
Lucia BUNACIU

TIMOTEI CIPARIU
(1805-1887)

În perioada interbelicã a luat fiinþã la Braºov revista „Þara Bârsei”. Printre iniþiatorii,
colaboratorii fideli ºi entuziaºti ºi susþinãtorii ei spiritual ºi material, s-a numãrat ºi Aurel A.
Mureºianu, cunoscut istoric ºi om de culturã al cetãþii.

Dupã Revoluþia de la 1989, Mircea Gherman istoric ºi el, urmaº al familiei Mureºianu,
muzeograf al Muzeului „Casa Mureºenilor” din urbe, a socotit potrivit a readuce în presa localã
revista antebelicã, de astã datã sub egida Muzeului memorial al Mureºenilor. Astfel, a editat un prim
numãr din „Þara Bârsei”, lansat în 1990. Din pãcate acesta a fost singurul, revista încetându-ºi
apariþia odatã cu plecarea lui Mircea Gherman de pe aceastã lume.

Cea care i-a urmat la conducerea instituþiei, tot istoric, Sanda-Maria Buta, nu a renunþat la ideea de a
avea o revistã a muzeului ºi în 2000 aceasta a renãscut, urmând pânã azi o cale din ce în ce mai luminoasã. 

În calitatea pe care o am de director onorific al Muzeului „Casa Mureºenilor”, fiind ultima
urmaºã din Braºov a familiei, am încercat, în fiecare dintre numerele apãrute pânã acum, sã prezint fie 
un portret, fie o acþiune din activitatea înaintaºilor mei.

Aceste articole se bazeazã – eu nefiind istoric – pe cele cunoscute de mine din familie, pe
amintirile mele sau pe felul cum am înþeles eu sã respect ºi sã onorez pe cei care m-au precedat. 

Am gãsit de bine însã, ca în acest numãr a cãrui temã hotãrâtã de Consiliul ªtiinþific al Muzeului
este „Personalitãþi ºi instituþii din religie ºi culturã în secolele XVIII-XX” a scrie despre un mare
cãrturar al neamului nostru TIMOTEI CIPARIU, filolog, lingvist, scriitor, poet ºi totodatã ecleziast,
canonic al Bisericii greco-catolice din Blaj.

Aceasta nu doar datoritã faptului cã se încadreazã în tema propusã, prin personalitatea ºi
activitatea sa, ci ºi pentru cã a fost profesorul iubit, stimat ºi ascultat în toate cele de cãtre Iacob
Mureºianu, Andrei Mureºanu ºi George Bariþ, pentru care a fost îndrumãtorul desãvârºit ºi venerat. 

În bogata arhivã a muzeului braºovean se gãseºte corespondenþa marelui savant cu elevii sãi,
deveniþi mai apoi gazetari de frunte ai Transilvaniei.

Desigur mulþi sunt cei care s-au ocupat, ºi poate se mai ocupã ºi azi cercetând viaþa ºi opera lui
Timotei Cipariu, specialiºti filologi, lingviºti, istorici etc., dar nu ºtiu dacã sunt mulþi cei care citesc
respectivele lucrãri, în afarã tot de specialiºti.

Tocmai de aceea, socotesc cã a-l prezenta, atât cât mã pricep eu, pe acest mare om al culturii
noastre, într-o revistã la îndemâna tuturor, nu poate fi decât benefic pentru îmbogãþirea culturalã a
cititorilor, mai ales dacã va ajunge ºi sub ochii celor tineri.

Fiindcã am pomenit de corespondenþa aflatã în arhiva noastrã, menþionez lucrarea lui Mircea
Gherman apãrutã în revista Muzeului Judeþean de Istorie Braºov „Cumidava” (nr. 12/1, 1979-1980,
pp. 239-257) ce rãmâne ca document de înalt nivel ºi la care mã voi referi în mai multe rânduri, în cele 
ce urmeazã.

Nãscut în comuna Pãnade din judeþul Alba, Timotei Cipariu a urmat ºcolile apropiatului Blaj
fãcând studii aprofundate de limbi clasice ºi moderne, istorie ºi filosofie, nu doar cele teologice
pentru a avea o doritã carierã ecleziasticã, spre care se simþea atras. 

Cu un deosebit talent în însuºirea limbilor strãine, pornind de la clasicele latinã ºi greacã, ba
chiar ºi ebraicã, stãpânite la perfecþie, a reuºit sã cunoascã un important numãr de limbi moderne – se
pare cã douãsprezece. Aceste vaste cunoºtinþe de limbi a reuºit sã le transmitã elevilor sãi, care le-au
studiat cu sârguinþã.
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Aceastã mare dragoste de cuvânt o dovedeºte ºi pasiunea sa bibliofilã, impresionanta sa
bibliotecã lãsatã moºtenire ºcolilor unde a învãþat ºi mai apoi predat, cuprinde cãrþi de mare valoare,
unele ediþii princeps cu vechime respectabilã, altele achiziþionate pe mãsurã ce apãreau, fie de
specialitate – filologie, gramaticã, ortografie, literaturã clasicã sau modernã în diverse limbi. 

A tradus din aceste opere pentru a le pune la îndemâna iubitorilor de lecturã ºi aº spune cã avea o
oarecare înclinaþie spre romantism, dacã mã gândesc la traducerea din Eugene Sue „Evreul

adormit”, sau la poeziile sale publicate în „Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã”. Aº exemplifica
doar cu cea care poartã titlul „Scrisoarea unui duh frumos, mintea ºi puterea”, desigur au mai fost
publicate multe altele, dar aceastã pãrere a mea poate fi subiectivã.

Tot subiectiv este ºi gândul meu cã activitatea sa poeticã a avut o influenþã hotãrâtoare asupra
elevului sãu Andrei Mureºanu a cãrui operã poeticã nu se mãrgineºte doar la Imnul nostru naþional de
azi „Deºteaptã-te române” ci este reprezentatã de un volum de poezii apãrut în timpul vieþii poetului
ºi apoi o a doua ediþie în 1881, cerutã de intelectualitatea vremii.

Se poate astfel vedea cât de nedrept – chiar rãu intenþionat – a fost Titu Maiorescu atunci când a
afirmat „Andrei Mureºanu a scris multe versuri dar a fãcut o singurã poezie: Deºteaptã-te române”,
în polemica ce a avut-o în 1886 cu Aron Densuºianu. Mai greºesc ºi oamenii mari!

Fiind vorba de oameni însemnaþi ºi greºelile lor mã voi referi aici la felul cum Andrei ªaguna,
determinat de interese cu totul lumeºti, a dat circulara prin care cerea clerului ortodox ºi
credincioºilor sãi, sã nu se mai aboneze la Gazeta Transilvaniei, încercând în acest mod sã-i provoace 
dispariþia.

Timotei Cipariu, cãruia îi cer ajutorul Iacob Mureºianu ºi George Bariþiu, intervine în sprijinul
lor, ºi cu binecunoscuta-i moderaþie reuºeºte eliminarea conflictului pentru a nu se întâmpla o
asemenea samavolnicie. 

Dacã ar fi sã mã refer tot la comportarea lui Andrei ªaguna, chiar ºi faþã de coreligionarii sãi
ortodocºi, voi da exemplul modului cum a înþeles sã punã beþe în roate colegului sãu din Bucovina
episcopul Eugeniu Hacman (1793-1873) în acþiunea acestuia de a înfiinþa Mitropolia ortodoxã la
Cernãuþi. Aceasta pentru a reuºi el s-o facã la Sibiu în 1864 când se instaureazã el ca Mitropolit.
Bucovina ºi-a avut ºi Mitropolia ei dar abia în 1873, dar niciunul dintre cei doi nu au mai apucat sã o
vadã, Andrei ªaguna decedat de mult iar Eugeniu Hacman chiar în acel an. Poate nu aº fi pomenit ºi
acest conflict, dar episcopul Hacman a fost un apropiat al lui Timotei Cipariu, cel care în drumurile ce 
le fãcea la Viena în calitatea sa oficialã în Dieta Transilvaniei, la ducere ºi la întoarcere se oprea
frecvent la Cernãuþi, pentru a-ºi vizita cei doi prieteni, Eugeniu Hacman ºi Aron Pumnul. 

Iacob Mureºianu, Andrei Mureºanu ºi George Bariþ, deveniþi toþi trei braºoveni, au fost mult
preþuiþii sãi elevi, ca ºi a lui Simion Bãrnuþiu dealtfel, ºi legãtura cu ei a durat de-a lungul întregii sale
vieþi. Se poate vedea aceasta ºi din menþionatele scrisori aflate în arhiva Mureºenilor ºi publicate de
Mircea Gherman în lucrarea citatã. Pãcat cã aceastã corespondenþã nu s-a pãstrat în întregime, ca
multe alte valoroase înscrisuri ale timpului. 

Dupã cum am mai spus, mulþi sunt cei care au scris despre viaþa ºi opera monumentalã a lui
Timotei Cipariu. Mie nu-mi rãmâne decât, eventual, sã rezum ceea ce mi s-a pãrut potrivit pentru
acest articol, ºi astfel sã trezesc interesul pentru aceastã personalitate de primã mãrime a istoriei ºi
culturii noastre. 

Ca fire a fost un om blând, tolerant ºi nespus de moderat în toate. Cu toate cã a dus o luptã acerbã
în afirmarea naþionalã ºi pentru drepturile românilor majoritari în Transilvania, felul sãu de a lupta s-a 
bazat întotdeauna pe logicã ºi argumente de necontestat. Tovarãºii sãi de luptã în majoritate colerici
ºi vindicativi, erau de multe ori potoliþi de spiritul sãu raþional, atât de folositor cauzei, fãrã urã sau
îndârjire. 
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Nu a lipsit însã de la nicio acþiune întreprinsã în vederea scopului propus, fiind un adevãrat pilon
în lupta ce se ducea. Rezultatul acþiunilor sale a fost cu atât mai important cu cât era un cunoscãtor al
atâtor limbi – toate la perfecþie – între altele ºi germana, în care de multe ori expunea în scris sau
verbal doleanþele la Împãrãþia Austriacã. Chiar ºi atunci când limba românã a fost acceptatã la curtea
vienezã alãturi de celelalte limbi ale naþiunilor conlocuitoare, a fost o mare victorie a delegaþiei unde
Timotei Cipariu a fost unul dintre conducãtori.

Un alt domeniu unde s-a impus a fost susþinerea presei pe care o considera importantã pentru
lupta naþionalã de emancipare a poporului sãu oprimat de stãpânitori. De aceea depune eforturi
susþinute pentru crearea unei ziaristice româneºti, scrisã cu litere latine, dupã cum afirmã Ioan Bariþiu 
în lucrarea „Timotei Cipariu, viaþa ºi activitatea lui” din 1905.

Dupã ce la 12 martie 1838 Gazeta de Transilvania ºi-a început apariþia sub conducerea elevului
sãu George Bariþiu ºi ca redactor, celãlalt elev, Iacob Mureºianu, în luna august a aceluiaºi an Timotei 
Cipariu începe demersurile pentru înfiinþarea ºi la Blaj a unui ziar românesc. Întrucât apariþia acestuia 
este tergiversatã de autoritãþile timpului timp de 8 ani, el va fi un permanent colaborator al Gazetei de

Transilvania, cât ºi dupã suspendarea acesteia, ºi reapariþia sub conducerea lui Iacob Mureºianu cu
denumirea de data asta de Gazeta Transilvaniei. Pentru Timotei Cipariu, ca dealtfel pentru toþi
fruntaºii români ai timpului, presa a fost o nespus de importantã „armã politicã”.

Tot la acest capitol voi arãta rolul important jucat de Timotei Cipariu în înfiinþarea ASTREI, la
Sibiu. În momentul realizãrii acestui deziderat naþional, ASTRA a funcþionat sub preºedinþia lui
Andrei ªaguna, avându-l ca vicepreºedinte pe Timotei Cipariu atâta timp cât a trãit.

Voi pomeni pentru cã mi se pare plin de interes, în activitatea celui despre care scriu, adunarea
ASTREI ce s-a þinut la Abrud în 1865 sub conducerea sa ca preºedinte, Andrei ªaguna fiind
indisponibil. Aici þine o conferinþã deosebit de interesantã despre „Tablele cerate” descoperite la
Roºia Abrudului (atât de disputata Roºia Montanã de astãzi) ºi în alte mine. Cel care menþioneazã
faptul este istoricul Ioan Lupaº. Se vede cã Timotei Cipariu, ca un mare clasicist ce era, se preocupa ºi 
de arheologie.

Eu nu sunt istoric, am mai spus asta, sunt doar iubitoare de istorie, aºa cã ceea ce sunt în stare sã
spun despre Timotei Cipariu sunt mai mult datorate admiraþiei ce i-o port, decât cunoºtinþelor pe care
cei ce au scris atâta despre el le-au avut. Interesul meu a început atunci când bunica mea, Otilia
Mureºianu profesoarã de pian ºi deosebit de cultivatã, încã în copilãrie, mi-a vorbit de aceastã mare
personalitate a Blajului. 

În prima ei tinereþe i-a fost profesor de limba germanã. A acceptat-o ca elevã la rugãmintea
tatãlui ei, avocatul blãjean Iacob Brânduºianu, care dându-ºi seama de calitãþile intelectuale ºi
talentul fiicei sale, intenþiona s-o trimitã la studii la Viena. Nu s-a întâmplat aºa, cãci Otilia s-a
cãsãtorit la 19 ani cu Iacob Mureºianu, bunicul meu, compozitorul nostru înaintaº, renunþând la
studiile plãnuite. 

Dar, atunci când a fost pentru un timp eleva lui Timotei Cipariu, acesta a reuºit sã-i transmitã o
limbã germanã perfectã, nu doar ca vorbire ci ºi ca scriere, ca un adevãrat filolog ce era. 

Îmi amintesc cum bunica mea ne citea poveºti când eram mici, mai apoi diverse articole, poezii
sau romane, traducându-ni-le direct din limba germanã în limba românã, noi nepoþii fiind prea puþin
cunoscãtori ai acestei importante limbi pentru cultura unui tânãr. Mã gândesc cã vinovat a fost
nazismul, urât de noi, care ne-a fãcut sã nu vrem sã-i învãþãm limba. Poate cã dacã profesorul nostru
ar fi fost Timotei Cipariu, ne-ar fi învãþat cât de dãunãtoare este ura pentru orice ºi oricine. N-am avut
acest noroc. 

Aºa, din ce mi-a povestit bunica mea, Timotei Cipariu mi-a rãmas în minte ca un mare cãrturar ºi
mai târziu când m-a interesat atât de mult filologia am încercat, pe cât am putut, sã citesc tot ce a scris
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în domeniu, cãci pe lângã om al bisericii, luptãtor pentru drepturi naþionale, gazetar, mai ales filolog
ºi lingvist, chiar ºi poet – de fapt pentru el poezia era consideratã, ca sã folosesc un termen de azi, doar 
un „hobby”. În modestia sa chiar se ferea sã-ºi semneze poeziile. 

Sã mã întorc în a repeta ºi insista asupra valorii incontestabile a lui Timotei Cipariu în istoria
neamului nostru. 

A fost primul filolog ºi lingvist, preocupat de originea latinã a limbii române ºi a gramaticii ei.
Sextil Puºcariu îl considerã: „pãrinte al filologiei române”, ºi este cel mai indicat pentru o asemenea
caracterizare. 

Vizitele lui la Viena, nu au fost doar în calitate de luptãtor politic ca membru al tuturor comisiilor 
ce reprezentau Transilvania ci ºi ca învãþat preocupat de studii filologice, bibliofile, cercetãri în
biblioteci ºi universitate. Tot aºa s-a comportat ºi la vizitele sale la Cernãuþi de care am mai vorbit, ºi
în Þara Româneascã. Prieteniile legate aici cu cãrturarii vremii: Iancu Vãcãrescu, Ion Heliade
Rãdulescu, Cezar Boliac, Ion Câmpineanu, ca sã citez doar câþiva, la care s-a alãturat în acþiunea de
înfiinþare a Academiei Române, ca membru fondator. Cât de mândru trebuie sã fi fost când membrii
Academiei au ajuns ºi elevii sãi iubiþi George Bariþiu ºi Iacob Mureºianu.

În activitatea sa academicã a reuºit, prin modul sãu obiectiv ºi cunoscãtor în a prezenta
problemele, sã-ºi impunã teoriile sale lingvistice, cãci deºi susþinea cã limba noastrã e cea a lui
Cicero, Cezar sau August, trebuie sã se þinã seama ºi de slavonismele, câte sunt, dar au un rol în
vorbirea curentã. Dar în ceea ce priveºte alfabetul latin nu a fãcut nicio concesie. Doar acesta e
potrivit limbii noastre ºi cel chirilic trebuie neapãrat eliminat.

Secolul al XIX-lea a dat mulþi oameni de seamã în toate domeniile îmbogãþind ºtiinþa ºi cultura,
iar Timotei Cipariu se numãrã printre ei.

ªi-a iubit neamul ºi l-a servit cu toatã puterea lui de muncã ºi creaþie. Cum lingvistica o studia cu
atâta pasiune ºi dãruire, acesta i s-a pãrut tãrâmul pe care poate dovedi valoarea ºi importanþa
neamului sãu. Aºa a socotit de bine sã se dedice filologiei folosind-o cum am mai spus ca o armã
eficace pentru a demonstra cã poporul român nu se deosebeºte cu nimic ca valoare ºi importanþã de
celelalte popoare ale lumii. 

A fost om al bisericii – canonic, rang înalt ecleziastic – dar totodatã vajnic luptãtor politic,
rãspânditor de culturã, educându-ºi elevii, scriind opere de valoare, ocupându-se de presã ºi
alcãtuind, ca împãtimit bibliofil, o bibliotecã bogatã, în multe limbi. 

Prin cele ce am scris aº dori sã trezesc interesul pentru tot ceea ce reprezintã felul în care a înþeles 
el sã se ocupe de „limba noastrã cea românã”, mai ales astãzi când mi se pare cã limba se
deterioreazã din ce în ce ºi în scris ºi în vorbirea de zi cu zi. 

Acum cã mã apropii de încheierea felului cum am înþeles sã scriu despre Timotei Cipariu, voi
menþiona câteva din lucrãrile sale – opera sa e mult mai vastã – pe care, în tinereþe când speram ºi eu
sã studiez filologia, ceea ce nu s-a întâmplat, le-am citit:
– Extract de ortografie cu litere latineºti, pe temeiul limbii ºi ortografiei bisericeºti ºi osebirea

dialectelor, Tipografia din Blaj, 1835 – studiu publicat în „Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã”
– Gramatica Limbii Române (2 volume, publicate de Academia Românã)
– Crestomaþia sau analele liberale (1858), prima lucrare de la noi de acest fel cuprinzând texte vechi
româneºti
– Teorii bazate pe principiul etimologic  

– Principia de limbã ºi scripturã (Blaj, 1866).
Sper cã admiraþia mea pentru Timotei Cipariu ºi opera sa, aºa subiectivã cum este, sã o transmit

celor care vor avea rãbdarea ºi interesul sã mã citeascã.
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Timotei Cipariu (1805-1887)
Résumé

Pour le raccourci de mon article dans une langue étrangPre, j`ai choisi la langue française, aimée
par Timotei Cipariu étant d`origine latin, comme sa propre langue aussi parce qu`elle était une langue 
éthymologique. 

Timotei Cipariu, personnalité de premier rang dans notre histoire homme d`église, professeur,
historien, linguiste et philologue, personnage politique en tant que lutteur pour les droits de son
peuple roumain majoritaire, dans sa Transylvanie natale. 

Fondateur de l`ASTRA/Association pour la langue et la littérature Transylvaine/il a été durant
toute sa vie B sa direction et aussi collaborateur fidele. 

Parmi les multiples intérPts qu`il a suivi était de soutenir la presse „arme de lutte nationale”, en
aidant élPves George Barit. Iacob Muresianu et Andrei Muresanu ont publié B Brasov le premier
journal en roumain „Gazeta Transilvaniei” avec sa partie littéraire „Foaie pentru minte, inimã ºi

literaturã”. Dans leurs pages la plume de Timotei Cipariu était toujours présente avec des ouvrages
politiques, linguistiques ou mPme littéraires.

Sur le terrain de l`enseignement, en dehors de ses cours dans les écoles de Blaj – lycée, faculté de 
théologie et philosophie, il a réussi de fonder une école pour les jeunes filles qu`il a supervisée avec
intérLt. 

Mais ses devoirs a l`église, sa lutte politique ou comme professeur ne l`avaient détourné de sa
passion pour la philologie. D`aprPs le professeur Sextil Puscariu il reste „le pere de la philologie

roumaine”.
Ses liens avec la Roumanie étaient trPs serrées, par ses amitiés aux hommes importants de la vie

culturelle et politique au delB des Carpats, par exemple: Ion Heliade Rãdulescu, Cezar Boliac, Ion
Câmpineanu, Iancu Vãcãrescu et d`autres. Ainsi il a été membre fondateur de l`Academie Roumaine
qu`il a frequenté tout le long de sa vie.

Par ses études et par ses larges connaissences comme philologue, lingvist, historien,
eclesiastique, politicien et poéte, il reste un savant representative pour l`intellectualité de notre
peuple, et mPme dans celle du monde.

Son oeuvre est trPs vaste et je vais mentionner celles les plus importants, qu`on doit connaître et
lire. En dehors la Grammaire que j`ai nommée plus haut, je vais citer en traduisant tant bien que mal,
leurs titres en français, pour mieux les comprendre:

– Crestomaþie ºi dialecte literare (Chrestomathie et dialectes littéraires)
– Principia de limbã ºi scripturã (Principes de langue et écriture)
– Elemente de limba românã dupã dialecte ºi monumente vechi (Éléments de langue roumaine

d’aprPs dialectes et monuments anciens).
Je pense que la personnalité de Timotei Cipariu, est trPs importante d’Ltre connue par la plus

grande partie de son peuple.
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