegiate de torturã?” (p. 52). „Pe popor îl încarcã cu
greutãţi şi-l dã legat în mâinile aristocraţilor, ca pe o vitã! Iatã în ce stã frãţia
ungurilor, cã şi credinţa şi chiar pe Dumnezeul fratelui sãu îl declarã numai tolerat,
ca unul ce crede în Dumnezeul tuturor neamurilor, nu în Dumnezeul Ungurilor [...]
Fraţii noştri de secta aceea” (p. 68). La acestea se adaugã comportamentul
brutal al conducãtorilor calvini faţã de clericii români: „fãceau pe popii
români sã ierneze câinii domnilor, şi protopopii purtau pe umeri pe intendentul
superior calvinesc” (p. 78) sau martiriul mitropolitului Sava Brancovici: „îl
bãteau cu toiage şi cu vânã de bou” (p. 82). Apoi, centrul pãrţii teologice îl
reprezintã divizarea românilor prin uniaţie, cum vom vedea mai jos.
6. Expunerea de valori creştine morale: binele comun, libertatea, dreptatea,
egalitatea religioasã, etc. şi combaterea pãcatelor: pãcatul robirii, al trufiei naţionale şi
al egoismului, etc. Prin predica sa, Simion Bãrnuţiu comunicã o serie de
valori de inspiraţie creştinã, începând cu libertatea personalã, care este
***, Serbãrile dela Blaj 1911: o paginã din istoria noastrã culturalã, Blaj, Tipografia
Seminarului Teologic Greco-Catolic, p. 4.
28 Karoly Kos, Scrisoare de la Adunarea din Blaj (1911), trad. Antal Burján şi Tudor Duicã,
disponibil la www.corbiialbi.ro, accesat 26.02.2019.
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strâns legatã de comunitatea mare, adicã de naţiune, astfel: „libertatea
oricãrui om e legatã de persoana lui cu cea mai strânsã legãturã, e proprietatea lui cea
mai personalã, şi poartã chipul persoanei fiecãrui om [...] libertatea naţiunii e şi ea
legatã strâns cu persoana ei, ca şi a persoanelor fireşti, dacã nu chiar mai strâns;
libertatea naţiunii şi ea poartã chipul naţiunii” (p. 130); „libertatea cea adevãratã a
oricãrei naţiuni nu poate fi decât naţionalã [...] nu existã libertate atunci când nu-ţi
poţi pãstra şi afirma liber naţionalitatea [...] libertatea fãrã naţionalitate nu se poate
înţelege la nici un popor de pe pãmânt.” (p. 128); „fãrã naţionalitate nu e libertate,
nici luminã nicãierea, ci pretutindeni numai lanţuri, întuneric şi amorţire” (p. 200).
Întreagul demers oratoric are în centru binele comun, iar Simion
Bãrnuţiu repetã mereu „binele public”, „binele naţiunii”, „binele comun
al tuturora”, etc. Nevoia de dreptate este un alt fir roşu care strãbate
pledoaria naţionalã a lui Simion Bãrnuţiu, astfel: „Dreptatea nu depinde
numai de la legi bune, ci şi de la judecãtori buni şi drepţi”, cãci „în deşert vorbesc
despre independenţa judecãtorilor, pentru cã fiecare judecãtor va judeca totdeauna dupã
plãcerea şi în folosul celui ce l-a aşezat, temându-se ca sã nu-l rãstoarne”. La care se
adaugã nevoia de egalitate religioasã, care este exprimatã atât în
comparaţiile repetate între drepturile superioare ale clericilor reformaţi
maghiari şi cele inferioare ale clerului românesc, cât şi în politica de
maghiarizare prin cultul divin: „deputaţii unguri din Cluj stau de episcopii
românilor, ca sã traducã numai decât cãrţile bisericeşti pe limba maghiarã” (p. 146).
Predicatorul înfiereazã prin comparaţii biblice robirea, „anatema
iobãgiei eterne şi a despotismului înfricoşat”, exploatarea laboralã a românilor:
„Dacã nu-şi poate închipui cineva greutãţile, pe cari le suferea Iudeii pe vremuri de la
Faron în Egipt, sã se uite la Faraonii din Ardeal, cum nu se mai mulţumesc acum
cu ziua de lucru, ci dau cu ruptul clãile, de e silit ţãranu a face ziuã din noapte, şi a
lucra cu toatã casa sa, ca sã poatã împlini numãrul cel peste mãsurã, sunt şi
aristocraţi cari îi bagã în jug pe oameni şi grãpeazã cu ei” (p. 74). Şi combate
pãcatul trufiei naţionale care este cauza asupririi şi dorinţei de asimilare a
celuilalt: „pofta domnirii peste celelalte naţii nu e o nevoie adevãratã, ci e numai
paroxism de friguri, care când va trece, şi acea poftã necuratã de a înghiţi pe alte
naţiuni va peri” (p. 198). La care se adaugã condamnarea pãcatului
egoismului personal care face rãu naţiunii: „pe cel ce nu-l trage inima sã
lucreze, nici mãcar pentru gloria şi fericirea naţiunii sale, acela nu e decât un egoist
perdut pentru umanitate, de care e pãcat cã l-a împodobit natura cu forma de om” (p.
202).
7. Retorica şi dramatismul cuvântãrii. Preotul Simion Bãrnuţiu doreşte
prin cuvântarea sa sã arate „ce legãturã este între naţionalitatea şi libertatea,
cultura, chemarea şi toatã viaţa unui popor, ca de aici sã cunoaştem ce sã judecãm
despre Uniune şi ce sã judecãm despre libertatea ce ne-o promit Ungurii preţ pentru
naţionalitate” (p. 34).
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Prin talentul oratoric şi conceptual deosebit, prin sistematizarea
clarã, captivantã a informaţiei, prin creşterea tensiunii emoţionale, pas cu
pas, pânã la un dramatism maxim, cuvântarea preotului Simion Bãrnuţiu
depãşeşte caracterul de discurs politic sau de conferinţã academicã. Sunt
suficiente, doar câteva citate pentru a demonstra dramatismul predicii
sale: „O! De v-ar face cuvântul meu ca sã simţiţi cei 944 de ani ai umilirii
Românilor, aşa cum simte şerbul o zi de domnesc, în care a lucrat de dimineaţa pânã
seara flãmând, ars de soare şi bãtut. O! De v-aţi înfiora de aceastã amorţire lungã a
naţiunii noastre” (p. 34); „Sã ne întoarcem cãtre acel mormânt, ce se numeşte
„Aprobate şi Compilate” în care zace naţiunea noastrã din Ardeal, sã culegem câteva
flori galbene din florile morţilor, cari cresc pe acest mormânt înfiorãtor, ca sã le dãm
Românilor ce vreau sã vândã limba şi naţionalitatea românã pentru bunãtãţile
uniunii ungureşti” (p. 54); „O timpuri barbare! O tiranii neauzite! Periţi din istorie,
stingeţi-vã din memoria oamenilor, ca sã nu mai creadã viitorimea cã familia
omeneascã ar putea degenera pânã la asemenea sãlbãticii!” (p. 82).
În cuvântarea lui Simion Bãrnuţiu regãsim cele mai dure cuvinte
dintr-o predicã din biserica româneascã: „Dupã ce vãzu lumina zilei acest
advocat al tiraniei [Ştefan Werbőczy], care n-ar fi trebuit sã iasã niciodatã din iad,
cele trei naţiuni îndatã îl cuprinserã cu braţele deschise şi sãrutarã legile lui ca
evanghelia dreptãţii pe pãmânt; dar poporul se îmbrãcã în jale, cãci Tripartitul pentru
popor nu e evanghelie de bucurie, ci îngerul morţii celei mai ruşinoase în jugul
aristocraţilor” (p. 44).
8. Sfat omiletic pentru preoţii predicatori români. În calitate de profesor şi
orator experimentat Simion Bãrnuţiu identificã una dintre cauzele
eşecului omiletic: studiul superficial într-o limbã strãinã, diferitã de cea în
care se predicã mai apoi: „e lucru cunoscut, cã preoţii Ungurilor reformaţi sunt
mai buni oratori decât ai catolicilor şi ai Românilor, pentru cã ei învaţã ştiinţele şi
arta retoricã în limba naţionalã, din tinereţe” (p. 165).
9. Formula de încheiere sub forma unei cuvântari procesuale din timpul
persecuţiilor împotriva creştinilor. Deşi jurist, preotul Simion Bãrnuţiu nu
utilizeazã în încheierea cuvântãrii sale celebra formulã a lui Cicero „ipse
dixit” sau simplu „dixit”, ci formula creştinã: „Dixi et salvavi animam
meam” (p. 246), adicã am zis şi mi-am mântuit sufletul meu, care este
parafrazarea a douã versete biblice: „Iar dacã tu vei înştiinţa pe cel rãu (...) Iar
dacã tu vei înştiinţa pe cel drept (...) îţi vei mântui şi tu sufletul tãu” (Iezechiel
3,19 şi 21) şi care are o încãrcãturã moralã de discurs extrem, de viaţã şi
moarte, asemenea primilor martiri creştini, care-l mãrturiseau pe Hristos
înaintea prigonitorilor pãgâni.
10. Receptarea predicii lui Simion Bãrnuţiu. Acum apare întrebarea
fireascã: cum a reacţionat auditoriul preotului Simion Bãrnuţiu?
Enumeram în analiza contextului istoric capetele luminate şi importante
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ale culturii şi istoriei poporului român, care au participat la Marea
Adunare de la Blaj şi care au fost ascultãtorii cuvântului învãţãtoresc
rostit de preotul profesor Simion Bãrnuţiu. Aşadar, nivelul de pregãtire
intelectualã a acestora era unul foarte ridicat: elita intelectualã a societãţii
româneşti din Ardeal, din Moldova şi din Ţara Româneascã. În articolul
din Enciclopedia Românã dedicat evenimentului de la Blaj se precizeazã:
„Simion Bãrnuţiu a ţinut o lungã cuvântare, expunând motivele pentru care românii
resping unirea Transilvaniei cu Ungaria, fiind atât de elocvent şi aducând asemenea
argumente, încât acei intelectuali români care erau favorabili unirii au amuţit [...],
iar mulţimea a comentat favorabil discursul lui Bãrnuţiu”.29
11. Actualitatea predicii în Europa secolului XXI. Predica lui Simion
Bãrnuţiu, deşi identitarã, nu este extremistã, populistã şi instigatoare la
urã. El este de acord cu statul multinaţional, poliglot, însã este împotriva
maghiarizãrii şi cere egalitate lingvisticã, religioasã, politicã, juridicã,
civilã, de oportunitãţi şi socialã a naţiunii române cu cea maghiarã şi
austriacã din Imperiul Habsburgic. Astfel, uniunea maghiarã „subt masca
libertãţii şi a frãţiei [...] nu acoperã pentru noi nici libertate, nici frãţie, ci numai
servitute şi o fiarã sãlbaticã, care mãnâncã naţiuni” (p. 128). Nu acelaşi lucru
puntem sã spunem azi despre Uniunea Europeanã, care are la bazã
tocmai echilibrul şi respectul naţional pe care Simion Bãrnuţiu îl predica
la 1848.
Condamnarea Uniaţiei şi provocarea unirii
între creştini pentru generaţiile urmãtoare în predica preotului
greco-catolic Simion Bãrnuţiu
Predica preotului greco-catolic Simion Bãrnuţiu are o importanţã
deosebitã în înţelegerea motivelor pentru care Biserica Ortodoxã din
Transilvania a trecut la greco-catolicism şi implicaţiile de naturã socialã şi
naţionalã ale acestei uniri în contextul timpului sãu. În calitate de
profesor de istorie, mãrturiseşte disensiunile familiare şi sociale nãscute
în urma trecerii românilor ortodocşi la greco-catolicism, subliniind pe de
o parte, situaţia umilitoare şi degradantã a clericilor şi a poporului român
şi pe de altã parte, înşelãciunea prestatã de emisarii iezuiţi şi realizãrile
Şcolii Ardelene, vãzute ca modice în comparaţie cu aşteptãrile lor
naţionale, întrebându-se retoric, dacã a meritat aceastã uniaţie?
Astfel, „românii, ca sã scape de batjocurile cele multe se plecarã de primirã
aceastã uniune” (p. 84), care „sã zicem, în fine cã i-a înviat pe români din leşinare,
uniunea i-a deşteptat din somn şi le-a însuflat spirit de vieaţã [...] dar sã nu uitãm
29

***, Enciclopedia României online.
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însã a pune în cumpãnã şi rãnile înfipte naţiunii noastre prin uniune” (p. 90). Apoi
se întreabã: „Ce a pãcãtuit Biserica noastrã-întrebãm şi noi cu episcopul Inocenţiudacã cumva n-a pãcãtuit unindu-se, de se pedepseşte cu infamia dezertorului? Cu
Uniunea deodatã a intrat o urã între români, care a ţinut mai bine de 80 de ani” (p.
94). Pentru ca în final sã condamne uniaţia: „Acum ce vom zice de toate
Uniunile acestea şi de toate bunãtãţile lor, când vedem, cum cã toate acestea au fost
numai nişte laţuri, cu cari ne-au prins; furii, cu care ne-au încãierat; spaime, cu cari
ne-au înfricoşat; şerpi, cu cari ne-au otrãvit” (p. 104).
Teza proprie a lui Simion Bãrnuţiu asupra uniaţiei este „cã, sã nu se
teamã (slujitorii bisericii) cã voiesc cumva sã mã ating de natura dogmaticã a uniunii,
cãci eu o privesc numai din punct de vedere politic, ca un raport profan între Unguri şi
Români; numai despre uniune, în acest înţeles, zic eu cã Strigoniul [Esztergomprimatul Bisericii Romano-Catolice din Ungaria] a fãcut-o în favoarea bisericii
ungureşti şi spre subjugarea şi cãderea celei române: Strigoniul a plantat-o în inima
împãratului Leopold şi a Românilor; Strigoniul a udat-o prin iezuiţi; Strigoniul a
crescut-o [...] Strigoniul conducea toate lucrurile uniunii la Curte [Viena] şi la Roma
şi, fãrã influenţa şi voia lui, nu se fãcea nimic în lucrurile Bisericii Române, cum nu
se face nici astãzi” (pp. 84-88).
Faptul cã aceastã analizã istorico-criticã o gãsim expusã de un cleric
greco-catolic în faţa elitelor intelectuale clericale greco-catolice şi
primirea şi acceptarea predicii sale, aratã echilibrul şi luciditatea pe care
generaţia a II-a a Şcolii Ardelene o avea. Frica cea mare a lui Simion
Bãrnuţiu era ca disensiunile confesionale sã nu zdrobeascã unitatea
naţionalã: „scopul meu nu este a chema pe români la uniune confesionalã, ci la
uniune naţionalã” (p. 222), iar prozelitismul religios este pentru el „o crimã
în contra pãcii naţionale” (p. 226) şi-i cheamã pe români la jurãmânt pentru
o „frãţie îngereascã” indiferent de confesiune, cu conştiinţa cã „românii erau
uniţi între ei şi atunci, când nu erau pe pãmânt formele religiunilor cele de astãzi, şi
vor fi şi când nu vor mai fi acestea” (p. 224). Filosoful Simion Bãrnuţiu crede
în soluţionarea în viitor a greco-catolicismului, dupã ce naţiunea românã
va fi suficient de educatã: „îndatã ce se vor îndeplini aceste condiţiuni necesare ale
vieţei naţionale [...] spre a deslega aceastã problemã se cer toate puterile naţiunii,
chiar de ar mai fi împãrţitã în de douã ori douã confesiuni” (p. 228). Aşadar,
preotul Simion Bãrnuţiu face o provocare pentru generaţiile urmãtoare
pentru unirea dintre greco-catolici şi ortodocşi.
Sursa de inspiraţie pentru Imnul Naţional al României
În catedrala din Blaj a ascultat predica preotului Simion Bãrnuţiu şi
elevul sãu, teologul şi prietenul Andrei Mureşanu, care a auzit îndemnul
dramatic din finalul predicii: „Ce condei poate sã descrie durerea celui îngropat de
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viu? Iatã, el se deşteaptã în mormânt, îşi muşcã buzele şi îşi roade mânile de
desnãdejde, cã nu-i luceşte nicio razã de scãpare în fundul mormântului: durerea
acestui nefericit e scurtã, dar durerea unei naţiuni ce merge spre peire, va trece
împreunã cu istoria din secol în secol şi de la generaţiune la generaţiune” (p. 210).
De altfel, întreaga predicã este un apel la deşteptarea poporului român:
„care naţiune de pe pãmânt nu s-ar ridica, de la mic pânã la mare, când îşi vede
numãrate zilele vieţei?” (p. 238).
Nu putem sã nu ne gândim la asocierea dintre ceea ce spune
profesorul Bãrnuţiu, elevului Mureşanu şi versurile cu care ucenicul îşi
începe poezia „Rãsunet”: „Deşteaptã-te, române, din somnul cel de
moarte”. Poezie, pe care o va compune la câteva zile dupã auzirea
importantei predici, şi o va publica cu litere chirilice în nr. 25, din 21
iunie 1848, în revista lui George Bariţiu: „Foaie pentru minte, inimã şi
literaturã”30 cu pseudonimul „a. m....u”, şi care va deveni rapid marşul
revoluţionarilor români transilvãneni, iar astãzi este Imnul Naţional al
României.
Mai mult, ideile din predica lui Simion Bãrnuţiu coincid cu
ideile din majoritatea versurilor Imnului Naţional, astfel:
Predica de la Blaj a preotului Simion
Bãrnuţiu

Imnul Naţional al teologului
Andrei Mureşanu

„Glorie pe care noi, în loc sã o mãrim, am
micşorat-o, am întunecat-o, am vânduto, şi, împreunã cu naţiunea am îngropato în anul 1848!? Deci, sã socotim bine, dacã
nu voim a lãsa atâta jale dupã noi, sã
considerãm cum pãrinţii şi strãbunii
noştri au petrecut sub domnia ungureascã”
(p. 212)
„Sã mãrturiseascã cum cã pietrele au,
cãtre memoria celei mai însemnate naţiuni
ce a fost odatã în lume, mai multã simţire
de veneraţiune decât milioanele de
legionari, pe cari ne-au aşezat aici Traian,
ca sã pãzim nemuritoare gloria numelui
de roman” (p. 212)

I B. Acum ori niciodatã, croieşte-ţi
altã soarte,
La care sã se-nchine şi cruzii tãi
duşmani.

„Cum au fost Corvinii, cum a fost Mihai
Viteazul, Ştefan cel Mare, şi alţi români,
de cari s-au mirat şi parte s-au temut
contimporanii, se mirã şi se va mira toatã
posterioritatea; cu unii ca aceştia s-a putut
mândri pe drept naţiunea [românã]” (pp.

II. Acum ori niciodatã sã dãm
dovezi la lume
Cã-n aste mâni mai curge un sânge
de roman,
Şi cã-n a noastre piepturi pãstrãm
cu falã-un nume
Triumfãtor în lupte, un nume de
Traian!
IV A. Priviţi, mãreţe umbre, Mihai,
Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strãnepoţi,

Andrei Mureşanu, ,,Rãsunet”, în Foaie pentru minte, inimã și literaturã, numãr 25, 1848,
p. 8.
30
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60-62)
Libertatea oricãrui popor e bunul lui cel
mai înalt, şi naţionalitatea e libertatea lui
cea din urmã: ce preţ mai are viaţa lui
dupã ce şi-a perdut tot, ceea ce-l face
demn ca sã mai fie pe pãmânt? În mâna
acestei Adunãri [naţionale] e pusã viaţa şi
moartea, soarta prezentã şi viitoare, nu a
unui om, ci a unei naţiuni întregi” (pp.
238-240)
„Jurãmântul acesta nu este decât simbolul
Uniunii, cu care mama naturã a legat pe
toţi fiii naţiunii noastre, atunci când le-a
dat aceeaşi limbã, arãtându-le, cã precum
sunt uniţi prin limbã, aşa se cade sã fie
uniţi şi cu inima la toate lucrurile, cari
sunt spre luminarea, libertatea şi binele
naţiunii” (p. 220)
[dupã o întreagã aplogie a limbii române]
„cum i-au asuprit şi cum i-au batjocorit
ungurii pe români (...) cum i-au oprit de
la şcoale, ca sã rãmânã orbi (...) Închipuiţivã încã o datã, cum cã aceastã mie de ani
ai tiraniei ungureşti e numai o zi în viaţa
cea dureroasã a naţiunii noastre;
închipuiţi-vã, cã dimineaţa ne-au bãgat în
jug, toatã ziua ne-au mânat, şi acum, când
veni seara ca sã ne odihnim, nu ne iau
jugul de pe grumaz decât ca sã ne omoare.
(p. 238)
„Uniţi-vã cu poporul toţi, preoţi, nobili,
cetãţeni, ostaşi, învãţaţi, şi vã sfãtuiţi întrun cuget asupra mijloacelor reînvierii
naţionale, pentru cã toţi sunteţi fii ai
aceleaşi mame şi cauza este comunã.”
(pp. 240-242)
[imaginea din catedrala din Blaj: Bãrnuţiu
predica, înainte erau preoţii şi apoi
reprezentanţii poporului, iar predica lui
este o apologie a libertãţii] „pentru
libertate îşi pune averea şi vieaţa, libertatea
e coarda inimei ei cea mai personalã,
proprietatea ei cea mai naţionalã, inima
ei, sufletul ei, podoaba ei!” (p. 132)
„Vedeţi cum ne-am luptat noi pentru
limba şi romanitatea noastrã: luptaţi-vã şi
voi şi le apãraţi ca lumina ochilor voştri
(...) ca sã vã încoroneze cu laurul nemuririi
pentru constanţa şi bãrbãţia voastrã!” (p.
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IV B. Cu braţele armate, cu focul
vostru-n vine, Viaţa-n libertate ori
moarte!” strigã toţi.

V B. Dar noi, pãtrunşi la suflet de
sfânta libertate,
Jurãm cã vom da mâna, sã fim
pururea fraţi!

IX N-ajunse despotismul cu-ntreaga
lui orbie,
Al cãrui jug din seculi ca vitele-l
purtãm;
Acum se-ncearcã cruzii, în oarba
lor
trufie,
Sã ne rãpeascã limba, dar morţi
numai o dãm!

X A. Români din patru unghiuri,
acum ori niciodatã
Uniţi-vã în cuget, uniţi-vã-n simţiri!

XI. A. Preoţi, cu crucea-n frunte
cãci oastea e creştinã,
Deviza-i libertate şi scopul ei
preasfânt.

XI c. Murim mai bine-n luptã, cu
glorie deplinã,
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246)
„Nu este tot una şi nu ne poate fi tot una
de-ar fi (pãmântul) al românilor, ori al
ungurilor, iar românii sã fie iarãşi numai
toleraţi în pãmântul lor (...) apendicele altor
naţiuni,” [apoi vorbeşte despre şerbia
românilor] (p. 120)

XI d. Decât sã fim sclavi iarãşi în
vechiul nost'pãmânt!

Inspiraţia poeziei lui Andrei Mureşanu din predica lui Simion
Bãrnuţiu este evidentã. Putem vorbi inclusiv de un subconştient de
inspiraţie al Imnului Naţional în mintea poetului Andrei Mureşanu, care,
porneşte de la deviza grãnicerilor din jud. Bistriţa-Nãsãud „Virtus
Romana Rediviva”, adicã, virtutea romanã reînviatã, redeşteptatã, cãci el
era originar din Bistriţa; se continuã cu şcoala de la Blaj, unde Simion
Bãrnuţiu i-a fost profesor; şi îşi are momentul de coagulare al inspiraţiei
în ascultarea predicii lui Simion Bãrnuţiu. Aici nu se poate include
inspiraţia din articolul-program al ziarului lui George Bariţiu „Gazeta de
Transilvania”, unde se spune: „deşteaptã-te şi tu, române, pãşeşte împreunã cu
noi, primeşte şi cultivã în inima ta iubirea de dulcea noastrã patrie”,31 cãci acest
articol a fost publicat în 1838, deci cu 10 ani înaintea poeziei lui Andrei
Mureşanu.
Inspirarea Imnului Naţional de cãtre predica lui Simion Bãrnuţiu
nu contravine afirmaţiei generalizate, cã poetul Andrei Mureşanu ar fi
compus imnul dupã o searã de discuţii cu mai mulţi revoluţionari
intelectuali, între care unii au fost prezenţi la Marea Adunare Naţionalã şi
au ascultat predica lui Simion Bãrnuţiu. Conform mãrturiei profesorului
George Moroianu (1870-1945), preluatã în toate articolele pe aceastã
temã, care într-o conferinţã din 1927 de la Cluj, spunea: „Mi-a povestit în
mai multe rânduri Suzana Mureşianu (adicã, soţia lui Andrei Mureşianu) cum a
scris Andrei Mureşianu celebrul sãu imn naţional „Deşteaptã-te, române”, spunea
cã prin a doua jumãtate a lunii mai 1848 erau adunaţi în Braşov mai mulţi
fruntaşi români din Principate, între care Bãlcescu, unul sau amândoi fraţii Brãtianu,
Magheru, Alecsandri, Golescu, Cezar Bolliac, George Sion… şi alţii, din care unii
se înapoiaserã de la Adunarea Naţionalã din Blaj, la care luaserã parte. În Braşov
aceşti fruntaşi din ţara veche se întâlneau adeseori cu fruntaşii locali ai românilor, care
erau cei doi Mureşeni – Iacob şi Andrei – cu Bariţiu, cu protopopul Popazu şi cu
Pavel Vasici… De la o asemenea întâlnire, îmi povestea rãposata Suzana
Mureşianu, s-a întors odatã pe la fiinea lui mai (1848), bãrbatul ei, târziu, dupã
miezul nopţii, fiind foarte agitat. El nu s-a culcat, ci s-a aşezat la masa de scris şi a
scris pânã târziu dupã ce se fãcuse ziuã, mai sculându-se din când în când de la masã
George Bariţiu, ,,De la Redacţie (pentru foae aceasta)”, în Gazeta de Transilvania,
numãr 1, 1838, pp. 3-4.
31
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şi plimbându-se prin odaie, citind din ceea ce scrisese. Erau strofe din Deşteaptã-te
române”.32
Însã, pânã acum, comentatorii nu au mers mai departe, sã se
întrebe: ce au discutat intelectualii revoluţionari, încât Andrei Mureşanu
sã fie atât de pãtruns de actul poetic? Posibilul rãspuns are legãturã cu
predica lui Simion Bãrnuţiu de la Marea Adunare Naţionalã, cãci urmând
firul logic al evenimentelor e firesc ca ei sã fi comentat predica
impactantã a preotului Simion Bãrnuţiu, de vreme ce, acesta era liderul
revoluţionar din Transilvania şi personalitatea de bazã a Marii Adunãri
Naţionale de la 1848, iar intelectualii au o mare afinitate în a analiza
cuvântãrile care i-au impresionat.
Cât priveşte cealaltã interpretare: rãspunsul, ecoul, replica lui
Andrei Mureşanu la poezia lui Vasile Alecsandri „Cãtre români”,
publicatã în „Foaie pentru minte, inimã şi literaturã”, în numãrul 21, din
25 mai 1848,33 aceastã interpretare este extrem de simplistã şi vãzutã în
afara contextului istoric, ci mai degrabã în compararea talentelor poetice.
Ambii poeţi au ascultat în catedrala din Blaj predica lui Simion Bãrnuţiu,
iar din simpla comparare a textelor celor douã poezii observãm cã
rãspunsul, ecoul, replica este la predica lui Simion Bãrnuţiu şi nu la
poezia lui Vasile Alecsandri. Mai mult, descoperirile în domeniu
semnaleazã cã poezia lui Alecsandri circula încã din luna februarie 1848
sub forma unei foi volante,34 deci dacã Andrei Mureşanu s-ar fi inspirat
din ea, ar fi scris mai demult poezia sa „Deşteaptã-te, române”.
Discursul preotului Simion Bãrnuţiu este o cuvântare complexã,
lungã, profundã, bine documentatã şi o predicã patrioticã manifest, o
cuvântare apologeticã a identitãţii naţionale. Datoritã faptului cã este
rostitã în bisericã, duminica, dupã Sfânta Liturghie, de un cleric, în
contextul unui „praznic” al naţiunii române şi datoritã caracterului ei
motivaţional, emblematic, cu o retoricã şi un dramatism special primeşte
calificativul de predicã. Datoritã argumentãrii sale exhaustive, sintetizãrii
tuturor argumentelor istorice, culturale, educaţionale, teologice, juridice,
administrative, politice şi economice într-un cadru bisericesc este predica
care echivaleazã cu suma teologicã a patriotismului românesc. Este
alcãtuitã în logica Predicii de pe Munte a Mântuitorului Iisus Hristos (Mt.
Valer Rus, ,,Povestea Imnului Naţional”, pe www.muzeulmuresenilor.ro,accesat
03.03.2019.
33 Vasile Alecsandri, ,,Cãtre români”, în Foaie pentru minte, inimã și literaturã, numãr 21,
1848, p. 161.
34 Maria Lambuca, Emil Micu, ,,Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi şi alţi cãrturari
români, colaboratori ai Foii pentru minte, inimã şi literaturã”, în Cumidava, an 12, numãr 1,
1979-1980, p. 397.
32
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5-7), adicã o cuvântare care sintetizeazã toate aspectele din jurul
conceptului de naţiune, pe care autorul le reformuleazã în logica iubirii
faţã de poporul român şi ţarã.
Prin importanţa predicii lui Simion Bãrnuţiu în conştiinţa
participanţilor, devine sursa de inspiraţie a Imnului Naţional al României,
compus de elevul sãu Andrei Mureşanu. Iar prin analiza şi combaterea
uniaţiei, a greco-catolicismului din perspectivã comunitarã autorul
evidenţiazã problema conflictelor religioase în istorie. Într-un timp în
care conştiinţa de naţiune era în formare, predica lui Simion Bãrnuţiu
este unul dintre stâlpii afirmãrii identitãţii şi a patriotismului românesc.
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