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PERSONALITÃÞI ALE SECOLULUI AL XIX-LEA
DESPRE GHEORGHE ªINCAI: OMUL ªI OPERA

Secolul al XIX-lea – secolul afirmãrii naþiunilor – a cunoscut în spaþiul românesc, dincolo
de fluctuaþiile politice, transformãrile sociale sau economice, ºi o reactualizare a interesului pentru
viaþa ºi activitatea ªcolii Ardelene, pe coordonatele unui apel la memorie. Reprezentanþi ai elitei
româneºti, intelectuali prin formaþie ºi revoluþionari prin acþiune, ºi-au focalizat atenþia asupra
marilor figuri ale secolului al XVIII-lea: Samuil Micu, Gheorghe ªincai, Petru Maior, Ioan
Budai-Deleanu, ca suport al obiectivelor naþionale ale timpului. Perioada prepaºoptistã a reprezentat
în Transilvania un timp al deshumãrii ºi inventarierii biografiilor corifeilor ªcolii Ardelene, dintre
care figura lui Gheorghe ªincai1 se detaºeazã prin dimensiunile ºi importanþa operei sale capitale,
Hronica românilor2. Modul de receptare s-a realizat pe coordonatele epocii, dominate de
Romantism, care va imprima raportãrilor ºi abordãrilor nota specificã care a condus la cristalizarea
unor imagini-tip ce vor supravieþui de-a lungul secolelor. La 1839 George Bariþ lansa un apel la
scrierea istoriei vieþii corifeilor renaºterii ardelene: „Pentru Dumnezeu, dar biografia lui Petru Maior,
ªincai, Clain ºi încã a unora, nimeni n-are râvnã din vieþuitori sã o lucreze? Oh, ce merit ar fi
acesta!“3.

Astfel, la jumãtatea secolului al XIX-lea, noua istoriografie romanticã va propulsa valorile
naþionale în ideologia politicã a celor trei Þãri Române. Influenþa lui ªincai, alãturi de a celorlalþi
reprezentanþi ai ªcolii Ardelene, a fost una preponderentã. Ideile promovate au fost preluate de
generaþia paºoptistã, ca suport al acþiunilor ºi tipurilor de discurs istoric sau politic profesate. Pe
aceleaºi coordonate, dimensiunile ºi semnificaþiile operei pentru procesul constructivismului
identitar românesc au fãcut obiectul unor preocupãri constante, individuale sau colective. Fie cã se
fac referiri ocazionale, generate de un context particular, fie cã se iniþiazã demersuri concrete în
vederea editãrii lucrãrilor, generaþia ªcolii Ardelene trãieºte în secolul al XIX-lea prin paºoptiºti, al
cãror apel la memorie este relaþionat direct cu obiectivele naþionale. Nicolae Bãlcescu considera cã
„miºcarea naþionalã din secolul al XIX-lea a fost pregãtitã de acea lucrare înþelegãtoare ce eºi din
munþii învãþatei Transilvanii unde prin lucrãrile învãþaþilor ºi prin insurecþie se calcã cu paºi iuþi pe
calea progresului“4.

În legãturã cu Gheorghe ªincai, direcþiile de investigaþie inaugurate în secolul al XIX-lea au
vizat în primul rând problema editãrii Hronicii, ca operã fundamentalã a românilor – acest aspect ºi
preocupãrile, raportãrile ºi aprecierile istoricilor veacului fiind conexe. Personalitãþi ca Mihail
Kogãlniceanu, August Treboniu Laurian sau Alexandru Papiu Ilarian ºi-au legat numele de acest
efort restaurator, subsumat idealurilor naþionale promovate în cele trei Þãri Române. Indirect, erau
surprinse astfel ºi dimensiunile biografice ale istoricului român, poziþia ºi rolul jucat în epoca sa.
Într-o primã etapã, nevoia cunoaºterii operei istorice a lui Gheorghe ªincai a fost popularizatã prin
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publicaþiile vremii care se bucurau de audienþã semnificativã: „Magazin istoric pentru Dacia“, „Foaie
pentru minte, inimã ºi literaturã“, „Gazeta de Transilvania“, „Arhiva româneascã“. Deceniul cinci al
secolului al XIX-lea deschidea, prin Mihail Kogãlniceanu, discuþiile despre necesitatea tipãririi
Hronicii lui Gheorghe ªincai: „Noi nãdãjduim – spunea acesta cititorilor «Arhivei româneºti» în anul
1840 – cã Vida se va grãbi în a înzestra pe publicul românesc cu acest cap d’operã a erudiþiei“5. În
calitate de fost elev al lui Gherman Vida (posesor al unei copii a Hronicii achiziþionate la Viena în
anul 1833 ºi autor al unei prime ediþii incomplete), Mihail Kogãlniceanu a avut posibilitatea de a intra
în contact cu manuscrisul lucrãrii, de a-i înþelege semnificaþiile reale ºi imediate pentru istoria
naþionalã.6 Pãstrând proporþiile, Mihail Kogãlniceanu poate fi considerat primul biograf al lui
Gheorghe ªincai, multe din articolele sale din revistele „Dacia literarã“ ºi „Arhiva româneascã“
avându-l ca subiect pe iluministul român ºi constituind un stimul al generaþiei sale în iniþierea unor
demersuri serioase privind editarea operei. „Hronica lui ªincai este un lucru atât de mare, atât de
preþios, încât cuvintele îmi lipsesc spre a-mi arãta mirarea. Mii de documente necunoscute, rare, se
aflã adunate ºi nu stau la îndoialã a zice cã, cât Hronica aceasta nu va fi publicatã, românii nu vor avea
istorie.“7 Apelul lansat de Mihail Kogãlniceanu gãseºte ecou în publicaþiile timpului, care îl vor
prelua ºi reproduce într-un gest de solidaritate intelectualã.8 La 1841, George Bariþ, redactorul „Foii
pentru minte …“, va însoþi reproducerea articolului lui Kogãlniceanu de impresiile personale faþã de
problema editãrii operei lui ªincai: „Când am cetit mai întâi aceastã biografie, nu în Arhivã ci în
Dacia literarã din 1840, deºi singur între patru pãreþi, m-am aprins în faþã de bucurie ºi de ruºine.
ªincai transilvan ºi noi încã transilvãneni … Domnul meu, îþi mulþumim pentru aceste daturi
interesante din viaþa lui ªincai /…/ fie ca ele sã dea prilej altora de a scoate la luminã mai multe“9.
Prima jumãtate a secolului al XIX-lea înregistreazã însã numai eforturi particulare de editare a operei
lui ªincai, condiþionate de aspectele financiare ºi concretizate în ediþii incomplete, de care se leagã
numele lui Gherman Vida, în 1843, ºi al lui Alexandru Gavra, în anul 1844.10 Chiar dacã parþiale,
ediþiile au fost apreciate prin prisma strãdaniilor de a scoate la luminã o lucrare fundamentalã pentru
istoria naþionalã.

Pe aceleaºi coordonate, ale apelului la memorie, a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea va determina generalizarea eforturilor de editare a cronicilor româneºti, cãrora li se asociazã
numele lui Nicolae Bãlcescu în Muntenia ºi Mihail Kogãlniceanu în Moldova.11 Este un timp al
intensificãrii eforturilor la nivelul cercurilor oficiale, în privinþa editãrii Hronicii lui ªincai, aºa cum
rezultã din corespondenþa vremii, purtatã în principal între Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice
din Moldova ºi Episcopia Unitã din Oradea.12 La recomandarea lui Mihail Kogãlniceanu, domnitorul
Grigore Alexandru Ghica a cumpãrat manuscrisul complet al Hronicii lui ªincai13, aflat în posesia lui
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Gherman Vida, fãcând recomandãri exacte în privinþa editãrii care urma sã pãstreze „nealterat textul
originalului /…/ spre a se putea rãspândi în mâinile tuturor ºi mai ales ale junimei, pentru care istoria
þãrii este învãþãtura cea mai neapãratã“14.

Eforturile lui Mihail Kogãlniceanu în aceastã direcþie au fost dublate de cele ale lui
August Treboniu Laurian, revenit în viaþa publicã din Moldova, dupã evenimentele din anul 1848,
în calitate de inspector general al învãþãmântului de aici. Mihail Kogãlniceanu a fost cel care a
intervenit pe lângã domnitorul Ghica în vederea completãrii comisiei care se ocupa de editarea
Hronicii cu August Treboniu Laurian, a cãrui experienþã la „Magazin istoric pentru Dacia“ putea fi
numai beneficã pentru scopul urmãrit.15 Atât Mihail Kogãlniceanu, cât ºi Treboniu Laurian erau
buni cunoscãtori ai operei lui ªincai ºi ceruserã publicarea ei, Kogãlniceanu încã din 1840, iar
Treboniu Laurian, dupã cum rezultã dintr-o scrisoare de la Viena din 16 mai 1852, urmãrise soarta
istoricului român.16 Pe toatã perioada de tipãrire, August Treboniu Laurian a controlat întreg
procesul, a fãcut corecturile personal, iar la 4 iunie 1853 primele 2 volume erau prezentate de
comisie domnitorului, cu bucuria cã în sfârºit „s-a putut da la luminã o scriere atât de folositoare
ºi de importantã“17. Aprecierile comisiei faþã de importanþa manuscriselor lui ªincai erau unanime:
„… literatura noastrã nu are altã carte care sã cuprindã atâte mii de documente necunoscute, atâte
facturi interesante pentru întâeaºi datã scoase la luminã ºi care sã ne deschidã un orizon aºa de largu
în câmpul istoriei naþionale ca ºi colecþia lui ªincai …“18. Prin ediþia de la Iaºi ºi prin studiul
biografic semnat de August Treboniu Laurian s-au pus bazele studiilor ºtiinþifice consacrate
Hronicii ºi vieþii lui Gheorghe ªincai. Acest studiu biografic cuprinde un prim portret al lui ªincai,
preluat de istoriografia româneascã ºi transmis prin timp sub diferite forme de prezentare: „Toþi
mãrturisesc cã ªincai au fostu omu de staturã de mijlocu, mai multu ososu decât cãrnosu, cu umerii
largi ºi peptulu eºitu în afarã, capulu mare, fruntea largã, sprâncenele negre, ochii mari ºi plini de
focu, faþa rumenã, puþin cam ciuntitã de vãrsatu. Elu vorbea apãsatu, bine articulatu; avea un glasu
sonoru, în mersulu starea ºi toatã purtarea sa înfãþoºa un om plin de încredere ºi siguru în lucrarea
sa; insufla respectu privitoriului, era însã vesel ºi foarte plãcutu în soþietate“19. Prima ediþie
integralã a Hronicii nu a rãmas fãrã ecouri, semnificative în acest sens fiind aprecierile lui George
Bariþ: „Aceastã Hronicã servea de felinar minunat pentru ca scriitorii sã poatã strãbate la lumina lui
mai departe, prin întunecimea veacurilor“20.

Schimbãrile survenite în urma înlocuirii alfabetului chirilic cu cel latin au condus la
necesitatea unei noi ediþii a Hronicii, proces aflat sub coordonarea Ministerului Cultelor ºi al
Instrucþiunii Publice, prin Grigore Tocilescu, ºi concretizat în anul 1886 prin ediþia de la Bucureºti,
care beneficiazã de studiul introductiv semnat: Alexandru Papiu Ilarian.21 De numele sãu se leagã
reconstituirea vieþii ºi operei lui ªincai în condiþiile unei epoci istorice mai bine edificate asupra
conceptului de originalitate. Studiul de proporþii monografice Viaþa, operele ºi ideile lui Georgiu
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ªincai din ªinca – discursul sãu de recepþie la Academie22 – reprezintã o analizã a travaliului
ºincaian, marcatã de un stil propriu, care înregistreazã nu de puþine ori scãpãri romantice la adresa
personalitãþii istoricului român: „Tu ne-ai redat conºtiinþa de noi înºine, sãmânþa nepieritoare a
latinitãþii în noi tu o ai reînviat; tu ai fãcut a se recunoaºte fraþii din depãrtare care mult îºi uitaserã unii
de alþii pentru cã a limbii carte tu cel dintâi o ai deschis, istoria dacilor tu o ai smuls din ascunzãtoarele
inimicilor sempiterni ai numelui român“23. Lucrarea deschidea, în secolul al XIX-lea, seria
monografiilor consacrate lui Gheorghe ªincai, concentrate pe reconstituirea aspectelor multiple
legate de viaþa ºi operele istoricului român, pe fixarea poziþiei ºi rolului jucat în epocã alãturi de
ceilalþi reprezentanþi ai ªcolii Ardelene.

Interesul pentru opera ºi personalitatea lui Gheorghe ªincai nu a fost unul exclusivist în
secolul al XIX-lea, ci a mers în paralel cu preocupãrile pentru operele celorlalþi învãþaþi ardeleni,
Samuil Micu24 fiind în acest sens un bun exemplu. Ideologia perioadei paºoptiste ºi postpaºoptiste a
apelat constant la argumentele istorice ale ªcolii Ardelene, îmbrãþiºând chiar ºi exagerãrile
purismului latin25, toate subordonate efortului de afirmare identitarã. Secolul al XIX-lea a cunoscut o
reactualizare a tezelor secolului al XVIII-lea construite pe dreptul istoric ºi dreptul natural, raportarea
la marile figuri ale scrisului istoric românesc fiind relaþionatã direct cu obiectivul afirmãrii identitãþii
naþionale unitare a românilor. Fie cã s-au manifestat în preocupãri individuale, fie în preocupãri
colective, apelurile constante la ªcoala Ardeleanã, la operele reprezentanþilor sãi, venite din partea
elitelor intelectuale ºi politice, au cristalizat un proces care a asigurat conservarea ºi transmiterea
valorilor istoriei ºi culturii româneºti, a memoriei românilor.
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