
CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND SCRISUL ISTORIC 
AL LUI IOAN BIANU1 

Ioan Bianu (1856-] 935) se înscrie în galeria oamenilor de cultură români, cu preocupări multiple, 
care s-au străduit şi au reuşit într-o bună măsură să creeze în România sfârşitului de secol XIX şi început 
de secol XX climatul cultural, pentru a cărui imperioasă existenţă au luptat o serie de personalităţi istorice. 

1. Bianu a desfăşurat, timp de peste o jumătate de veac, o laborioasă activitate, ocupându-se de 
diferite domenii: istorie, filologie, folclor, bibliografie. În toate aceste laturi ale culturii a dat dovadă de 
un puternic suflu creator şi naţional, de un adevărat spirit critic. 

Opera sa, în care istoria se îngemănează cu filologia, în anumite direcţii de cercetare, stă mărturie 
vie, oriunde şi oricând, în această privinţă. Iată ce declara I. Bianu în legătură cu aceasta: "Istoria şi limba 
sunt factori esenţiali ai unui pOpOL într'una el îşi vede pe strămoşii săi din generaţie în generaţie lucrând, 
luptând şi suferind; iar cealaltă este mijlocul prin care în fiece minut gândurile şi simţirile noastre le 
comunicăm celor aproape de noi. Istoria şi limba sunt cele mai intime şi mai tari legături care unesc pe 
oameni într-o naţiune"2. 

Dintre scrierile cu caracter istoric ale lui 1. Bianu amintim: Viaja şi activitatea lui Samuil Micu, 
Bucureşti, 1876, Bibliografia Românească veche, în colaborare cu N. Hodoş şi D. Simionescu, tom l-IV, 

Bucureşti, 1903-1944, Episcopia Strehaiei - notă istorică, Bucureşti, 1904, Documente româneşti 
reproduse după originale sau fotografii, tom l, Bucureşti, 1907, Catalogul manuscriptelor româneşti, 

tom I-II, Bucureşti, 1907-1913 şi tom III, Craiova, 193 1, Statistica ardelenilor de acum un secol şi mai 
bine cu învăţături pentru cei de acum, Bucureşti, 19243, notele sale politice care acoperă anii 1906 - iulie 
19144 şi altele. 

În această perioadă se poate vorbi de un aport al lui 1. Bianu la avântul istoriografic al epocii, 
scrierile sale pledând convigătoL Vorbind de un aport istoriografic al lui 1. Bianu, nu putem să nu admitem 
o contribuţie efectivă şi de durată în acest domeniu. Faptul că a oferit istoriografiei româneşti instrumente 
de lucru, valabile şi acum, este extrem de important, iar modul cum a realizat aceste instrumente, în munca 
sa, rămâne chiar şi până astăzi un exemplu viu şi provocator pentru orice generaţie de istorici. 

Dintre lucrările enunţate mai sus ne vom referi în continuare la Viaja şi activitatea lui Samuil 
Micu, apărută la Bucureşti în 1876. Este prima lucrare din istoriografia noastră referitoare la corifeul Şcolii 
Ardelene - Samuil Micu, care a deschis drumul cercetării vieţii şi activităţii lui S. Micu. 

l. Bianu reuşeşte să contureze şi să redea, în cuvinte simple şi pline de admiraţie, imaginea 
predecesorului său, în plan spiritual şi cultural. Despre S. Micu a scris în ultimele decenii Pompiliu Teodor, 
Samuil Micu - istoricul 5, Serafim Duicu, Pe urmele lui Samuil Micu Clain 6. Astfel că putem vorbi de trei 
momente în definirea operei şi omului S. Micu: momentul Ioan Bianu, momentul Pompiliu Teodor şi 

momentul Serafim Duicu, deşi acesta din urmă s-a orientat pentru o lucrare cu tentă de vulgarizare, în 
sensul ştiinţific al cuvântului. 

Deşi s-au scris articole şi studii diverse despre omul şi opera lui S. Micu, momentul 1. Bianu 
rămâne definitoriu în tratarea problemei. De altfel P. Teodor afinnă că 1. Bianu este primul monograf al 
vieţii şi operei lui S. Micu şi prin întreaga sa formaţie intelectuală trebuie să realizeze ceea ce împlinise 

Aduc şi pe această cale mulţumiri d-Iui conf.univ.dr. Iacob Mârza pentru amabilitatea şi sprijinul acordat la redactarea 
,�omunicării de faţă. 

1. Bianu, Momente culturale, cu o introducere de narie Chendi, Bucureşti, 1942. 

L Lupu, Bibliografia operelor d-lui Ioan Bianu, în voI. Omagiul lui Ioan Bianu. Din partea colegilor şifoştilor săi elevi, 
Bucureşti, 1927. 

<1 Mircea Iosa, Notele politice ale lui I. Bianu şi. însemnătatea lor, în Studii. Revista de istorie, XXV, 1972, nr. l, p.114-124. 

P. Teodor, Samuil Micu - istoricul, teză de doctorat, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj, 1969. 

6 Serafim Duicu, Pe urmele lui Samuil Micu Clain, Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1986. 
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Al. P. TIarian pentru Gh. ŞincaC. 
Lucrarea lui 1. Bianu cuprinde o introducere, două părţi care sunt divizate în câte 13 respectiv 5 

capitole şi o încheiere. În introducere I. Bianu oferă unele aprecieri la adresa lui S. Micu, care împreună 
cu Gh. Şincai şi P. Maior au făcut să răsară din nou soarele libertăţii şi dreptăţii pentru românii din 
Transilvania veacului luminilor. Şi 1. Bianu afirmă: "devotându-se binelui naţiunii şi limbii sale mult 
iubite, a lucrat toată viaţa pentru ele: a scris istoria naţiunii şi gramatica limbii noastre, pe care cutez a 
afirma el cel dintâi le-a renăscut, scriind prima istorie despre originea noastră şi prima gramatică a limbii 
noastre"8, fapt care apare evidenţiat şi în Fragmentarium iluminist, al lui D. Ghişe şi P. Teodo�. 

1. Bianu ne mărturiseşte că nu doreşte a lăuda un om ca S. Micu, aceasta racând-o cititorul, având 
în vedere epoca şi împrejurările în care a trăitJO• De fapt S. Micu nu poate fi extras din ambianţa timpului 
său, din contextul istoriografic şi din cadrele ideologice şi mentale ale vremii salell. 

Referitor la origine lui S. Micu, se afirmă ideea descendenţei sale din neamul "Movileştilor", din 
Moldova, care au trecut în Transilvanial2. Dar această informaţie, deşi este greşită, e justificată, dacă se 
are în vedere contextul social-politic din secolul XVIll, când poporul român din Transilvania încerca să 
obţină un loc în viaţa politică a provinciei. Această idee a unei descendenţe ilustre a fost pusă, cu 
insistenţă, în practică chiar de S. Micu însuşi13, iar I. Bianu va lua cunoştinţă de ea ca atare, în ambianţa 
politică existentă în secolul XIX. 

În prima parte a lucrării este prezentată viaţa lui S. Micu, pe care 1. Bianu o evocă destul de exact, 
dacă avem în vedere mijloacele şi metodele de cercetare de care dispunea la acel moment. Bunăoară S. 
Micu s-a născut în 1745, la Sad, în scaunul săsesc al Sibiului. Este nepotul lui Inochentie Micu, învaţă la 
şcolile din Blaj, în aşezământul lui P. Pavel Aron. Aici învaţă limba şi literatura latină şi citeşte în 
biblioteci opere istorice vechi. În 1776 a fost trimis la Colegiul Pazmanian din Viena, alături de Ştefan 
Pop, unde urmează filosofia şi teologia, obţinând rezultate foarte bune la studiu. Tot acum învaţă fizica 
şi aritmetica. În 1772 se întoarce la Blaj, unde va fi numit profesor de matematică şi etică, iar mai apoi de 
filosofie şi teologie. În 1777 pleacă la Viena, unde va lucra, între anii 1777-1783, în cadrul Colegiului 
"Sf. Barbara" şi va tipări primele sale lucrări cu litere latine. În 1783 se întoarce la Blaj unde va intra în 
conflict cu episcopul 1. Bob şi va rămâne rară slujbă. În această perioadă participă la redactarea Supplex

ului. În 1804 este numit cenzor al cărţilor româneşti la tipografia universităţii din Buda. Se stinge din viaţă 
la vârsta de 61 de ani, la 13 mai 180614• 

În această primă parte, 1. Bianu acordă o importanţă deosebită contradicţiilor dintre S. Micu şi 
episcopul I. Bob. După cum se ştie, S. Micu în 1784 doreşte să părăsească ordinul căIugărescl5 şi, în 1785, 
cere să fie numit paroh al Sibiuluil6, însă este refuzat de episcop în ambele cazuri. S. Micu, iar mai apoi 
Gh. Şincai şi P. Maior nu se înţelegeau cu 1. Bob, pentru că, ne spune I. Bianu, pe când acesta încerca 
introducerea în biserică a unor lucruri noi, latine, cei trei apărau cu devotament datina bisericii orientale17• 
Pusă pe seama a o serie de scrieri ale lui S. Micu şi nu numai, contradicţia dintre cei doi cărturari nu apare 
întâmplător, fiind pusă în legătură cu climatul social-politic existent în epocă. Dacă 1. Bianu încearcă să 
înfăţişeze cititorului acest aspect al vieţii lui S. Micu, este cu atât mai important cu cât el aduce unele 

7 P. Teodor, op.cit., p.II. 

8 I. Bianu, Viaja şi activitatea lui Samuil Micu, Bucureşti, 1976, p.3. 

9 Dumitru Ghişe, P. Teodor, Fragmenlariu iluminisl, Cluj, Ed. Dacia, 1972, p.46. 

10 I.Bianu, op. cit., p.4. 

11  P Teodor, InterferenJe iluministe europene, Cluj, Ed. Dacia, 1984, p.138. (Mai departe, abreviat InterferenJe). 

12 I. Bianu, op.cit., p.5. 

13 D. Ghişe, P. Teodor, op. cit., p.25. 

14 I. Bianu, op.cit., p.5-22. 

15 Ibidem, p.9. 

16 
Ibidem. 

17 Ibidem, p.11. 
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lămuriri în privinţa atitudinii lui I. Bob faţă de S. Micu. 
1. Bob va prezenta o acuzaţie directă asupra lui S. Micu "guberniului" în care îl va incrimina pentru 

atitudinea şi faptele sale. Însă, după cum se ştie, planul lui 1. Bob a eşuat şi S. Micu şi-a văzut mai departe 
de preocupările sale religioase şi istorice, 1. Bianu punctând şi acest aspect, într-o manieră, însoţită de 
cuvintele lui I. Bob şi S. Micu. 

Se surprinde în lucrare legătura care a existat, la un moment dat, între S. Micu şi 1. Ch. Engel, 
fiind ştiut faptul că S. Micu a corespondat cu diverşi istorici contemporani, împrumutându-Ie chiar unele 
documentel8• De altfel, trebuie avut în vedere aici şi faptul că lucrarea lui S. Micu, Brevis Historica 
Notitia ... , 1778, este anterioară apariţiei lucrărilor lui Sulzer şi Eder, care contestau autohtonia elementului 
românesc pe teritoriul Dacieil9• 

Partea a doua a lucrării se ocupă de opera lui S. Micu. Întreaga activitate a lui S. Micu în câmpul 
istoriei, filologiei, religiei este demnă de luat în considerare, cu toate opreliştile pe care le-a avut de 
înfruntat. S. Micu, împreună cu Gh. Şincai şi P. Maior, trebuia "să scoată la lumină o naţiune, care gemea 
şi orbecăia în întuneric" timp de şaptesprezece secole20• Referitor la munca uriaşă pe care a depus-o 
S. Micu, 1. Bianu afirmă: "îşi împlini misiunea cu sanctitate lucrând pentru limba şi naţiunea sa"2!. 

În domeniul scrierilor religioase se simte influenţa exercitată de religia greco-catolică. Şi 1. Bianu 
surprinde un aspect interesant pe care l-a intuit S. Micu: până când naţiunea română va fi împărţită în două 
religii, ea va fi în toate acţiunile ei despărţită22• 

Capitolul referitor la scrisul istoric a lui S. Micu se deschide sugestiv: "deşteptându-se supuşii, care 
au suferit multe secole, nu vor mai suferi, ci vor protesta contra nedreptăţii cerându-şi şi pentru sine 
cuvenitele drepturi de om şi cetăţean". I. Bianu, în prezentarea acestui capitol, cunoaşte faptul că românii 
din epocă aveau să se deştepte pentru pentru drepturile lor sacre. Lucrările istorice ale lui S. Micu s-au 
născut din solul fertil al năzuinţelor româneşti din Transilvania, nu însă aşa, cum s-a spus, ca o operă 
determinată de raţiuni exterioare23• 

I. Bianu vorbeşte, în acest context, de Engel, Eder, Sulzer, care contestau originea şi drepturile 
românilor asupra Transilvaniei. Şi aceste neadevăruri românii le puteau contracara cu cartea de istorie în 
mână, făclia eternă a istoriei putând lumina adevărul istoric24. S. Micu va lucra neobosit la scrierea istoriei 
românilor, căci "urât lucru, cu adevărat este român ului să nu-şi ştie istoria neamului SăU"25. 

Se afirmă, în lucrare, că S. Micu a ridicat flacăra luminoasă a istoriei care îi poate învăţa pe 
români, să le spună cine sunt, care este nobila lor origine şi drepturile asupra pământului pe care îl 
locuiesc, o flacără care îi poate convinge pe străini despre originea şi drepturile acestui popor6. Se cunoşte 
faptul că activitatea lui S. Micu a mers în două direcţii fundamentale: o operă de informare a mediilor 
ştiinţifice străine asupra românilor şi o serie de lucrări sclise în limba română, care se adresau poporului, 
cu intenţia de a-Ilumina, de a-i cultiva mândria naţională27. 

1. Bianu acordă atenţie şi lucrării filologice a lui S. Micu, pe care îl numeşte: "cel dintâi care a luat 
condeiul spre a scrie gramatica limbii române"28. Strădaniile lui S. Micu, în acestă gramatică, sunt orientate 

18 Ibidem , p.19. 

19 Pompiliu Teodor, lnteiferen/e, p.139. 

20 I. Bianu, op.cit., p.23. 

21 Ibidem, p.24. 

n Ibidem, p.2S. 

23 P. Teodor, lnteiferenţe, p.138-139. 

24 I. Bianu, op.cit., p.28. 

25 Ibidem. 

26 Ibidem. 

27 D. Ghişe, P. Teodor, op.cit., p.S2. 

28 I. Bianu, op.cit., p.46. 
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spre dovedirea provenienţei cuvintelor româneşti direct din latina clasică29. Scriind însă etimologic, el nu 
a înţeles să schimbe şi pronunţarea limbii române, ci să dovedească prin forma scrisă, originea latină a 
cuvintelor şi structura gramaticală a limbii noastre30• 

Către sfârşitul lucrării, I. Bianu ne aminteşte, dacă mai era nevoie, de faptul că S. Micu a fost 
crescut în ideile româneşti ale Blajului de atunci, şi a acţionat ca atare. De altfel şi 1. Bianu a crescut şi s-a 
format în contact cu aceste idei. Apare menţionat şi momentul Supplex-ului din 1791, cu care românii 
doreau a demonstra şi a argumenta că ei sunt de origine romană, că sunt cei mai vechi locuitori ai 
Transilvaniei, că au cele dintâi drepturi asupra acestui pământ, petiţii la care S. Micu şi-a adus nemijlocit 
contribuţia prin opera sa scrisă. 

S. Micu se dovedeşte a fi principalul făuritor al eşafodajului istoric care prin prisma operei sale 
istorice fundamentează programul politic românesc din 1791. O comparaţie atentă a principalelor acte 
politice româneşti din secolul xvrn cu lucrările istorice ale lui S. Micu, demonstrează că lui îi aparţin atât 
schema de tratare, cât şi majoritatea formulării referitoare la problema istorică a românilo21. 

Pentru alcătuirea acestei monografii, 1. Bianu a consultat o serie de lucrări precum: Archivu pentru 

filologie şi istorie al lui T. Cipariu; Al. P. liarian, Viaţa lui Gheorghe Şincai; T. Cipariu, Acte şi 
fragmente; Gh. Şincai, Hronica românilor şi a mai multor neamuri; P. Maior, Istoria bisericii românilor 
şi altele. 

Autorul a reuşit prin lucrarea Viaţa şi activitatea lui Samuil Micu să redea, pentru prima oară în 
istoriografia noastră, o imagine globală a corifeului Şcolii Ardelene - Samuil Micu. Este o contribuţie 
proprie a lui 1. Bianu, care trebuie inclusă în cadrul general al epocii şi raportată la posibilităţile de 
cercetare de atunci. Nu se poate afirma că a spus totul despre S. Micu în lucrarea sa. Însă, pentru timpul 
când a scris-o este destul de importantă, 1. Bianu reuşind să surprindă aspecte relevante din viaţa şi opera 
lui S. Micu. Acesta a contribuit mai apoi la realizarea unei cercetări mai adânci privind opera şi omul S. 
Micu, dacă ar fi să ne gândim la rezultatele demersului istoriografic semnat de profesorul Pompiliu 
Teodor. 

Preocupările istorice ale lui 1. Bianu, de la stilul monografic, adoptat în Viaţa şi activitatea lui 
Samuil Micu, la cel al editării de documente şi manunscrise, de la aspecte privind situaţia românilor din 
Transilvania la climatul politic, specific începutului de secol XX în România, pot trăda efortul istoriografic 
al lui I. Bianu în raport cu necesităţile istorice ale epocii şi cu trimitere la srisul istoric din epocă. 

Valoarea scrisului istoric a lui 1. Bianu nu se rezumă doar la prezentarea unui conţinut de idei 
propriu, ci la interpretarea, respectiv nuanţarea acestor idei Într-o manieră personală, creând în acest fel 
un univers istoriografic specific. Volumul Viaţa şi activitatea lui Samuil Micu, la care ne-am referit în 
cadrul comunicării, este doar un exemplu din multe altele. 

ADONIS MIHAI 
Universitatea" 1 Decembrie 19] 8" 

Alba Iulia 

EINIGE BEMERKUNGEN BETREFFEND DIE HISTORISCHEN WERKE 
VON IOAN BIANU 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Velfasser fasst die wichtigsten Werke von Ioan Bianu (1856-1935) zusammen und nacher anlysiert er, 
als Folge ălteren Nachforschungcn, das Werk Das Leben und Werk von Samuel Micu, 1876 in Bukarest erschienen. 

Durch die Art und Weise wic es geschrieben ist und durch den Inhalt scheint das Werk die erste einheitliche 
Nachforscbung der nationalen Historiographie liber Samuel Micu, ein wiehtiger Vertreter der "Siebenhlirgischen 
Schule", dem wir interessante Beitrăge im Bereich der Geschichte, der Theologie, Philosophie und Philologie zu 
verdanken haben, zu sein. 

Die Aktualităt der Nachforschung Ioan Bianus wird auch von der heutigen rumănischen Historiographie 
liber die Aufklarung bewiesen, wenn wir die Beitrăge von Pompiliu Teodor, Dumitru Ghişe, u.a. im Betracht ziehen. 

29 D. Ghişe, P. Teodor, op.cit., p. 52. 

30 Ibidem, p.53. 

31 Ladislau Gyemant, Mişcarea nafională a românilor din Transilvania Între anii 1790 şi J 848, Bucureşti, 1986, p.75. 
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