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Timotei Cipariu s-a impus în peisajul cultural românesc 

ca un spirit ale cărui dimensiuni a depăşit graniţele Blajului în 

care s-a format şi a activat, ale Bisericii Unite şi ale neamului 

românesc pe care le-a slujit, vizându-le pe cele europene. 

Anvergura personalităţii şi a operei sale de dimensiuni 

enciclopedice trezeşte în sufletul cercetătorului care se apropie 

de Cipariu un îndoit sentiment: de înhibare şi, totodată, de 

adâncă admiraţie, asemănător poate cu cel pe care însuşi 

subiectul îl încerca atunci când vorbea despre Blaj şi despre 

Şcolile sale: „care loc în naţiunea română, care şcoală între 

toate şcoalele româneşti poate să arete atâţi bărbaţi mari ieşiţi 

din sânul lor, care cu pietate în religiune, cu fidelitate către 

augusta Casă domnitoare şi cu multă învăţătura lor să se poată 

asemăna bărbaţilor eşiţi din tinerimea scolastică a acestor 

şcoale? Unde a putut sămânţa aruncată de economul cel bun să 

aducă fructe mai însemnate, de cum a adus sămânţa revărsată 

pe acest loc ce se părea cel mai steril şi mai rău cultivat? Unde 

seceriș mai mulţumitor decât pe acest înţelenit câmp şi unde 

lucrători aşa de puţini s-au văzut la început”1.  

                                                 
1  Timotei Cipariu, Cuvântare rostită la 11 octombrie 1854, cu prilejul 
aniversării unui secol de la deschiderea Şcolilor din Blaj, în Timotei 
Cipariu, Discursuri. Ediție îngrijită, antologie și glosar de Ștefan Manciulea 
și Ion Buzași, prefață și bibliografie de Ion Buzași, Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 1984, p. 21. 
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El însuşi, produs exponenţial al şcolilor evocate, s-a 

dovedit a fi acel pământ fertil care, prin talent nativ, prin 

muncă susţinută şi cercetare temeinică, înrâurite de dragostea 

de neam, a adus rod însutit. Acest rod s-a materializat în 

lucrările sale, aceşti bărbaţi mari, lăsate moştenire şi care, 

alături de întreaga sa activitate, au contribuit din plin la 

propăşirea culturală şi spirituală a neamului nostru. 

Prezentată, chiar şi numai în linii generale, activitatea şi 

opera lui Timotei Cipariu este impresionantă. Diversele ramuri 

ale ştiinţei, în care şi-a adus în mod consistent contribuţia, de la 

lingvistică şi filologie până la istorie, teologie, ziaristică, 

cultură şi politică, compun portretul unui cărturar de formaţie 

enciclopedică. În același timp, realizările sale în câmpul 

literaturii române: poezie, memorialistică, oratorie sau 

corespondenţă, la care se adaugă cele de istorie, teorie şi 

critică literară, completează portretul amintit.  

Înainte de toate, manifestarea spiritului ciparian pe 

tărâm științific și literar, caracterizată prin bogăție și 

diversitate, prin erudiție și complexitate, justifică pe de o parte 

numărul mic al abordărilor cu caracter monografic și preferința 

cercetătorilor pentru abordări parţiale sau fragmentare sau a 

unor sectoare concrete de manifestare ale cărturarului blăjean: 

„Timotei Cipariu are aura unui erudit de formaţie renascentistă, 
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a unui enciclopedist. Din această cauză activitatea lui ştiinţifică 

şi literară, bogată şi diversă, atrage şi inhibă în acelaşi timp. De 

aceea, cercetările monografice asupra acestei impresionante 

figuri a culturii române sunt puţine, în ciuda unei sumedenii de 

cercetări parţiale, fragmentare, care aprofundează domeniile de 

activitate ale enciclopedului”2. 

O a doua constatare ce se conturează şi care este în 

strânsă legătură cu prima, evidenţiază faptul că anumite aspecte 

ale activităţii lui Timotei Cipariu, precum cele de lingvist şi 

filolog, au fost îndelung şi temeinic cercetate, în timp ce altele, 

beneficiind de mai modesta stăruinţă a cercetătorilor, rămân 

mai puţin sau doar în parte cunoscute. Ipostaza de scriitor este 

una dintre ele. Puțin cunoscută în epocă, această dimensiune a 

personalității enciclopedistului blăjean rămâne o revelație de 

dată recentă a istoriei literare. După aproape un secol de tăcere, 

scriitorul Cipariu, începe să vorbească din nou cu putere prin 

câteva lucrări nou editate: Jurnal 3 , Poezii 4 , Discursuri 5  și 

                                                 
2 Ion Buzaşi, Timotei Cipariu – scriitorul, Blaj, Editura Buna-Vestire, 2005, 
p. 146. 
3 Timotei Cipariu, Jurnal. Ediţie îngrijită, prefaţă, note şi glosar de Maria 
Protase, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1972. 
4 Idem, Poezii. Îngrijirea ediţiei, antologie, prefaţă şi note de Nicolae Albu, 
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1976. 
5 Idem, Discursuri. Ediţie îngrijită, antologie şi glosar de Ştefan Manciulea 
şi Ion Buzaşi, prefaţă şi bibliografie de Ion Buzaşi, Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 1984. 
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Epistolar6 și care, așa cu sugerează însuși titlul colecției în care 

apar, îl „restituie” literaturii române în patru ipostaze: 

memorialist, epistolier, poet şi orator. Aceste apariții sunt 

acompaniate de numele unor oameni de litere care, cu migală şi 

trudă, îngrijesc, alcătuiesc sau prefaţează, deschizând noi căi şi 

furnizând instrumente de abordare utile în cunoaşterea lui 

Timotei Cipariu ca scriitor. 

Cu toate aceste progrese remarcabile, în momentul de 

față, cu excepția contribuțiilor aparținând istoricului literar 

Mircea Popa 7 , cel dintâi care alocă un capitol distinct 

scriitorului Cipariu într-o monografie amplă dedicată 

enciclopedistului sau cele ale istoricului literar Ion Buzași, ale 

cărui preocupări constante faţă de acest subiect s-au 

materializat în studii și articole ce vor alcătui ulterior chiar un 

                                                 
6 Epistolarul ciparian apare într-o primă ediție în cadrul colecției George 
Bariţ şi contemporanii săi, vol. IV. Corespondenţa primită de la Constantin 
Papfalvi, Simion Mihali-Mihailescu, Timotei Cipariu şi Alexandru Sterca 
Şuluţiu, coordonatori Ştefan Pascu şi Iosif Pervain. Ediţie de Ştefan Pascu, 
Iosif Pervain, Ioan Chindriş, Dumitru Suciu şi Ioan Buzaşi, Bucureşti, 
Editura Minerva, 1978, pp. 71-355, iar apoi de sine stătător: Timotei 
Cipariu, Epistolar 1836-1877. Cuvânt înainte de academician Eugen 
Simion, text îngrijit, studiu introductiv şi note de Ioan Chindriş, Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 2005. 
7 Cercetările stăruitoare și îndelungate ale istoricului literar Mircea Popa 
aupra subiectului decantate în studii publicate în reviste de specialitate sunt 
încununate de apariția columului, Timotei Cipariu, ipostazele 
enciclopedistului, Bucureşti, Editura Minerva, 1993. 
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volum8, nu există o cercetare (o monografie) dedicată exclusiv 

și în totalitate scriitorului Timotei Cipariu. Or, în această 

împrejurare se descoperă scopul și importanța cercetării de față. 

Scopul lucrării este de a reconstitui și de a reda istoriei 

literare românești dimensiunea de scriitor a lui Timotei 

Cipariu, într-o prezentare care urmărește în mod principal 

valorificarea creației sale artistice, așa cum sugerează și titlul 

ales: Timotei Cipariu – scriitorul. 

Importanța și actualitatea tezei de doctorat este dată, pe 

de o parte, de abordarea în premieră într-o cercetare doctorală a 

scriitorului Timotei Cipariu, iar apoi de metoda de lucru 

folosită în realizarea ei, metodă care fructificând rezultatele 

cercetărilor anterioare propune o nouă analiză și interpretare 

prin aplicarea (inedită) a noţiunilor de teorie literară asupra 

textului cu scopul de a evidenţia valenţele artistice. 

În sensul celor de mai sus, caracterul inovator al 

cercetării rezidă atât din unicitatea abordării, cât și din 

receptarea textului literar, din perspectiva tematică, formală, 

structurală, conceptuală și stilistică, ceea ce presupune 

descifrarea lingvistico-artistică a operei, înţelegerea mesajului 

                                                 
8 Ion Buzaşi, Timotei Cipariu – scriitorul. Deși prin contribuțiile conținute, 
lucrarea este forte utilă în cunoșterea lui Cipariu ca scriitor, totuși autorul 
ține să precizeze că „fiind o culegere de articole, studii și notițe literare, 
cartea nu are unitatea compozițională a unei monografii”, p. 5. 
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şi a tehnicilor folosite în construcţia ei. Acest fapt înseamnă 

descoperirea univers artistic, pentru că scriitorul alege, 

combină cuvintele şi sensurile acestora ducând la modificări 

estetice. 

Alegerea temei a plecat, în primul rând, de la 

considerentul că Timotei Cipariu nu este un subiect închis sau 

epuizat și că, așa cum am arătat mai sus, se impun noi 

cercetări. Istoria recentă, care încă înregistrează editări și 

interpretări ale unor texte/manuscrise cipariene, este un 

exemplu elocvent în privința faptului că scriitorul Cipariu 

rămâne un șantier deschis, iar cercetarea noastră ar putea 

constitui o contribuție științifică utilă. În al doilea rând, ca un 

argument secundar, mărturisim dimensiunea afectivă a alegerii 

temei, un soi de patriotism local. Ca blăjeancă și mai ales ca 

profesor de limba și literatura română în același liceu în care 

Timotei Cipariu, mai întâi a studiat, apoi a fost dascăl și, mai 

bine de două decenii director, am considerat că este onorant și 

firesc să aduc în prezent, un exemplu de erudiție și literatură 

din trecut, care poate motiva atitudini și idei constructive 

pentru viitorul personal și al celor împreună cu care colaborez.  

 

 

*  *  * 
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Lucrarea este structurată în patru capitole. 

Plecând de la faptul că Timotei Cipariu a trăit, a activat 

și a scris într-un context istoric, ideologic și cultural concret, 

am considerat oportun ca primul capitol, să reprezinte o 

retrospectivă a contextului cultural transilvănean al secolului al 

XIX-lea în liniile sale fundamentale: printr-o prezentare 

generală a literaturii dezvoltată în această zonă, precum şi prin 

surprinderea evenimentelor și a ideilor culturale, sociale și 

politice care au animat Blajul de-a lungul acestui secol.  

Capitolul al II-lea este dedicat enciclopedistului 

Timotei Cipariu și are scopul de a ne introduce în universul său 

științific și creator. Având în vedere faptul că Cipariu s-a 

afirmat în multe şi diferite domenii ale ştiinţei, unele fiind 

intens cercetate, am surprins în acest capitol faţetele ce compun 

profilul enciclopedistului ardelean, aşa cum acestea sunt 

conturate de diferitele sectoare ale ştiinţei în care şi-a adus 

aportul, coroborat cu rezultatele cercetărilor de până acum, 

aprofundând importanţa contribuţiei sale la dezvoltarea culturii 

româneşti. În acest sens, am efectuat o incursiune în trecut, 

recompunând reperele esențiale ale vieții și activității 

cărturarului blăjean, precum și elementele care au contribuit la 

devenirea sa umană, științifică şi scriitoricească. Ne-am oprit 

apoi atenția asupra dimensiunilor fundamentale care-i conferă 
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aura de enciclopedist: mai întâi cea de lingvist sau filolog şi 

istoric, subliniind modul în care cele două domenii se împletesc 

armonios şi indispensabil în lucrările şi principiile sale 

lingvistice, prin care a devenit părintele filologiei române sau 

primul mare lingvist român. Acestora li se adaugă mai departe 

ipostaza de teolog, postură în care reeditează cărți de cult în 

care alfabetul chirilic este înlocuit cu cel latin. Scrie manuale 

de teologie biblică și îmbogățește tradiția traducerilor blăjene 

ale bibliei cu o versiune personală care din păcate rămâne încă 

în stadiul de manuscris9. Nu în ultimul rând ca ziarist, pe lângă 

colaborările la publicațiile vremii Foaie pentru minte, inimă și 

literatură sau Gazeta de Transilvania, Timotei Cipariu este 

autorul Organului luminărei (1847), devenit apoi Organul 

național, dar mai ales al monumentalului Arhiv pentru filologia 

şi istoria, unic în literatura română până în 1970 la fondarea 

revistei Manuscriptum de către D. Panaitescu-Perpessicius.  

Capitolul al III-lea constituie inima lucrării noastre 

motiv pentru care este și cel mai însemnat ca pondere. Acest 

capitol își propune o prezentare și o analiză a scriitorului 

Timotei Cipariu în cele patru ipostaze literare fundamentale: 

memorialist, epistolier, poet, și orator. Datorită faptului că 

                                                 
9  Manuscrisul se află în Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, 
Manuscrise româneşti, cota 54.  
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portretul scriitorului este completat și de alte ipostaze literare 

(istorie, teorie şi critică literară) am acordat în finalul 

capitolului spațiu pentru prezentarea dimensiunilor de istoric și 

critic literar sau de folclorist.  

În realizarea acestui capitol am urmărit, pe de o parte, 

atât formarea scriitorului, cât şi evoluția scrierilor sale cu 

caracter literar, iar pe de altă parte, am recurs la hermeneutica 

acestora, călăuziţi de ideea unei construcții progresive şi a unei 

căi de acces spre înţelegerea cât mai adâncă a ideilor și 

metodelor prin care autorul blăjean face literatură. Prin urmare, 

pentru că „totul pleacă și se întoarce la text printr-o lectură 

atentă”10 am evidenţiat primatul textului. În felul acesta, după 

ce am interpretat textele cipariene în contextul cultural și literar 

în care au fost scrise, le-am precizat și adâncit semnificațiile 

din perspectiva instrumentelor moderne oferite de teoria 

literară, asumându-ne, după modelul oferit de Adrian Marino, 

„direcţia de înaintare ... anticipativ-retrospectiv”11.  

Am urmărit, de asemenea, încadrarea textelor cipariene 

în anumite specii literare, identificarea tematicii prezente în 

acestea prin aplicarea investigaţiilor ce pornesc de la nivelul 

                                                 
10 Adrian Marino, Hermeneutica ideii de literatură, Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 1987, p. 11. 
11 Ibidem, p. 25. 
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interdisciplinarității. Am recurs apoi la analiza textelor, la 

reliefarea valorilor stilistice şi afective a limbajului artistic prin 

interpretarea din mai multe puncte de vedere a acestora. 

Paginile de memorialistică au fost construite din perspectiva 

maturităţii şi a nostalgiei, care i-a inundat sufletul, astfel s-au 

transformat într-un adevărat roman autobiografic. Acesta 

surprinde formarea tânărului Timotei, cu scopul de a da naştere 

unei noi specii literare, după cum însuşi mărturiseşte. O altă 

latură a memorialistului, înfăţişează omul matur în gândire şi 

cuget, deoarece se concentrează pe observarea directă a 

oamenilor, a locurilor patriei, a societăţii, a realităţilor vremii, 

conştientizând astfel nevoile neamului românesc.  

Realitatea istorică în care trăieşte reprezintă o societate 

în care frământările sociale, politice şi naţionale se manifestă 

abundent. Aceasta este şi realitatea creaţiei sale, întrucât 

evenimentele istorice la care participă efectiv, îl influenţează 

direct atât ca om cât şi ca scriitor. Epistolarul său îl surprinde 

tocmai în acest păienjeniş de întâmplări, evenimente şi 

preocupări care îl implică activ şi afectiv în viaţa culturală, 

literară şi educaţională a societăţii. Din acest motiv, scrisorile 

sale adresate prietenului şi colaboratorului gazetar George 

Bariţ, au o profundă valoare documentară şi istorică şi, în 

acelaşi timp, literară, datorită calităţilor scriitoriceşti ale 
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autorului care transformă textul într-un roman epistolar sau de 

moravuri bisericeşti. În această nouă ipostază, de epistolier, 

Cipariu abordează o tematică cu caracter realist printr-o nouă 

metodă de a face literatură, realizând o cronică socială a 

Blajului. 

Copilăria a constituit pârghii pentru diversele 

manifestări ale activităţii sale, iar poezia este cea mai fericită 

dintre acestea, pentru că a fost marcată de glasul plăcut al 

mamei evidenţiat prin cântecele şi baladele sale, trezindu-i 

astfel interesul pentru folclor şi versificaţie. Prin talent şi 

meşteşug, Cipariu creează un drum spre adâncimile sufletului 

său alăturându-se poeziei lirice şi romantice a timpului său. 

Creaţiile poetice se evidenţiază prin diversitatea speciilor pe 

care le îmbracă: de la ode, imnuri, epitafuri, sonete şi balade, la 

texte dialogate, invocări şi cântece de leagăn, prin care arată 

expresia unei trăiri interioare intense sau a unei experienţe, 

uneori de natură sentimentală. Astfel, ne dăm seama ce 

incidenţă nefericită ar putea avea aceasta asupra imaginii unui 

om cu statutul şi cu demnităţile sale. Textul poetic activează 

dimensiunea reflexivă a limbii şi limbajul primeşte capacitatea 

expresivităţii, a oralităţii şi a subiectivităţii în funcţie de 

situaţiile revelate în raport cu socialul. Pentru faptul că scrie 

dintr-un impuls interior, dominat de patimi profunde, Cipariu 
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găsește în poezie o altă modalitate de a se exterioriza „prin 

însuşi sacrificiul intimităţii şi adevărului ei subiectiv”12.  

Perioada studiilor a însemnat pentru Timotei Cipariu un 

timp al acumulărilor, o pregătire temeinică pentru cariera 

profesională şi pentru devenirea sa scriitoricească. Aceasta, 

deși intens orientată spre cultura clasică, era totuși modernă 

prin dobândirea unor instrumente lingvistice sau de comunicare 

caracterizate de varietate, constituirea unui bogat univers 

intelectual și spiritual de factură umanistă în care știința și 

Dumnezeu au făcut casă bună. Toate acestea se vor regăsi în 

cuvântările sale de mai târziu contribuind la profilarea staturii 

sale ca orator. Din acest motiv, considerăm că anii de dăscălie, 

funcțiile ecleziastice, școlare și culturale pe care le-a deținut ca 

director de liceu, preşedinte al Astrei, membru al Societăţii 

Literare Române sau deputat în Dieta de la Sibiu, au constituit 

tot atâtea situații în care Cipariu s-a exersat și s-a maturizat ca 

orator. Discursurile sale sunt rezultatul unor situații concrete de 

viață și de atitudine cărora a încercat să le dea suflet, să le 

încarneze în cuvinte menite să atingă minți și inimi, care să 

                                                 
12 Tudor Vianu, Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului, în Studii de 
stilistică. Ediție îngrijită cu studiu introductiv și note de Sorin 
Alexandrescu, București, Editura didactică și pedagogică, 1968, p. 32. 
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transmită idei, să producă sentimente nobile față de școală, 

învățătură, țară, neam și limba română. 

Am apelat la instrumentele de teorie literară, retorică, la 

structuri tipice corespondenței literare sau ale discursului 

memorialistic, care să ne conducă spre caracterul literar al 

operelor şi spre identificarea modalităţilor de proiectare a 

viziunii artistice despre lume şi viaţă în conţinutul sugestiv şi 

inedit al textelor. 

Ultimul capitol, al IV-lea, propune o altfel de 

prezentare a lui Timotei Cipariu, izvorâtă din evocări literare 

manifestate în proză sau în versuri. Oameni care l-au cunoscut 

direct sau numai prin intermediul operelor sale, au simțit 

imboldul de a reda viață unor însușiri ale enciclopedistului 

transilvănean precum, portretul fizic și moral, imaginea unui 

învăţat renascentist, savant al Blajului, autodidact, poliglot, 

patriot şi, nu în ultimul rând, a unui preot desăvârşit cu 

înclinaţii scriitoriceşti, toate acestea într-un cadru temporal şi 

spaţial. 

*  *  * 

Timotei Cipariu a fost în mod cert un om al epocii sale. 

Aceasta l-a influențat direct la fel cum și el, la rândul lui, a 

imprimat la nivel științific, cultural, social sau politic orientări 
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noi și unitare mediului blăjean și transilvănean în care a trăit și 

a activat. 

Diversele ramuri ale ştiinţei, în care şi-a adus în mod 

consistent contribuţia, de la lingvistică şi filologie până la 

istorie, teologie, ziaristică, cultură şi politică, compun portretul 

unui cărturar de formaţie enciclopedică. Alături de aceste 

domenii mai importante de afirmare, în compoziția portretului 

de enciclopedist a lui Timotei Cipariu, mai intră şi altele, 

secundare, în care autorul nostru și-a lăsat amprenta: 

folcloristică, numismatică, ştiinţele naturale, traducerile etc și, 

cu toate acestea portretul încă nu este complet.  

Imaginea cărturarului sau a omului de știință absorbit 

de cercetări îndelungate și anevoioase este umanizată în cazul 

lui Timotei Cipariu de o alta, în care însuși autorul ni se 

descoperă ca fiind o fire sensibilă, cu profunde trăiri afective și 

artistice, cu împliniri și regrete, prizonier între realitate și ideal. 

Este vorba despre scriitorul Timotei Cipariu. Realizările sale în 

câmpul literaturii române: memorialistică, corespondenţă, 

poezie sau oratorie, la care se adaugă cele de istorie, teorie şi 

critică literară, impun considerarea sa ca scriitor, dimensiune ce 

întregește portretul său de enciclopedist.  

Studierea operei literare cipariene dintr-o dublă 

perspectivă, mai întâi printr-o abordare extrinsecă, ne-a oferit 
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posibilitatea unei viziuni de ansamblu asupra acesteia și 

totodată ocazia de a descoperi legătura ei strânsă cu biografia 

scriitorului, cu societatea în mijlocul căreia a trăit, cu ideile pe 

care le împărtăşea şi cu literatura. Apoi, cealaltă perspectivă, 

intrinsecă, ne-a călăuzit spre interiorul textului prin 

identificarea genurilor, a speciilor, a stilului şi universului 

ciparian. Cele două perspective, prin faptul că se completează 

și se clarifică reciproc, ne-au oferit o imagine complexă și 

unitară asupra scriitorului Timotei Cipariu și asupra creației 

sale. 

Cunoaşterea profundă a limbii şi a literaturii româneşti 

pe de o parte, a literaturii clasice greacă şi latină pe de altă 

parte, precum și conectarea la curentele literare europene din 

vremea sa, l-au ajutat să aibă o viziune avansată despre 

literatură și despre rostul ei în viața unei limbi și a unei națiuni. 

Creația literară ciparină urmează această viziune.  

Opera literară a lui Timotei Cipariu se înfățișează ca 

fiind, pe de o parte expresia unor profunde și autentice trăiri de 

la nostalgie la regrete, de la bucurie la tristețe, de la împlinire la 

eșec, într-un evident echilibru urmărit de autor, iar pe de altă 

parte o contribuție personală pe care scriitorul își propune să o 

dăruiască neamului și limbii sale. Când își scrie memoriile ori 

jurnalele de călătorie, când alcătuiește epistolarul piesă cu 
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piesă, când cuvântă elevilor, membrilor Asociațiunii, celor din 

Academia Română sau deputaților din Dieta Transilvaniei și 

chiar în versurile sale, scriitorul Cipariu dăruiește viață trăirilor 

sale interioare în care sentimentele personale sunt numai o 

mică parte, întotdeauna subordonată concepției despre 

literatură, viziunii sale despre poporul român, pe care îl dorește 

ridicat și înnobilat prin literatură, educație și cultură, a limbii 

române, care trebuie cunoscută și cultivată fiindcă este 

principiul de viață al națiunii. În acest sens, concepte ca 

educație, limbă, literatură, cultură și națiune devin obiective, 

fațete ale idealului național și personal împărtășit şi dăruit 

sistematic celorlați de fiecare dată și cu fiecare ocazie. Inclusiv 

scrierile sale literare servesc acestui ideal. Din aceste motive, 

putem afirma că Timotei Cipariu nu a făcut literatură pentru a-

și câștiga un nume, ci și-a folosit și înmulțit talentul artistic cu 

care a fost înzestrat în încercarea de diminuare a distanței 

dintre realitatea concretă și idealul amintit.  

Aceste coordonate permit formarea unui nou limbaj 

artistic creat pe funcţia existenţială, care porneşte de la o 

activitate socială, o reacţie în fapt, la care se adaugă cea 

creatoare, înălţătoare a sufletului și a minții, adică limba pe 

care o mânuieşte în vederea unei acţiuni, pentru a-şi exprima 

ideile, convingerile, pentru a acorda sfaturi sau pentru a 
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convinge. Participarea directă la evenimente, trăirea profundă a 

sentimentelor îl determină pe scriitor să-şi exprime ideile în 

conţinutul scrierilor sale în aşa fel încât să-i orienteze şi 

cititorului voinţa. Prin aceasta opera sa devine mereu actuală. 

Cuvintele capătă o organizare aparte la Cipariu, astfel 

că limbajul artistic este considerat instrumentul pe care 

scriitorul îl foloseşte pentru a comunica trăirile și viziunea sa, 

sub diferite forme şi specii literare, ce devin mijloace de 

cunoaştere a lumii şi o formă de contemplare a acesteia. 

Utilizează diverse procedee stilistice, în spatele cărora se 

ascund de fapt adevăratele idei artistice, adevărata atitudine a 

scriitorului, ce ia naştere din felul specific prin care răspunde 

impulsurilor manifestate din exterior. S-a regăsit, pe rând, în 

nostalgia copilăriei, în frumuseţea unei prietenii, în versificaţii 

intime sau discursuri memorabile. 

Din aceste motive, operele sale literare sunt rezultatul 

întâlnirii dintre situațiile concrete de viață în care s-a concentrat 

întreaga ei profunzime, cu viziunea ideologului care dorește să 

încarneze în mințile și inimile conaționalilor puternice și nobile 

sentimente față de naţiune, de școală, de învățătură, de 

literatură, de limbă și de cultură.  

Aceasta este moştenirea pe care Cipariu a înțeles să o 

lase culturii şi neamului românesc. Considerăm că valorificarea 
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acestei moșteniri printr-o cercetare doctorală este, în ultimă 

instanță, expresia potrivită a recunoștinței și prețuirii ce se 

impune. 
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