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TERMENI ISTORICI-CHEIE
Procesul lemenian, Gruparea bărnuţiană, Gruparea lemeniană, Soborul cel mare,
„Războiul limbilor”, Raţionalism bărnuţian, A doua generaţie a Şcolii Ardelene, Acţiune
petiţionară reformatoare, Răspundere instituţională colectivă episcop-consistoriu.

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT
Subiectul propus urmăreşte a realiza o analiză structurală a procesului lemenian
desfăşurat la Blaj în perioada martie 1843 – mai 1846. S-au confruntat reprezentanţii
partidei naţionale conduse de profesorul de filosofie Simion Bărnuţiu şi gruparea
episcopului greco-catolic Ioan Lemeni.
La o privire generală surprinde senzaţionalul şi ineditul subiectului. Dincolo de
aceasta, mişcarea naţională şi culturală din deceniile prepaşoptiste a fost amplă, angrenând
nu numai întreaga intelectualitate ardeleană, ci şi o ideologie specifică referitoare la apărarea
limbii şi naţionalităţii, reactivarea sinodului anual, cu rol de decizie în problemele majore ale
bisericii şi naţiunii, însuşirea unor noţiuni cultural-naţionale în spiritul Şcolii Ardelene.
Ne propunem o analiză cantitativă şi calitativă a fenomenelor şi mai ales ale
implicaţiilor şi efectelor asupra vieţii politice, sociale şi culturale blăjene. Nu intenţionăm să
oferim sentinţe definitive, asemenea celei pronunţate în consistoriul din Esztergom la 26–27
martie 1846 cu privire la nevinovăţia lui Ioan Lemeni. Nici să rescriem istoria anilor 1843–
1846, sau să susţinem una dintre cele două versiuni atât de vehiculate cu privire la persoana
episcopului, trădător naţional sau erou naţional. Încercăm doar, ca pe baza surselor inedite,
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să creem argumente, să investigăm şi să explicăm idei şi concepte, să lămurim controverse
culturale, să dezvoltăm parametrii fenomenului cultural blăjean şi să punem în discuţie unele
şabloane istoriografice româneşti.
Din punct de vedere metodologic lucrarea presupune transcrierea, colaţionarea,
traducerea şi interpretarea surselor istorice inedite păstrate la arhive (Arhivele Statului,
Direcţia Judeţeană Cluj, Alba, Oradea, Sălaj, Primási Levéltár Esztergom şi Österreichisches
Staatsarchiv, Haus-Hof-und Staatsarchiv) sau biblioteci din ţară şi străinătate (Biblioteca
Academiei Române din Bucureşti, Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, Országos
Széchényi Kőnyvtár, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár, ELTE Kőnyvtár,
Österreichische Nationalbibliothek, Bibliothek des Österreichischen Süd-Ost Institut).
Colecţiile personale de documente, fondurile autorităţilor bisericeşti, revistele şi periodicele
culturale de limbă română, maghiară sau germană deschid noi teritorii de cercetare asupra
chestiunii în discuţie, pe cât de incitantă pe atât de dificilă.
În istoriografie, subiectul nu a scăpat mitizării şi exagerărilor. De aceea, în dezbatere,
o necesitate o reprezintă renunţarea la unele clişee. Apelativele procesului, de genul faimos,
satanic, fatal, infernal, funest, dureros, infam, nefericit, mergând până la o comedie iezuită,
trebuie înlocuite cu calificative realiste, care reproduc adevărul istoric. Unii istorici au
redactat evenimentele de pe poziţiile partidei lui Simion Bărnuţiu (Alexandru Papiu Ilarian,
Eugen von Friedenfels, Gheorghe Bogdan-Duică), alţii, cei mai mulţi, s-au străduit să
reabiliteze imaginea nefavorabilă creată în epocă episcopului Ioan Lemeni (Elek Jakab,
Constantin Papfalvi, George Bariţ, Coriolan Suciu).
O direcţie aparte o reprezintă lucrările memorialistice, care vizau reconstituirea vieţii
şi activităţii pastorale a lui Ioan Lemeni. Canonicul Constantin Papfalvi, executorul
testamentar al episcopului a oferit o imagine pozitivă a acestuia în paginile ziarelor
„Observatorul” (1881) şi „Foia besericesca si scolastica” (1890).
Spaţii mai largi vor acorda subiectului, între cele două războaie mondiale, Gheorghe
Bogdan-Duică şi Coriolan Suciu. Ambii au iniţiat un demers recuperator, bazat pe izvoare
istorice, selectate însă pentru a ilustra o anumită poziţie, bărnuţiană şi respectiv lemeniană.
Li s-au adăugat istoricul Ioan Lupaş şi cărturarul năsăudean Virgil Şotropa.
Dintre contribuţiile cele mai utile pe tema procesului lemenian trebuie evidenţiate
volumele de corespondenţă ale lui „George Bariţ şi contemporanii săi”, editate de profesorii
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Ştefan Pascu şi Iosif Pervain. Prin colecţia editurii „Minerva” s-a inaugurat o nouă fază în
expunerea istoriografică, menită a valorifica informaţii variate despre fapte, întâmplări,
acţiuni, personaje, atitudini, comportamente şi conduite.
Deceniile opt şi nouă ale secolului al XX-lea au consemnat câteva tentative de a
impune în istoriografia subiectului un sens nou, referitor la implicaţiile politice şi naţionale.
Astfel, istoricul Ladislau Gyémánt a descris şi analizat competent epoca de peste o jumătate
de veac care desparte mişcarea Supplexului de Revoluţia de la 1848.
Criticul literar Mircea Popa, urmărind traiectoria destinului lui Timotei Cipariu,
printr-o demonstraţie antilemeniană a lansat recent câteva idei legate de scandalul din Blaj.
Poziţia greco-catolică a fost exprimată de monseniorul Octavian Bârlea. Acesta a
reconstituit cronologic toate fazele disputei, accentuând importanţa celor două curente
manifestate în interiorul bisericii greco-catolice: „Unirea Dintâi” şi „Unirea a Doua”.
În spaţiul Transilvaniei, tendinţa de reformare culturală a fost într-o oarecare măsură
rezultatul influenţelor venite dinspre Occident, cât şi expresia necesităţii adoptării unei
atitudini proprii a „intelighenţiei” române, particularizată în funcţie de specificul naţional.
Opţiunile românilor ardeleni oglindeau trăsăturile generale ale mişcărilor maghiarilor,
cehilor, slovacilor, polonezilor, slovenilor, sârbilor, ucrainienilor, ca parte a Imperiului
Habsburgic. Deşi aceste populaţii nu aveau tradiţii istorice similare şi nici un mod de
organizare unitar, manifestau idei orientate în aceeaşi direcţie, iar căile de acţiune alese erau,
datorită întegrării în imperiu, de aceeaşi natură. În sfera culturii, trăsătura predominantă a
perioadei 1815–1848 a fost renaşterea culturală. Aceasta s-a manifestat în limbă, literatură,
teatru, presă, învăţământ, prin afirmarea unor personalităţi reprezentative (Josef Jungmann,
František Palacký, Anton Bernolák, generaţia lui Ludovit Štúr, Franje Prešeren, contele
István Széchenyi, Lajos Kossuth, Simion Bărnuţiu, George Bariţ, Timotei Cipariu). După
1790 etapa de moştenire a valorilor iluministe, a filonului raţionalist a fost urmată de agitaţia
izvorâtă din sursele romantismului, liberalismului şi principiului naţional.
Procesul lemenian a fost provocat în mare măsură de circumstanţe, de conjunctură şi
de un ansamblu de evenimente particulare, la fel cum s-a petrecut cu 25 de ani înainte în
Boemia cu mişcarea bolţanienilor (al cărei protagonist a fost preotul-profesor de origine
italiană Bernhard Bolzano). Drept pretext s-a invocat scandalul din săptămâna mare
dinaintea Sfintelor Paşti ale anului 1843. Însă, fără o acumulare treptată de nemulţumiri,
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neajunsuri, critici, proteste şi nelinişti nu se putea ajunge la o asemenea accelerare a
procesului contestatar asupra persoanei episcopului şi a întregului sistem.
„Războiul limbilor” a reprezentat una dintre cauzele principale ale scandalului
lemenian. Textul de lege referitor la obligativitatea limbii maghiare a generat spontan între
anii 1841–1842 un motiv real de tensiune politică şi culturală. Tentativa maghiară de
reconfigurare lingvistică prin înlăturarea idiomului mamei şi implementarea unei „limbi
oficiale exclusive a ţării” nu a reuşit să se impună. S-a închegat un nucleu revoluţionar
format din Simion Bărnuţiu, Alexandru Şterca-Şuluţiu, George Bariţ, Ioan Rusu, Nicolae
Maniu, episcopii Ioan Lemeni şi Vasile Moga. Fie că a fost vorba de luări de poziţie oficiale
sau de comentarii private, teama în faţa impunerii limbii maghiare a reprezentat elementul
declanşator al mişcării. Materialul lui Simion Bărnuţiu „O tocmeală de ruşine şi o lege
nedreaptă” (redactat în latină la 13 februarie 1842) considera proiectul dietal nedrept,
imoral, neînţelept, nepolitic, o formă de egoism travestită în haina binelui public. A urmat la
15 februarie 1842 manifestul consistoriului din Blaj împotriva obligativităţii limbii
maghiare. Protestul lui George Bariţ „Românii şi maghiarismul” completa demersul.
Poziţia episcopului Ioan Lemeni faţă de chestiunea limbii naţionale a fost îndelung
comentată, analizată şi criticată. A fost acuzat că a fost maghiarofil, că nu a întreprins nimic
pentru a neutraliza lovitura dată de dietă în 1842 românilor şi că a făcut concesii ungurilor.
Pe de altă parte, a fost apreciat pentru calităţile sale de ocrotitor şi susţinător al limbii şi
naţiunii române, pentru eforturile susţinute în sprijinul progresului cultural şi naţional al
românilor din dieceza de Făgăraş. Concluzia: de la o extremă la alta, fiecare a crezut ceea ce
a vrut să creadă. Părerile erau împărţite în funcţie de interesul propriu, de conjunctura
internă, de concursul de împrejurări, de evoluţia evenimentelor politice şi implicarea activă
în miezul lor. Adevărul absolut despre acţiunile şi deciziile lui Lemeni în problema limbii
este relativ şi nu poate fi reconstituit. Totuşi, trebuie menţionat că pe toată durata mandatului
său (1832–1849) episcopul a acţionat în cadrul unui conflict surd între regatul Ungariei şi
Curtea Aulică de la Viena. În consecinţă, atitudinea, deciziile şi reacţiile sale pe plan politic
au fost dictate de împrejurările internaţionale, de flerul diplomatic sau, de ce nu, de elanu-i
temperamental. Documetele vremii şi desfăşurarea evenimenţială a faptelor scot la iveală că
Ioan Lemeni s-a aflat în relaţii bune cu autorităţile maghiare ale principatului. Mai mult, în
toamna lui 1848 a trecut în mod deschis de partea revoluţiei ungare şi a guvernului de la
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Pesta, fapt care i-a adus demiterea şi exilul la Viena. Pe de altă parte, prin memoriile din
1834 şi 1837 sau prin „Remonstraţiunea” din 1842 anexată „Protestului Consistoriului din
Blaj contra limbii maghiare”, episcopul de Făgăraş a susţinut lupta naţională a românilor.
Una dintre cele mai grave şi mai des-întâlnite acuze aduse lui Ioan Lemeni era aceea
că nu a reunit „soborul cel mare”. În timpul episcopatului său, în afara sinodului diecezan de
instalare (din iulie 1833) nu s-a întrunit altă adunare reprezentativă a românilor. Rezolvarea
tuturor disputelor, nu doar în cazul procesului, era atribuită sinodului – autoritate cu rol
religios şi politic. De aceea, profesorii, parohii, vicarii şi protopopii l-au copleşit pe Ioan
Lemeni cu memorii şi rugăminţi în favoarea convocării sinodului. Chiar cei doi comisari
imperiali Iosif Gaganetz, episcop de Eperjes şi Ioan Csurgovics, prepozit de Munkačevo au
admis necesitatea reunirii sinodului şi au selectat problemele care trebuiau să se afle pe
ordinea de dezbatere a forului reprezentativ. Un punct de vedere total diferit a exprimat
Vasile Erdélyi, episcop de Oradea, cu prilejul redactării raportului către primatul Ungariei,
la 28 mai 1845. El considera că nu exista nici un temei real pentru întrunirea sinodului, fapt
care i-a atras dezaprobarea grupării bărnuţiene.
Deprinderea consacrată de hirotonire a preoţilor moralişti s-a dovedit un alt factor
negativ care a contribuit la declanşarea conflictului lemenian. Acuzatorii episcopului au
invocat faptul că persoane incompatibile, după un studiu de doi ani (faţă de cei patru ani pe
care îi frecventau studenţii facultăţii de teologie), erau încadrate în rândul deservenţilor de
cult. În mod direct Ioan Lemeni era considerat vinovat pentru faptul că îi tolerează pe
moralişti, potrivit obiceiului. Aceste acuze au venit înainte, în timpul şi la finalul procesului.
În anul 1842 s-a declanşat o altă serie de atacuri, privind starea învăţământului din
Blaj. Ele au prefaţat procesul lemenian, reluându-se aproape cu obstinenţă. Staff-ul şcolilor
nega toate acuzaţiile şi definea demersul protestatarilor „o clasică anarhie şcolară”.
Motivele care au provocat întregul scandal din interiorul şcolii blăjene au fost patru:
1) activitatea şi conduita superiorilor seminarului, 2) problema monahismului şi a celibatului
clerical, 3) obligaţiile şi statutul profesorilor, 4) condiţiile de viaţă şi de studiu ale alumnilor
din seminar. Argumentele aduse pentru a demonstra vinovăţia conducerii seminarului din
Blaj cuprindea mai multe capete de acuzare, de la chestiuni concrete (procesul Vasile Raţiu
versus Nicolae Marcu, polemica dintre Vasile Raţiu şi Simion Bărnuţiu pe tema infirmeriei
seminarului, procesul Vasile Raţiu versus Arsenie Popovici, încăierarea dintre Vasile Raţiu
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şi Ioan Axente, cazul Vasile Raţiu versus Timotei Cipariu, incidentul dintre Alexandru
Arpadi şi Constantin Décsei, problema coturnilor alumnilor, hrana nesănătoasă din seminar,
corecţiile corporale) până la probleme generale (stagnarea reformei şcolare, ciocnirile dintre
călugării-profesori ai mănăstirii din Blaj şi preoţii-profesori celibatari, etc.).
Disputele cu caracter moral iniţiate în jurul unor figuri – Ioan Lemeni, Vasile Raţiu,
Timotei Cipariu, Anica Mureşan, Alexandru Arpadi, Dumitru Ladayi, Dumitru Sztoian – au
cutremurat la propriu şi la figurat cetatea de pe Târnave. Dicuţiile purtate în jurul moralităţii
s-au referit la două situaţii diferite: relaţia incestuoasă a rectorului seminarului Vasile Raţiu
cu nepoata sa Anica Mureşan şi respectiv sodomia episcopului Ioan Lemeni. Cele două
cazuri sunt cele mai complicate, mai senzaţionale şi cu priză la public, datorită gravităţii
extreme a acuzaţiilor. Imoralitatea în care trăia Vasile Raţiu, oferind un exemplu scandalos a
fost respinsă şi combătută de întreaga comunitate. De aceea, din ordinul primatului romanocatolic al Ungariei, rectorul a fost îndepărtat de la conducerea seminarului în cursul anului
1844. Despre sodomia lui Ioan Lemeni s-a vorbit voalat de-a lungul timpului. Răspunsul
oficial venit din partea anchetatorilor imperiali la întrebarea dacă episcopul a fost sau nu
homosexual a fost previzibil. Evident că nu. Poate şi de aceea, având o sentinţă clară şi
indubitabilă, acest capitol controversat şi sensibil din istoria procesului lemenian şi a vieţii
personale a episcopului, nu a fost explorat de către cercetători. Speculaţia rămâne însă
singura cale prin care se pot formula unele consideraţii asupra acestei chestiunii.
La începutul lunii ianuarie 1843 tensiunea a crescut considerabil la auzul veştii că
împotriva lui Simion Bărnuţiu s-a petrecut un atentat. Ştirea s-a răspândit cu repeziciune,
alimentată de acuzaţiile publice formulate de profesorul de filosofie la adresa episcopului
Ioan Lemeni şi a „complicilor săi”, protopopul Simion Fülep şi rectorul Vasile Raţiu. În
urma investigaţiilor întreprinse s-a demonstrat că în noaptea de 4 spre 5 ianuarie 1843
asupra locuinţei lui Simion Bărnuţiu s-a produs un atac. Dovezile materiale descoperite şi
rezoluţia contelui Iosif Teleki, guvernatorul Transilvaniei confirmă pe deplin acest lucru. Nu
s-a probat însă implicarea episcopului greco-catolic în atentat.
Principala consecinţă a incidentului a fost adoptarea unei măsuri de către capitlul,
potrivit căreia după ora nouă a serii nu se putea circula fără lămpaş, contravenienţii riscând
închisoarea. Momentul primului atentat a deschis în planul relaţiilor personale şi nu numai, o
rană nevindecabilă între Ioan Lemeni şi Simion Bărnuţiu. De atunci, partida bărnuţiană şi
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cea lemeniană au întors spatele dialogului, acuzându-se reciproc. Neîncrederea, bănuiala şi
teama va marca pentru un timp relaţiile dintre ele.
Pe măsura evoluţiei cazului s-au clarificat poziţiile celor implicaţi şi s-a întrevăzut
verdictul final favorabil lui Ioan Lemeni. Cei patru ani pe durata cărora s-au desfăşurat
ostilităţile au corespuns unor faze distincte: a) aprilie – august 1843: etapa primelor măsuri
episcopale punitive; b) septembrie 1843: etapa violentă (corespondentă celui de-al doilea
atentat împotriva vieţii profesorului Simion Bărnuţiu); c) octombrie 1843 – martie 1844:
etapa tatonărilor locale şi centrale; d) aprilie – decembrie 1844: etapa acalmiei; e) ianuarie –
aprilie 1845: etapa incidentelor agresive (atentatul Nicole Marcu versus Iosif Pop şi
sinuciderea lui Iosif Pop); f) aprilie – septembrie 1845: etapa anchetelor şi hotărârilor
imperiale (comisia Vasile Erdélyi şi Iosif Gaganetz); g) martie 1846: etapa verdictului final.
Numărul celor care au participat la cel mai controversat proces din epoca modernă a
Transilvaniei a fost destul de mare. În tabăra bărnuţiană au fost cooptaţi 39 de studenţi, 11
profesori, 1 prepozit capitular, 10 protopopi, preoţi greco-catolici sau simplii cetăţeni, plus
familiile şi apropiaţii acestora. Gruparea era eterogenă, alcătuită din tabere mai mici, puse în
consens în jurul unor idei nodale. Cel mai numeros grup era format din susţinători ai
episcopului Ioan Lemeni. Ei au beneficiat de susţinerea politică a instituţiilor locale şi
centrale, guberniul de la Cluj şi Curtea Aulică de la Viena.
Protagoniştii procesului lemenian au lăsat un impresionant volum de memorii din
nevoia de a-şi legitima propria atitudine. Cele mai reprezentative au fost „suplica în şase
ponturi” (4 mai 1843) înaintată de alumni prepozitului Simion Crainic, în care se făcea un
rechizitoriu amănunţit lui Vasile Raţiu solicitându-se înlăturarea fără amânare a acestuia,
protestul profesorilor în legătură cu decizia episcopală de eliminare a 12 alumni (14/26 iunie
1843) Nicolae Marcu (fizică), Simion Bărnuţiu (filosofie), Iosif Pop (dogmatică), Dumitru
Boer (istorie bisericească şi drept canonic), Grigore Moldvai (limba germană), Vasile Papp
(matematică), Andrei Papp (retorică), Grigore Elekes (gramatică) şi Ioan Fekete (gramatică),
memoriul dascălilor din 17 iulie 1843, în care s-a comentat şi interpretat dreptul juridic al
capitlului catedral şi consistoriului diecezan asupra episcopului. Cele două categorii de
memorii, individuale şi colective s-au referit la probleme distincte, legate de viaţa şcolară şi
bisericească. În ciuda răspunsurilor-standard sau refuzurilor primite de la oficialităţi,
acţiunea petiţionară a continuat, ba chiar s-a intensificat.
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Anii 1843–1845 au cunoscut o avalanşă de acuzaţii apropiate tematic de fiecare
eveniment al procesului. Trei dimensiuni au dominat discursul protestatar: cea şcolară, cea
socială şi cea personală. Protestatarii încercau dizlocarea nedreptăţilor, imoralităţii,
defraudării banilor episcopali, inerţiei şi imobilismului din viaţa religioasă.
La nivel de principii nu se poate vorbi în cadrul procesului lemenian despre un mare
proiect de reformare al societăţii transilvănene. Se pot stabili totuşi câteva ţeluri care se
doreau a fi realizate: combaterea ignoranţei clerului, lupta împotriva corupţiei morale,
reglementarea beneficiilor din dieceză, reintroducerea sinodului anual. Conduita comună şi
solidaritatea studenţi – profesori – canonici – clerici a contat decisiv în economia procesului.
Evoluţia faptică a scos la iveală un spirit crescut de coeziune umană între alumni şi dascăli,
o capacitate sporită de angajament în lupta antiepiscopală. De cealaltă parte în faţa
ameninţărilor comune ale contestatarilor s-a remarcat o colaborare între principalele
instituţii ale diecezei, episcop şi capitlu (aşa-numitul „senat al episcopului”).
Strategia ambelor grupări, cea bărnuţiană şi episcopală prevedea că apelul la
Guberniul de la Cluj şi la Curtea de la Viena era în condiţiile date, impetuos necesar. Cele
două instituţii au fost solicitate pentru a interveni în medierea conflictului.
Intervenţia autorităţilor canonice a reprezentat cel mai important moment al
procesului. Primatul Ungariei, József Kopácsy, care apărea prezentat în documentele vremii
drept „patron special al clerului greco-catolici şi al naţiei române” a avut sarcina de a judeca
procesul lemenian. Există multă confuzie în privinţa legitimităţii intervenţiei arhiepiscopului
romano-catolic, deoarece până la acea dată nu s-au respectat şi nici nu s-au aplicat relaţiile
de dependenţă ierarhică faţă de Esztergom. Instanţele judecătoreşti în biserica greco-catolică
erau scaunul protopopesc, episcopesc şi sinodal. Analizând aspectele cu caracter juridic ale
cazului în speţă constatăm că s-au desfăşurat succesiv trei anchete distincte: prima condusă
de episcopul de Oradea Vasile Erdélyi (între 3 martie – 23 mai 1845), a doua prezidată de
Iosif Gaganetz şi Ioan Csurgovics (între 7 august – 25 septembrie 1845) şi a treia a fiscului
consistorial al Făgăraşului împotriva calomniatorilor episcopului Ioan Lemeni, respectiv
profesorii Simion Bărnuţiu, Grigore Moldvai şi Demetriu Boer, precum şi a prepozitului
general Simion Crainic. Acţiunile primelor două comisii s-au desfăşurat sub semnul unor
aprige dezaprobări cu caracter naţional. Era contestat dreptul formal al primatului de a
judeca acest proces, atât canonic cât şi al legii civile. Implicit nu s-a recunoscut comisarilor
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imperiali calitatea de anchetatori. Au fost întocmite protocoale şi raporturi comisionale în
care s-au prezentat scopurile anchetei, s-au descris modul de desfăşurare a investigaţiei, s-au
propus pedepse pentru cei găsiţi vinovaţi şi s-au făcut propuneri pentru evitarea altor delicte,
pentru păstrarea moralităţii clerului şi pentru îndreptarea condiţiilor din seminarul diecezan.
Rezultatele oficiale au fost popularizate prin şedinţe ale protopopilor, circulare episcopale,
articole de presă. Sentinţa definitivă s-a eliberat la 26–27 martie 1846 la Esztergom.
Episcopul Ioan Lemeni a fost declarat nevinovat, prepozitul Simion Crainic suspendat pe
trei ani iar cei trei profesori contestatari scoşi din rândurile clerului.
La nivelul mentalului colectiv s-au vehiculat două mituri: al Anicăi Mureşan,
nepoata rectorului seminarului şi al bunului împărat, Ferdinand I. Figura femeii fatale
simboliza interdicţia într-o societate şi o epocă în care nu se glumea cu morala. Discursul
promonarhic nu era o noutate, cunoscând o perpetuare continuă. Ferdinand I era perceput ca
un părinte al patriei, care ştia să evite neplăcerile, dovedind prudenţă şi prevedere.
Unul dintre efectele imediate ale scandalului lemenian a fost procesul de calomnie
împotriva protopopului de Cut Teofil Alpini (februarie – mai 1846). Acuzat de delapidare,
afirmaţii mincinoase, neglijenţă, incorectitudine, preotul a fost declarat vinovat şi a fost
privat pentru totdeauna de parohia Cutului.
Principalul rol al procesului lemenian a fost acela de a pregăti Revoluţia de la 1848.
Au fost antrenaţi generaţii de intelectuali români care au dezvoltat un program militant
pentru apărarea limbii, şcolii, credinţei şi naţionalităţii.
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