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ASUPRA VIEŢII ȘI ACTIVITĂȚII DECEDATULUI MEMBRU ALU
ACADEMIEI ROMÂNE ANDREIU MOCIONI (MOCSONYI).
Domini Colegi,
Încă

din

şedinţa

ordinară

de

la

23

Ianuariu

1881.

sub

num&

ruli 1037, ami primiti onorifica însărcinare, ca să culegii
tâte posibilele notițe biografice despre reposalulă nostru colegă
Andreiii
Mocioni şi însoţindu-le de apreciări a operelorit sale, a aclivilă
ţii și
caracterului săi, să vi le presinti pentru adunarea general
ă. Cândi
deci viii a satisface acestei însăreinări pe câlu mi-ai permis
ă pu-

„terile și împrejurările, vă rogi să-mi dați Dine-voilorea asculta
re,
spre a ve spune: Cine a fostă, cum a viâțuită şi cun şi-a împlini
tă
misiunea pacestă pământă

Andreiii

Dlocioni.

ME allu, domni colegi, în fața sublime! umbre a unul bărbală,
pe care de și colegă ali nostru de Ia prima urdire a acestei
erudite societăţi,

cei mai

mulți

dintre

noi

îlă

cunoscură

numai

după

nume și din renume; căci srtea ce conduce fiinţele omenesci,
nu i-a
permisii a se înfățișa odată măcarii în mijloculă nostru. Și,
trebue

să adaugii

și să recomandă

observațiunea,

atenţiunei

d-vostră

din

capulu

locului

că decedatult nostru colegă Andreiii Mocioni n'a fostă

ună bărbati specifici ală sciințelori sai literelor;
dânsuli nu sa
impusti atențiunei publice .prin scrieri erudile sau opuri
literara, Iățite prin tipăriri- — nu că dâră i-ară [i lipsiti capacitatea,
— ci penteu-că timpulă i-a lipsită; tâte manuscriptele sale câte
ne-ati remasi,
nu sunt de câlii memorii către Monarchii și către suprem
:le autorități de Statui, şi apoi publicaţiuni şi notițe diaristice
despre diferite
cestiuni d'ale diler. Andreiii Mocioni a străluciți
prin faple-și sucrificie;
i

at
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elu a făcutii istoriă,

prin val6rea genului său practicii, şi a lăţiti

cultura sciinţel, literalurei, artei, printre poporulă română, prin
îndemnulă s&ă morali și prin ajutorului sci materială. Intrună cuvânti : colegul nostru Andrei Mocioni a lostii unii înfocată luptătoră polilică naţionalu, și unii mare Mecenată. Pe acesti terenii elii

şi-a desvoltatii activitatea vieții, aci elă şi-a afirmatii valorea individualității, au luptat elu lupta pentru esitința naţională, pentru de- .
șleptarea şi emanciparea poporului români. Pe acesti terenă deci
lumea a învâtalu a-lă cunâsce şi respecta, de pe acesti terenii vocea publică Ia chiămată în mijloculă nostru; prin urmare — credă că cu temeiii și cu dreptate este ca și noi — din aceste puncte de
vedere să-i aprețuimu faptele și să-I păstrămu mermoria în Analele
nostre.
Căci, domni colegi, este o proprietate a lirei omenesc, ună postulată
naturali alii mințel practice, ca—precum pe cel-ce prin (6lă viaţa lori
facii studii teoretice și combinaţiuni practice asupra adeverurilori si
folâselori lori pentru om, sau pentru genul omenesciă, şi scrii cărți
cu bune învățături asupra mijiOcelorii, saii ca Lot atâtea mijloce folositore desvoltării şi perfecţionării omului și respeelive a genului
omenesci, popârele i cullivă şi păsireză prin secoli în grată memoviă, — nu mai puţină să stime, iubâscă și eterniseze prin monuminte de pietate, pe luminătorii şi conducătorii lori prin fapte viue
prin lupte şi sacrificie, fără de cari lapte viue, lupte şi sacrilicie —
istoria arti [i imposibilă, sciinţa secă, poesia mortă !
V& încr“dințeză, domni. colegi, că amii deplină consciință de gravitatea

cestiunci,

pricepii pr6 bine că —

după cele espuse, -— întru a-

precierea activităţii şi meritelorii decedatului nostru colegă Mocioni,
ami da face cu o problemă pe cati de dilicilă, nu mai puţină şi de
delicată, trebhuindu să v& narezit în resumalii; și în episodele princi-

pali, istoria

mai

nouă

a

luptelori

şi

suferințelorii

românilori din

Austro-Ungaria ; dar convinsi, că este chiămarea unei Aacademil de
sciință, a scruta şi cultiva, resp. a supune apreciăriloră sale critice
adeverulă prin t6lă activitatea de desvoltare a genului omenesci, a

poporului și a individilori de direcțiune și conducereîn acestă pro-
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uni

singură

momenlii

nu

ami

esitali

a-mi

împlini

datorința,

între marginile obi' clivității.
Voiu începe cu espunerea dateloră, câle ami pu:ulă aduna, des:
pre originea și resp. familia ilustrului nostru colegit Mocioni. Familia < Mucionilorii» este venită la noi din Macedonia, anume din Moscopole, odiniâră urbea principală şi cea mai împopulată de români
a provinciei, unde acea familiă prin avuţia sa, prin valGrea bărbaţilori ce producea, prin activitatea şi iniluința ce aceștia esercitaii —
specialmente pe erenuli culturalii-bisericescii, escela mal presusă.de
tote. Ea era nuimerâsă, avea biserica cea mal frumâsă şi dintie fii
cl câte unul regulată se destina pentru trâpta preoţescă. In decursulă secoliloră XVI şi XVII may mulţi din ac6stă familiă, unulă archimandritii fiindă, aă cercelatu sântulă mormântiă de la Ierusalimi
Și ai

adusu

cu

sine

icone

și moşti

sânte,

din

cari unele se păstrâză

până astă-(i.
Tocmal însă pentru avuţia şi influința c%, acestă familiă pe la capetulu secolului ali XVII-lea, când pulerea- osmană în Europa por"nea spre decădinţă, devenise lare bănuită și nesuferită Turcilori, din
care causă fruntașii familiei, pentru de a-ȘI salva viaţa şi averea, fură
constrînși a părăsi accea palriă subjugală de barbari, a se trage cu
famniliele loră încâce spre Dacia lui Traiană și a se adăposli în Ungaria. După cum se ţine în familiă, acestă imigraţiune irebue să se
fiă întemplată în dieceniulă ultimă ali secolului XVII; pentru-că tradițiunea familiară istorisesce, cum că pe timpulă când.a sosili familia
Mucioniloria in Ungaria, aci se urma o luptă cruntă cu Turcii și principele Eugen de “azoya, celebrulă beliduce împerătescă, îşi făcuse de
problemă, a curăţi țâra de ei. Totă tr adițiunea familiară ne spune că,
unulă dintre J/aucioni fiindu inrolată în oştirea! marelui Euuen, a
cădută în lupta epochală de la Zenta, 1697, iar altulu cu numele
- Pehu, preotii fiindă, de asemenea a urmati stindardulul lui Eugen.
ca duhovnici de tabără, și Şi acesta — mai apol—a perilii în cutare
luptă dintre cele multe, prin cari Eugen a scosi pe Turci din Bauatulă Temeziani, 1716. Despre Mucion _celă cădută la Zenta — nu se scie să [iă lăsat după sine copii; iar preotulu Pelru Mucioni a a-
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Andveiii.

vulii trei fi: Petra 77; Michail și

Este

de

însemnată,

că

precum Petru Mucioni preotului lupta cu crucea în tabăra lui Eugen
alătuuea cu armata împârătâscă luplaă twupele ausiliare sârbe, cu patriarehulă zIsenie de la Ipec în frunte, și încă de pe atunci tulurorii
Româniloră mai distinși ce participa la luptă le da câte unii nume

slavă cu terminaţiunea
din popa
până la

teze

în «iîciă sâu»

sviciă».

Asti-felu

lăcuseră şi

Petru Dlucion — « Popoviciu,» cate a remasă urmașiloră ui
începululu secolului nostru, și se pole vede între paren-

și în diplomele

nobilitari ce a obținutii familia

în

decursuli

timpului.
Dintre numiții trei fil ai lui Petru Mucion= Popoviciu, celu dintâia Petru II, a murit fără descendință; iar cerl-alță doui, A îchai?ș

Andreiă, ai întemeiată fie-carele
Buda-Peșta,

cumpărândă

familia

şi ținând

sa,

aci case

aședându-se
maul

ambil

în

şi luxuri6se, eser-

ciândă — ca și în Macedonia predecesorii lori -. comerciulii, economia
şi viala publică înscinnală. Mal târdiii Andrei, resp. descedenţii lui
pe basa meritelorii militari şi a sacrilicielori, financiari a împetrati la
1780 dominiulă Foen în Banatuli Te meşianii, obținendu diplomă nobiliară cu predicatulii de <Foen», (1783, publicată la 1805 și reno”
vală la 1814); de asemenea din ramulă lui Michail descendintele
Petru TI], ce se mutase la Tocai în Ungaria superidră și cășligase,
acolo averi însemnate, obținu diplomă nobilitară la 1804, prin tâte
aceste diplome transcriindu-se numele română de Vacion și A/ucioni,
pe unguriă în <A/ocsony», precum îli portă până adi toți membri
familiei şi precum şi eu voiă urma a-l scrie mal departe.
Ramulii Mocsonyi de Foen, (a se pronunța Feni, de la lat. «foenum)>
prin diferite desastre familiari, pe la începutulă secolului nostru ajuuscse a îi redusă la unica persână a seniorului Ioane A/ocsoni,
născulii la 1780; dar acesta la 1804 căsătorindu-se cu frumâsa albanesă Juliana
Panaiot, după o viață conjugală bine-cuventală de
50 aui, la 1854, când r&posă remaseră, după eli descendinți — una
fiică și pateu feciori. Fiica Catarina, născulă la 1806, -fiindu căsălorită cu Jichail de Mocsoni, ultimulă surcelă alti ramului ce se mutase la Tocai, acestă ramă despărțită de ani aprâpe -100, prin ac€-

x

d

-

.
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slă căsătoriă se reimpreună. Mih. de Mocsonşi, născulii. la 1811,
trăesce în Buda-Peşta, iar soția sa Catarina, cunosculă și slimată în

tOtă (cra ca modeli de inimă creștină și română, a r&posati la 1878.
Din acestă căsătoriă avemi pe cei doui ilustri fraţi „Mlezandru și Eu-

genii de Mocsonyi, celi ăntâii născutu la 1812, celă-l altii la 1844,
ambii doctori în drepti, ambii erudiți și emininți anteluptălori naţio-

nalt, — mândria generațiunei

moderne

a Românilor

din Austro-Un-

garia.

Fiulă
blimi

Petru născuli
caracteri,

la

multi

1808,

bărbatu

zelii și multe

de multă evudiţiune, su-

merite

politice-naţionall,

a r€-

posalii fără a fi fostii căsălorilii.
Alu doilea fiii Andrei, născutii la 27 lunii
rul personă avemă să ne ocupămu speciali.

Alu treilea fiii Antoniu, născulu

la 1816

1812,

este de a că-

căsătorită cu Josefna ba-

voncsa Drudern, lrăc ce la moșia Verpelet în comilatulu Ilevesului.
Din acestă familiă sau născulit dou! fil, Zenone la 1849, căsătoritii
cu baronâsa Maria de Fischer, și Victor, născulă la 1845.
Ală patrulea fiii Georgia, născulii la 1824, căsătorită cu /Jelena
de Somoyyi, din care căsăloriă are două fete, Livia măritată după

contele Andrei de Bethlen, și Gcorgina în etate de 15 anl.
Că 6re astă-di în Macedonia mai aflâ-se rămășițe din lamilia Mocionilori —

nu

se scie, dar se scie din hârtiile

aici până la începutul
miliare cu rudenil

secolulul

nostru

aă

familiari,

întreținută

că cel de

relațiuny fa-

din Moscopole.

Va să dică, Andreiu, reposaluli nostru
lea fii alu lui Joane Mocsonyi de Pon.

colegii, a fostii ali doiElu şi-a făcut studiele

gimnasiale,

pe cari la 1832

cheiati

mia

cu

rurală

liceali

şi universilali,

esamenele

la moșia

din

în Pesta,

drepturi, a

fostii

apoi

introdusă

le-a înîn

econo-

din PFoen; dar la 1836 ela fu chiămati de «vice

notariu> (secretari ali Prefecturei), în administrațiunea comitatului
Torontală, devotându-se cu, toti zelulu infocatului său spirilă activităţii municipale.

La

unulu 1843 el deveni alesi «proto-jude» distric-

tualii (sub-p:efectiu). şi daci incolo
conducători

politici

în comitatu.

clă iute se

aventă

la rolulă de

Prin energia sa, prin agerimea min-

G
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ţii sale, precumii și prin manierele sale geulile, clii răpia cu sine pe
semenii s&i, mal virlosi pe mulţimea nobleţei rurale, Unguri, Croaţi,
Serbi, Armeni și homâni.
Andreiu Mocsonyi cra bărbatii framosă, de statură mijlociă, de
temperamentu vivace, do eleganță alesă,
cu o voce pătrundătâre;
vorbia perfectă limbile : latină, germană, “mgiară, franceză, sârbă şi
română, anume și pe cea macedo-română, căci în casa părintescă
mai vârlosi acâstă din urmă se folosea.
Portretul ce avemă aci ne presinlă pe Andreiu Mocionyi f6rle
fidelu, în etatea sa de la 60 de ani. Mâla despre fumilia sa, despre esteriorulă săi, calitatea spiritului să şi primele începute ale acliviLăţii sale. — Cu permisiunea d vâstră — treci mai departe.
De la 1836 începând, prin (âra ungurescă întrâgă, pornise lupta
cea mare înlre spiritulă celii noii la noi, ali pseudo-liberalismulul
englesă, amestecati

cu principiile democraţiei francese, şi —

intre con-

servalismulii istorici, propriaminte aristocratică, împenată şi acesta în limpii din urmă cu Gre-carl principie progresislice, împrumulate toli din străinătate. În Iruntea primei direcțiuni sta Ladoril:
hossuth, pe a doua o conducza contele Stefan Sztesenyi. Acestă luptă
mal vârtos prin comitate.
cra [orte înverșunală, şi crai înrolate în
ea tote spiritele cugetătore. Astu-felă se prepara revoluțiunea, carea
trebuia să urmeze curândă. Politica guvernului centrali se sforța întru a pune stavilă liberalismului, care pre multi contundându-se cu
radicalismulii, inereă ocupa tereni în inimele maselorii poporului ȘI
încurca spiritele uşorii credătbre. Nu trecuseră 10 ani și deja jumătate dintre comitatele ț&rel crai în posesiunea liberalilorii şi ra:

dicalilori, în câtă în dietele de la 1840 şi 184, conservatorii abia numal cu ajuloruli membrilor Tablei-Regiă. cari erai legislatori din oficiti,

pulură ţine în [vi pasiunile oposiţionaliloră liberali și radicali. 'Torontalulă, acestit comitatii dintre cele mai mari și mai bogate ale
jerei, numai prin virtutea şi energia unoră puţini bărbaţi ageri şi
resoluți, între cari escela mal vârtosă subprefectulă Andreiu
csonţi, se păstra încă conservătismului progresist.

„Andreiu Mocsonji

și cu

de Mo-

frate-săii Petru, — carele din urmă era

7
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caracteri

fârle seriosi

Şi înlrunia tâte condiliunile u-

nul adeverată omiă politicii, — profesaă încă de pe atunci,
conformu
înaltei lori cultureşi tradițiuniloră familiare — principiul,
-că : supremaulti scopă ală Românului politicii trebue să [it —
conservarea și nobi-

litarea elementului stă

naţionali: şi doctrinele că: acestui

scopă. trebue

acomodulă tută activitatea cicții, Că — genuinulii
pvegresă trebue să fii
moderată, succesivă și introdusă cu consimțimentulă
autorităţii de statii,
dacă este ca să fiă folositori și durabilă. — Acesti
principă.și aceste doctrine ai fosti regulativele (inutei loră prin
Lotă viața lori.
Primulă triumfă ce secera agerulă spirită alt lui
Andreiu Mocsonţi
lu, că la alegerile pentru Dieta (erei, convocată
pe tmna anului 1847,
la Poşon, scâse pe feale-săă Petru de prim-represenlantii
al comitatului 'Torontalu, în acestă comitat ce număra
peste 300,000 locuitori, Neinţi, Serhi, Români, Maghiari, Croaţi, Bulgari,
Armeni, Slo„vaci și Franceză, unde însă la alegeri, după
constituțiunea avitică
participa numai nobleța, a cărei cca mai mare
parle se compunea
din Croaţi, Armeni şi Maghian.
|
,
|
> Aslă-lelă sati introdusă acei douj frați de Mocsonţi,
acele două
spirite romane în lupla politică a |erei unguresci
-— pe acelă timpi
cândi poporului nici nu numera.
nici nu cugela, ci ca o. vilă,
tăcea și purta jugulă stăpâniloră SEI; iar inteligința
română, puțină câtă cra patunci, din cleră mai verlosă,
d'o jumătate de secolt
se frâmânta în luptă pentru emanciparea bisericei
române de Slavonismă. Și așia, domni colegi, nu ve veţi miră
dacă v& voii spune,
că — precum singuri erai şi nesprijiniţi în luptele
loră politice — acel doui grachi, i-a şi ajunsă forte curând sârlea grachilori.
Căci cu
câlii lupta între principiele moderate şi cele esagerate
înainta, cu a-.
tâlu nisuințele celori doui Mocsonyi deveniati mat"
isolate și nepu-:
linciose. Petru, la Dieta din Poșon, pentru (inula
sa fermă şi ener.
gică, curândă se vedu încurcalii în duele; iat contra
lui Andreiu, spre
paralisarea iniluinței sale in coimnitată, se format
inlrige Și comploluri, până-ce în Martiă 1548, prorupse revoluțiunca,
ale cărei idei
Și porniti iute propagându-se și triumfânda
prin LOlă ţâra, [vaţii de
Mocsonyi fuseră conslrinșia părăsi lupta,
relrăgendu-se mai intâiă

8
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pe la moşiele loră, iar după aceea
Ungaria,

unde

pentru

Gmeni

eșindit afară din ţeră, adică din

ca ei nu

se mal

găsea

nici loci,

nici

securitate, nici ocupaţiune; averea şi-o lăsară pradă furie) revoluţio“nare,

dar duseră

cu sine și o păstrară

intactă

consciinia

şi direcțiu-

nea lori națională, precumă şi fidelitatea lori către Monarchiă și
Dinastiă.
|
Na ţinuti însă multă triumfulu revoluțiunei, nici retragerea Iraţiloru de Mocsounji. Insurecţiunea maghiară, cu ajutoruli Muscalilori
fu nimicită la Vilagos-Şiria, în Augustă 1849; Pelru Mocsioni indată
după suirea la Troni a junelui împeratii Francisc Josif, încă în Decembre 1845 fu chiămată prin Ministralu conte Stadion lângă Curtea din Viena, ca bărbaţi de încredere ali Românilori, pentru de a
represinta interesele acestora şi a formula postulatele lori, spre a
pute fi considerate la opera nouci constituiri a monarchiei; iari
Andreiu, în Septembre 1849, fu pusă în capul părţilori banatice,
locuite de Români, peste ună teritoriu de 300: mile patrate şi o po-

pulaţiune de 600,000

suflete, cu titlului și funcțiunea de sapremă co-

misară, districluală.

În

|

acestă calitate a sa, Andreiu Mocsonji

bositii, la reorganisarea

provinciei,

în care

lucra diua-nâplea,
se inslalase

neo-

anarchia

ș

caosulii: paralzlu elă învăţa și conducea inteligința română, ca să-și
pricâpă adevăratele interese şi să-și ocupe cu demnitate loculii ce în
se cuvenia în viața publică de stată. Eli se sbuciumă lucrândă jos .
în popori ; iat frate-seii

Petru

și deputați al Rowmâniloră

și cu

cer-l-alţi

din Bucovina,

Banati,

bărbaţi

de încredere

Ungaria şi Transil-

vania, între cari me allumă şi ei ca represinlante alt Românilorii
din părțile Ungurene și anume acelorii din comitatele Aradă, Cenadă,
şi Bichor, lucra în Viena, unde AMinisteriuli imperialii /iach-Selucarzenberg, carele urmase nefericitului conte Stadion, ne reţinea şi ocupa cu elaborarea de programe şi memorii asupra diferitelori cestiuni
relalive la îmbunătăţirea sorții Românilori, pe când -în realitate guvernulă Maiestăţii Sale imperiale, ca după o parolă din Petropole fau-

ria Și r&spândia reacţiunea!
tura, ce suleriamu

Nu

vă puteți închipui domni colegi, tor-

noi atunci şi mal

vârtosă de pe la începutuli u-

o

9
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nului 1550 până pe la finitulă anului 1852, când din buze ni sc re-

cunoscea îndreplățirea tuturorii plânsorilorii sati gravamilori
i ni se
promitea cea mai sigură vindecare, iar în faptă vedeamii nedreptăţindu-se poporulă romănii prin tote sferele vielii sale, şi cei mai
buni
Îi al să persecutându-se, punându-se sub priveghiărea poliţiană,
încă
mat ri de câtă pe timpii cei mai râi ai sistemel feudale.

Acestă situaţiune nu mal era de suferitii. Dec, Petru Mocsonţi, resolutii cum eta, într'una din dilele lui Maii 1852, în fruntea unei
depulațiuni, în care cramă şi e. întățişându-se înaintea principe
lui
Schwarzenberg, ca capi alu cabinetului, după o dispută animată în

plesni în faţă verdictul săi : « Aliclă, așa se vede din tote,
că birbaţii de încredere şi vepresentanții Româniloră aă.. fostii chiimaţă si
«scul-

iuți nicea, ca să cundsecți Line dorinţele şi trebuințele loră, pentru a nu
împlini nică ana, ci a dispune totă contrariul!» Imediaţiă după ac6-

sta jurnalul oficiosă al prim-ministrului spuse lumei, că cerereri
le
Românilorii isbindu în drepturile de mai înainte ale altora, nu
se poti
mplini. Numa! pe terenulă bisericescii ni se puneau în vedere
unele
îmbunătăţiri, precum a şi urmati curendă redicarea Episcopalului
românu gr.-catolică din Transilvania la demnitatea de Archiep
iscopiă
și Milropoliă, și ai mai fostii create două Diecese greco-catolice
române
în Lugoşu şi Gherla, concesiuni și resp. favoruri aceste nouă Episcopi
i,
ce trecea peste programa. postulateloră comune a represenlanţil
oră
români naţionali; pre când de emanciparea Bisericei române
ortodo-

xe de sub jugulii slavoni nici amintire nu se făcea,

rendu

după

aceea urmă

numirea

de Episcopi. sârbi la

din contră cuscaunele

va-

cante din Diecesele în precumpeninţă romane a Temeşorii și a
Verșeţului. După

astă-felă

de triste esperiințe,

părăsiră Viena; iar Andreiu

Mocsonyi

bărbaţii

se

grăbi

de

încredere

român!

ași da dimisiunea

din însemnatulă postă ce ocupa şi unde prin atitudinea
guvernului
imperială-centralu, ca română din. (Stă inima, devenise
imposibile.

Dar reacțiunei din Viena nu-i venia la socotelă retragerea
Mocsonescilorii, mai vârtosă că tocmai cu puţini mai înainte se.
blamase
Tei în Transilvania, prin modulă de procedare faţă cu Iancu
și Acsente,
2

.
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ba încă și mal înainte în Cernăuţi cu fraţii Hurmuzachesci, totii pentru drepturile Românilor și ţinuta f6iei «Bucovina», ce redigeau ei.
Deci, Andreiu prin multe complimente lu înduplecatiă a primi la 1853
președenţia într'o comisiune centrală din Temeşăra, ce avea chiămarea da introduce cadastrulu în părţile banatice; car frate-sti Petru
toti pe atunci [u numiti referendari la suprema Curte de justiţiă şi

casaţiune din Viena. Ambii își mai încercaseră odată. influința, în interesulii poporului românii, dar se convinseră din noi, că reacţiunea
nu era impedecabilă prin raționaminte logice și patriolice, ci că ea

trebue lăsată să-şi facă cursulii și toti-d'o-dată să-și facă însăși de capu
prin naturalele consecinţe ale ei şi prin pericolile ce ea, în 6rba ei
trufiă, provoca din t6te puterile. Ambii frați deci, la 1856 se retrăseră
definitivi de la serviciulu de stati, cu atâtă mai vârtos, de dre-ce
întraceea r&posândă părintele lori, administrarea considerabilei averi familiare rămase asupra lori.

În vera anului 1858, Petru fu asasinatii—diua la amiaţiădi—în Buda-pesta,

întruni

modu

de totă ticălosă!

Acesta

îndemnă

pe toţi

membrii familiei, a se retrage și mai multă. din vi€ța publică pe la
diferitele moșii și economii rurale ale lori. Andreiii se aședase la
Foen, unde la 1839 se căsători, luându-și soțiă o femee de o înallă
cultură, pe tânăra. şi frumâsa Leana de Cernoviciu, fiica d-nului Petru de Csernovics, senioruli de Macea şi Orosinulu mici, ultimul co-

mite Temeșiană,

tenegrului,

din viţa primiloră întemeiători și Domnitori ai Mun-

strănepotă

ali

renumitului

Patriarchi de Ipec,

Asenie

Csernovics, care la 1691, deșertândit Serbia vechiă, cu 40 mii de familii sârbe ortodoxea trecuti în provinciele Austro-ungare
temeiati

La

națiunea,

anului 1559

şi ierarhia

sârbescă.

politica lui Bach

şi a în-

|

și Schwarzenberg,

prin hătăliele

de la Magenta. şi Solferino fa isbită de morte, și Impărăţia din Viena
iar se simţi în necesitatea d'a căuta suatii, lumină, direcţiune—în
sînulii poporelori, sale,

la bărbaţii

de minte,

animă

și

credinţă. An-

dreit Mocsoni fu şi li chiămatu la Viena. Era întruna din primele
dile ale lui Februarie 1860, când mt surprinse în cancelaria mea de
“Ia suprema Curte de justiţiă, .și-mi descoperi-—în confidențiă,—că Mo-

ji
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narchulă, după desastrele din Italia, simte -necesilate și doresce să
convâce o adunare de notabili, ca represenlanți al ţtrilori şi pop6reloru, cu cari să se consulte asupta zeconstritivii Monarchiei pe Vase
noue; adaose că elu este destinată a representa pre Românii din
Banati şi părţile ungurene, că pentru Transilvania este luată în com-

binaţiune Episcopului Șiaguna, iar pentru Bucovina baronulă Alecu
de Petino; și termină : că sa 'consultatii deja cu contele Golchowsky, ministrulii de interne, cu baronul Şokcevich, Banul Croaţiei
şi cu Archiducele Rainer, președintele consiliului Imperial, dar tare
se teme,

că

înțelesii,

aristocrații din Ungaria

și acesti

plană

are

să fiă o secătură;

căci precum

și feudalii din Galiţia,

a

Boemia și

Austria, vori fi representaţi în precumpenință, și aceștia pururea retrograci, nu potii să fiă capabili a representa adevăratele interese
moderne: ale monarchiei şi ale popârelori el.
Intradevării atare consilii imperială a fostă convocati pe luna

lui Maiu 1860, şi adică sub forma și numirea de—e Senat imperiali
sporită», («Verstărkter Reichsrath»). Senatulă imperialii comună esista
„şi luncţiona în Viena de la 1852, sub președenţia Archiducelui Bainer, ca, corpă consultativi în (6te cestiunile de legislaţiune, precum
și în (6te casurile grave de politică și administraţiune publică. Elu,
acestă

Senată,

numtră

elă fu sporitii cu 45

15

membri,

notabil,

între

mată chiămării

își ocupară

acuma,

de prin tâte jerile, şi la 31 Maiii se

întruni în prima ședință. Șepte maghiari,
frunte magnați,

cari trei Archiduci;

mal toți dintre cel. mal de

locurile cu espresa reservă,

Maiestăţei Sale—în

omagială supunere,

că €! ati ur-

făr a. pre-

judeca însă dreptului patriei lori unguresci, dreptului constituțională
ab-antiquo, că ea, prin propria ci legislațiune să se rostescă, el înșiși

“nerepresentândii alta,
grădeaă

ei din

de câtă fiă-care persâna sa.

capulii locului în contra

Astă-feli se. in-

eventualităţii,

dacă cum-va

maioritatea arii fi fostii contra preconceputei lori intențiuni.
|
Până la 27 Septembre 1860 sai ţinutii 20 de ședințe și s'aii desbătută,

resp.

criticată—și

lică și administraţiune
Peste vâră nu sai

condamnati: cu voce înaltă—întrâga poli-

publică cu toti, cu justiţia

ținută ședințe plenare,

și cu finanţele,

ci numa! prin comisiuni.
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Intraceea

elementele

Boemit și

Polonil-feudali, sau înțelesu și consolidată,

aristocratice-feudali,

în frunte

cu

Maghiarii,

în câti deja

de la a VIl-tea ședință, ținută în 11 Septembre, "i vedemi păşindiu
compacți, dominăndiă terenul, chiar şi în contra miniștrilori Maiestății Sale Imperiale. Puntuli de gravilaţiune era în comisiunea [inancială, de 21 membri, între cari era și Mocsoni, şi sai formati
"încă din acâslă comisiune îrei grupe cu trei diferite opiniuni prin_cipale în privința modului și resp. a principielorii de reorganisare a

Monarchiei Habsburgice : aristocrații şi feudalii insistaii la Vasa istopică, cerând returnarea la statulii mai de nainte de 1848, «daalismalii în pluvalitate» ; adică pentru provincele Auslriace o autonomiă
administrativă, cât se pâte de mare, iar pentru Ungaria drepturi de
stati liberă, pe basa Sancţiunci pragmatice. Nemţii și anume partea
civilă, susțineau, sub tithală de « Unitate a Honarchiei»; centralismulii,

întru care elementulii germani,

elementuli de cultură, cum "1 diceai,

avea rola cleiulul; iar organisarea centrului o pretindea cât se
pâte de liberală; unicului representante ali Sasilori din Transilvania, d-nulii Maager, propunea introducerea sistemei parlamentare cu

o representaţiune

centrală

în

Viena,

pe base

democratice.

Dintre

“Români, baronul Petrino din capulu locului sa asociati la grupa
aristocrațiloriă-feudali ; Şiaguna—lungii timpi esită, gravitândă toti
spre acea parte, şi—mie mi-ati r&masii în memoriă neșterse încer-

cările sale acuși

seriose,

acuși glumeţe,—di'a convinge pe

Mocioni

că, pentru Monarchiă și chiar pentru Români, sistema antică, aristocratică-patrimonială, sai patriarchală, cu câte-va corecture moderne,

ari fi cea mal bună; în cele din urmă însă tactuli săi şi inteligența sa. totii Pai separati de către acea grupă, şi densulii în ședința a XIX-cea din 26 Septembre 1860, fară a se decide espresă
pentru vreuna dintre sistemele propuse, a formulati în .10 puncte
postulatele speciali pentru Români, postulate ce teoreticamente sar
pute admite în ori-care sistemă. “
|
Andrei Mocioni, consecinte principiului mai susii ar&tatii şi maxi-

melorii conducătore ale familici sale,
de tradițiunile și de opiniunea
»

publică

ținendă totii-d'o-dată contă și
îârte

conformă

a poporului

13

„869

română din Austro-Ungaria, în şedinţa a- XVil-cea de la 2% Septembre 1860, a propusit și a desvoltatii o sistemă politică a sa propriă, pentru reconstruirea și resp. aședarea monarchiei austriace pe
- basa

naționalitățilovă.

Credu,
sistemă,
vE voiu
țiunea și

_

Domni colegi, că
precum şi zelulă
spune, la acesti
ardorea sufletului

vă voiu face multi mai bine pricepută acea
şi energia cu care o apăra Mocioni, decă
loci, că Andrei Mocioni, cu t6tă convicsăi ținea în fondi la politica marelui be-

liduce Eugen de Savoyași considera esislința durabilă și prosperă
a Imperiului Austriacii de o adererată şi durabilă necesitate europeni—
întru înteresulii esistentei, desvoltării şi prosperăvii poporelorii Orientului şi
a păcii şi securității Luvopei, iar dinastia Habsburgică de chidmată şi
calificută,

a uni

şi scuti sub

autoritatea

rele, şi a le conduce conformă
ni spre acesti scopi ţinea,

mente de Germania,

şi

prolectiunea

sa pe t6te popo- |

acelui mare scopi. Numai câti Mociocă Austria trebue să se desfacă total-

trebue să abandoneze totalmente

tendința da

germanisa popărele Orientului, trebue să incele da se identifica cu
interesele claselori și poporaţiuniloră privilegiate și da se rădima
totă numai pe acestea; trebue să-și pună de basă a. reconstrucțiunel și consolidării sale — interesele taluroră poporelorii şi naţionalitățilori, principiulii egalităţii de drepti politică, naţionali, confesionalii şi
culturală;

pentru

ca astii-felă

Imperiulu

Austrincii

să

devină

Impe-

riulii popbrelori din Orient, sub sceptrulă dinastiei Habsburgilori.
Despre estinderea drepturiloră' politice, democratice, asupra maselori
până josă, lui Mocioni nu-i plăcea să audă, pre câtă timpă vedea,
pe poporulu de josă simplu și necultii și cuhoscea măestria da-l

amăgi a şiarlatanilorii politici. Îli indigna şi cugetarea,
pe

poporului

românii

undllă

tiranilorii

să,

Astu-lelă inspirată, de aceste idei condusi

în contra

ca să vadă

sa!

fiindă Andreii de Mocio-

“ni, în audulii lumei cuteză să afirmi, că — pe acâstă Jeială Și rațională basă, Impărăţia și Dinastia Hubsburgică n'avea, nu putea să
aibă ună amici și sprijinitorii mai sinceră și mai energică de câti
el, întocmai precum toti sub acesti punctii de vedere, Dinastia, și

|
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|
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Monarchia Habsburgilori n'a avuti și nu putea să aibă uniti popori
mal devotată și mai fideli ca celt români.

Și acuși d-vâstră, Domni

colegi,

aveţi

să

vedeţi

prin câte vici-

situdini au străbătut, cu ce felii de resultate a debulati
nile lui Mocioni, ca și dovotamentulă poporului românii.

convicliu-

Last cuvântulă faptelori şi evenimenteloră.
Andreiti <“ Moccioni, încă în ședința a VIl-tea de lu 10 Septembre 1860, împreună cu Petrino și cu Șiaguna şi-a ridicati vocea,
pentru de a se plânge aimari, că—politica Imperiului nu numai cultura naţională a Românilori, dar și liniscea sufletescă, liniscea consciințel loră o face imposibilă, prin usurparea administaţiunei londurilor religionare, prin detragerea, de orl-ce ajutorare învățământului
română, specialminte în Banati și Bucovina, şi prin tolerarea, ba
chiar încuragiarea proselitismului confesională !

„Mocioni esclama: «De 746 de ani, de cândi Banatulă-temeşianii a
deveniti, sub stăpânirea Austrică, acâstă stăpânire n'a vedicatii o unică
scăli cu spesele statului

pentru

maioritatea Doporafiaiaci, pentru

Români,

„nică ma îndemnată şi sprijiniti măcarii pe Români, ca ci să-şi înfii ințeze
o scolii secundară și super i0ră romdnă 1» Er în şedinţa a XVII-cea Mocioni rosti cuvinte și spuse adevăruri, cumii nu le. mai audiseră pân'aci înaltele regiuni ale Impărățici Ausiriace.
«Trebue să ținemii-—dicea eli—la avitatea Iperiulai, căci numai
în Alonarchia unitară,

(adică sub

sentanţiloră,

poporeloră)

tuturoru

controlă

şi în

Monarchuli

solidaritatea -repre-

va

afla

adevărulii

și noi vomit găsi garanțiele necesari pentru desvoltarea egală, și neîmpedecată a diferitelor popâre, specialminte a celoră mai mică și
pân'aci desconsiderate.
«După propunerea maiorităţii, poporele cu idte îndreptăţitele lori

inlerese, arii deveni date la discreţiunea liranilorii lori celori mici,
la discreţiunea unoru clase privilegiate şi rafinate ; dar”—factoril statului modernă nu suntii,. nu poli să fiă acele clase și cu ale lori
interese particulani; ci. sunt și r&mâni popărele, cu interesele generale de cultură,. civilisaţiune, prosperare.
|
=
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_<Tocmal

d'accea

tare trebue să regreti,

sentate pe unele popore însemnate,
«Parola timpului
d'aceca cestiunea de
desclindă pe acelea,
dreptă alu lori.
<A sosilii timpul,

ca şi în Austria să se codifice acesti

<Limba și Naţionalitatea sunt
proprielate

aci

repre-

este cultura, civilisațiunea, prosperitatea generală ;
limbă Şi naționalitate preocupa pe tote poporele,
cari pân'aci erati împedicale în ceserciţiuli acestui

pre alii meii şi alit teii naționali,
natură,

că nu vădu

pe Cehi, Ruleni, Sloveni !

pe care

dreptăă

des.

|
proprietatea eredită de la maima-

popsrele

culte o păslreză

ca pe

uni

sanctuariă.
Să
«Dacă legile și instiluțiunile de statii recunoscu de chiămarea sa, a
apăra averea şi proprietalea materială a cetățeniloră, și dacă simțulă morali

alu omului

tatea materială
tul

a

nu permite

dcestula a Tăpi averea,

proprie-

coomului sti: cu câtă mai vertost legea şi sta-

trebue să apere

cea 'mai

scumpă

şi sacră avere

poporelori ; cu câtii mar multi simţulii moral

a omului

şi a

trebue să îinpedece

da fi atacată cea mai înaltă proprietate morală, limba şi national
itatea semeniloră sti !
o
«Deci ei, punendu-mă şi pe basa manifestului Maiestăţii Sale din 19
Aprile a. c. (care desclinitii accentuâză egalitatea naţională), pretindă,

că, dacă este ca să

se

redeşteple

și recâștige

încrederea

generală

„Și să se promoveze binele tuturoră poporeloră imperiului, pentru
interesulii adevărati alu Monarchiei și Dinastiei, sistema polilică-administralivă de până acuma a Monarchiei trebue să fii înlocuită
cu alta,

basată pe dreptulă egală ali tutuvorii popdrelori, cu instituțiuni populari,
aulonome, asti-feli în câli:
|
|
1. Intrega operă de reorganisare, adică tote instituţiunile
ce se
aţintesce a fi introduse, să fiă întemeiate pe principiulă egalei îndreptățiri naţionale, în acel înțelesi, ca—iîn comună să fiă exaclii
represintate naționalităţile din comună, în comitată, districtii, ținută,
naţionalităţile din acelea, în provincia resp. țările coronali totu asemenea naţionalităţile, în măsură: precumă sunt compuse acele
ț&ri ; la urmă, în centru, în Senatul Imperiului, totu asemenea na-
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ționalitățile

părților,

fiă-care parte

representativă

cu propriul

caracteră naționali, va să dică, Germanul ca Germanii,
S&rbu, Românulu ca Românii, şi aşia mai departe.
2. Justiţia să se simplifice, înlesnâscă și facă mai

stu

S&rbulă ca

eltină prin

in-

troducerea sistemei orali și a publicității, ca control.
3. Inv&ţământulii de susă până josi să fiă mijlocit
|
|
în limba poporului.

4. Libertatea confesională și sprijinirea

prin institute

de o potiivăa tuturoră bi-

sericelorii din partea statului, să se pronunțe în principiit şi să se
traducă în fapte.
«Forma și modalitatea, prin care aceste principil să se realiseze,
Moccioni de-o-cam dată nu le atingea, pulândiu acelea să fiă adopa :
— este
tate după împrejurări. Ceea-ce însă elu repeţindă înlon
«dreptulăi egali, politicii» naţionali şi confesionalii—pentru toți.
Căci—apăsându cuventulii clu esclama:
«Poporele și naţiunile astă-q sau desceptati și nu mai potu fi
adormite ca odinioră ; pe ele nu le mai mulțămescii interesele materiale, ci ele chiar și după esemplulă claselorii superiore ale societăţiă, ati înv&ţati a cunâsce interese şi scopuri mai înalte, mai sacre, interesele și scopurile culturei și ale naţionalităței, precumu se
adeveri acâsta chiar prin animatele desbateri ce urmară în acesti
înaltă Senati de la 21 Septembre încâce.
«In fine, pre câtă prin votulă maiorităţii, pe basa principiului de

individualități istorice-politice sari aţinti la nimicirea autonomiei Ba-

natului, ei *mi permiti a depune pe mâsa înaltei adunări unii protestii în scrisă, cu rogarea ca să fiă adausi procesului verbal>.
Acesta este esenţa votului, mal pe largă esplicati, și motivati de fe-

ricitulă întru d-nulb colegă ali nostru Andreiă Doccioni. Discursuliu
“său

întregu și cu memorandulu-protestii,

plicată în suplimentulu

pu-

Gazetei Tr. no. 44 din 1860, iar despre e-

fectulă ce acâstă pășire şi propunere

Senată Imperială,

se află pe românesce

a făcuti în membrii

înaltului

anume în tabăra, aristocraţilori-unguri şi feudali-

loră-austriacă, ne faci mârturiă notiţile stenografice, publicate pa'aceli
timpi, la. Viena, în lipografia statului, sub titlulă ; e Verhandlangen des” *
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" verstărhkten Reichsrathes», carte ce astă-di cu grei:se mal
găsesce pe
ici pe colea.
|
|
Unulu câte unulu corifeii maiorități se scula spre a combate
și
respinge principiele şi propunerile lui Mocioni, pe cari
le timbrat
de tendințe Garibaldine, calificate numai da distruge monar
chia ; iar
memorandulă-protestă cerea a nu fi admisă de loci.
|

Andrei Moccioni se apără în tote părţile, iar memorandulii şi-l

retrase,
de

şi a treia di Pa presentatu

Monarchului

în persână.

Aru fi prea lungi și obositori, domni colegi, a vă înșira aici cu
a mâruntulă

fasele prin care

amintitulti

cioni a trecuti şi consecințele ce programa,
avută ; atingi deci numa! pe
Andreia Moccioni a fosti ca
părăsiră, până şi Românii cel
iar cându curând dup'aceea
în gara de la Segedin, numat

memorandii

a lui Mo-

desvoltată de acesta a

scurti, că daci încolea
şi proscrisă; amicii de
slabi de ângeri se feriaă
elă returnă de la Viena
prin privighiare, tactulu

pers6na lui
până aci îlă
de densulă;
cu soția sa,
şi resoluţiu-

nea acestia, a fostă feriti de uni atacă contra vieţel sale |

Tocmai însă p'același timpii
— d'altă parte Andrei Moccioni deveni cea mal iubită și stimată pers6nă, cea mai firmă speran
ță a
poporului română, și totă p'atunci prin adrese veniati să-i se
în-

chine Cehil

din Boemia şi Moravia,

Rutenil

din Galiţia şi Slovacii

din Ungaria. May multă : popori și Reuniuni din Bucovina — i
se
adresau cu aderință, spunându-i că—dânsuliă, iar nu baronuli Alecu

Petrino a. representatii adevăratele interese si dorințe ale Bucovinei,

spunendi acesta chiar și prin adrese către Maiestatea Sa Impera
tulă. Aci la mână ami documintele originali despre acâsta.

In acestă

timpii,

atâtă de critică

pentru Români,

Andrei Ao-

cioni mi-a comunicată planulii, concepută în familiă încă la 1857,
pentru înființarea unui diară români politici, mai mare și independente în Viena, care impărţindu-se eflină şi chiar gralisu, să propage și esplice printre poporuli români ideile și principiele naţionali, specialminte pe cele profesate de către membrii familiei de

Mocioni

nea [6iă.

și

ami

stabilită

împreună

|

programa

|

pentru

o

aseme-

3

18
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Curândi dup'acesta el chiămându-m& la moșia sa Foen, a regulati cu mine

rel române și

împreună

tinerilorii

subvenţiunile

ce-și

propusese

români lipsiţi de midlce,

cultiva în sciințe și .arte. Spre

acesti

scopă

Andreii

a da literatu-

pentru de a se
Mocioni

anga-

jândă şi pe fraţii săl și pe soră-sa, și succesivminte din anu în ani
urcându sumele de bine-facere, pe la 1867 ajunsese a împărți ca
subvenţiuni şi resp. burse — până la 10,000 1l. (25,000 iranci) a-

nualii, la care sumă dintr începutii
priul îndemnu —totă rate duble.

Andreii contribuia— din pro|

Peste totii, Andreii Moccioni era de caracterii splendidii şi generosu, elă nu cruța punga, îndată ce i se dovedia necesitatea și uti-

litatea naţională. Nicio dată foile din Viena nu sai ocupati cu
atâta. înteresare și bună-voinţă de Români, ca și pe timpulu cându
Andreiii Moccioni şi cu—totii atâtii de generâsa sa soră Caterina—
petreceaii în Viena şi le influința cu cuvântulu și cu fapta.
După ale mele notițe,

sumele

sacrificate de la 1860 până la 1870—

numai pentru subvențiuni studențilorii români săraci și diaristicel
germane și române, specialminte Alinei, întemeiată 1866 la Viena,
şi lui <Ost şi Vest», ce încă de mal nainte se înființaseră lotu la
Viena, precumi şi unorii' altori asemenea scopuri, ajungeait cilra
de 80,000 fl. aprspe 200,000 de lei n. și până astă-di, după însemnările mele, pe cară ocasiunalminte le-ami și publicati, aprâpe 100 de
tineri român! şi-au terminati studiele şi şi-aii creatii o esistință de
Gmeni cult, prin ajutârele familiei de Moccioni; dintre cari mulți

chiar aici în România și-au găsilii adăpostirea.
Şi, Domni colegi, ceea ce punea corână zelului naţionali și filantropiei lui Andreiii Moccioni, era, că saerificiele amintite le adu"cea regulatii, chiar şi în anii de toti neroditori, când elă, care navea nici ună venită regulatii | din capitale sati case, ci numai din

precaria sa economiă rurală, iar din acâsta, nu-și scotea nici măcaru
seminţa !
SE
Ca uni

eclatante exemplu

ală filantropiei sale, vă amintesc

anulii 1863,

așa numită ali secetei sai fâmetei în Banati,

tregă câmpia

Banatului în loci de recoltă

aici

când în-

nu presinta de câtă ună
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pârjolu ! Atunci Andrei
Moccioni, făcendă chiar datorii, de cari
până la mârte n'a pututi să scape, nu numai sa îngrijită peste totă

anuli de pâne pentru 400 de familil și de nutreță pentru vitele acelora-—în

Foen,

făcută “apeluri
împ&rătescu

dar clu și-a estinsii jură împrejură

în tâte

din Viena

părţile,

sacrificiele şi a

mai întâii de tâte către Guvernul

și a mijlocili sume

fârte considerabile,

prin

cari a salvată viaţa la multe mii de 6meni.
Sunti

convinsă,

că mulți

își voru

mal

aduce

aminte,

chiarii

şi

din midloculu riostru, despre efectulă şi resp. caracteristicele resullate ce a produsii păşirea sa de atunci, prin o aposlrofare cam a-

geră lăculă fraţiloră din România.
Eră la începutului

lunei lui Ianuarii

pâne în părţile bănăţene
loră devenise

milionii

1864.

P'acelă timpă lipsa de

ajunsesă la culme, și resultatulii

insuliciente ; dincoce

n6să, acea calamitate ce
de jumătate

|

de carpaţi, în România

băntuia atâtu

Români,

părea

de înfricoșati

ună

că nici nu se observă.

colectecea mă-

numeri
Atunci

Andreiii Moccioni își ridica, grava voce şi cu o duioşiă amară se rosti
priniro corespondință din Temeșidra în: «Concordia» din Pesta:
«Cu nemărginită durere privescăi la sărmanulă nostru poporti, cum pă
timesce de fâme, fără a pult să deştepte compătimirea frațiloră, noştri de
dincolo de Carpaţi, cari de şi în anulă treculii avuseră o recoltii dintre
cele mai bogate, măcară că miseria nostră adese ori fi descrisă prin foile
nostre, continuă a arila o nepăsare bătttire la oclă!
« Lumea cultă se miră de acâstă nepăsare, muci, vârtostt că, dalti parte,
vede pe fraţii noştri de dincolo provocând la contribuiri pentru ajutorare
străiniloră şi aname a Poloniloră. Chiari Maghiarii din România, de
şi forte putini la numeri, alergă cu denarulă lori într ajutorul frațilorii
maghiari de dincoce, cari şi ei aşişderea se afli în miseriii! (a se vedea

«Concordia» nr. 13—267——1864).3 |
Acâstă gravă voce, reprodusă numai de câti
române,

ba și de mai

multe fo! străine,

şi de

cele-Valte foi

str&bati în audulă conductto-

riloră. din Principatele-Unite, și în ședința Camerei de la 26 Februarie 1864,

vedurămiu

pe d-nulu

C..A.

Rosetti. propunându. uni aju-

torii de 3000 galbeni pentru peritorii de fâme Banaţieni și pe Cameră

a
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votândi în unanimitate acâstă sumă; rii apol ridicându-se principii
C. şi D. Ghica și midlocindu urcarea acelei sume la 6000 galbeni;
resultatii pururea demni de amintire, resultatii ce cu dreptă cuvânt,

chiari prin «Buciumulă> de la 30

Martie 1864 se atribuia

viguro-

sulul apelă, făcutii de Andreii Moccioni!
Amii amintită aci acestă episodă, una dintre mai multe asemeni
din vița decedatului nostru colegă Andreiii Moccioni, nu numai spre

a da tribululi de recunoscință ce se cuvine zelului și meritului națională,

ci pentru

că credii a fi oportuni,

ocasiune, în sînul

acestei

crudite

ca să constati

corporaţiuni

unii mare

la acestă

adevări

pre care forte mulți nu vori să "lu pricepă şi aprecieze, adică, că
— vocea omenescii—na toti atâtti valoreză din ori ali cărui rostă. Ridicatusau văierări cu sutele prin pressă, despre calamitatea Banatu-

lui la 1863—64; suferitaii bieţii Bănăţieni, cum se exprimă de la
tribună, d-nul C. A. Rosetti în Camera României, «în câlă nu li-a
mai rămasă nici chiar puterea da mai striga!»

și totuși «suferinta lori

ma găisitii vesunelii în animele acestori cinci miliâne de vecini şi frați,
până cândă durerea și pericolulu nu străbătu la ânimă din rostulă
lui Mocioni.

Pentru-că-—autoritatea

forte mare.

|

Dar să revină

lui Moccioni

p'acelă

timpă

era

momentii,

ali

|

Grăși la firulă, celu părăsit

pe uni

activităţii și resp. ali desvoltamentelorii politice-naţionale.
"M. Sa Imptratulă Austriei, dispusu cum se părea, a primi votulă maiorităţii consiliului s&i imperialu de basă la reorganisarea Monarchiei,
adică pretinsuli de către clasele privilegiate dreptă istoricii ali tevilor
şi poporelori, prin rescriptulu de la 29 Septembre 1860, cu care în-

chidea sesiunea înaltei corporaţiuni, par că totă voia să ţină întru
câtă-va comptă și de voturile separate; căci — anunțând cum că
«1 este dorința da întroduce înstituțiuni populari» , provoca pe d-nii
Senatori, ca — «să “şi facă de problemă, fiă-care în ţinululă- stii, a câs-

tiga recunoscința şi sprijinirea publicului pentru bunele intențiună ale o-

narchului».

e

Astu-felu fiindă,

ușori

|

a

este de înțelesi,

că şi

memorandulă-pro-

testi alu Senatorelui română Andreiu Moccioni nu sa pusi simplu

21
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|

la dosariă.

Moccioni

-
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însuși de și bine observă

prin regiunile mai înalte

cele ce se petrecea

și pentru acelea era fârte desgustată și su-

p&rati, totuși nu a. părăsită Viena fără a conjura pe Monar
chi: să
nu pună în risică ânimele popsreloră pentru intere
sele cele meschine ale ruginitelorii clase privilegiate! Totu în acelă timpi,
Andreiu
Moccioni, în societate cu colegii săi, Episcopuli Șagun
a și baronulu
Petrino, se presintară naintea Tronului. cu Tugarea
: <să se îndure
Maiestatea Sa a încuviința cândă-va o dată emanciparea Diseric
ei române

ortodoxe de sub jugulii Mitropolică slave din Carlovcţăi !» La
acâstă cerere

primiră parola Monarchului, că Maiestatea Sa—<Nu
este ne-aplecatii
(nicht abgeneigs) a împlini dorința Românilor ortodoc
şi în privința unei
AMatropolii propriă a lor».
|
Scurtă după acestea se publică diploma Maiestăţii
de la 20 Octombre 1880, ca unii. manifestă către t6te poporele Imperi
ului, prin care
în frase mari și frumosi sunătâre, se promilea în
generalitate: —drep-

turi și libertăţi politice pentru (eri și popâre și clasele
istorice, în.
specia
— nimini
li nu putea să fiă satisfăcută, Apoi ministrulă,
contele Goluchowschi, pe basa acele! Diplome se grăbi
a scâte la lumină
pe fiă-care s&ptămână câte unu statută pentru
organisarea singuraticeloră provincii, cari tâte dovediră, că—totulă
era greșit, tâte erau

nimica, nimica în totalăși în parte.
In Ungaria

se deschise era sgomotbseloră manifestaţiuni politic
e, Și

Schmerling fu chiămată a înlocui pe Goluchowschi.

|

La Banati s'a trămisu contele Mensdori-Pouilly
cu însărcinarea,
ca — ascultândă pe bărbaţii de încredere ai popora
ţiuniloră, să se

constate, decă dorința comună, este, ca provincia să
remână de sine,

să se constituescă în autonomiă, cum cerea Moccio
ni, sai să se încorporeze Ungariei, cum pretindeau d-nil maghiari.
Și sai coruptă

şi falsificată şi mistificatu multe voturi
portatu,

române și sârbe, şi s'au ra-

că : provincia nu este în condițiunil» da se pute constitui
şi ad-

ministra de sine;—şi atunci prin .Mocioni S'a presintati Monar
chului
o petițiune cu peste 12,000 de subscrieri din partea Român
ilori ce-

rendă ca : dâcă provincia nu pte să fiă constituită
de sine, ea cu
Românii să se încorporeze Transilvaniei, precum
a ma! fostii une-
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Or şi în trecuti. Tote în deșertu:
fosti data pradă nesaţiului d-niloră

Banatulă—pentru a treia Gră a
maghiari, Banatul, acestă, pro-

vinciă română, a căreia totă nefericirea derivă de la frumuseţia și
fertilitatea pământului ei! Căcă lrumâsa (&riș6ră, fiindă ea de la natură atâlă de bine-cuventată, si—după scoterea Turcilori la 1716 rari
împopulată, mal numai de Români, d-nii maghiari în nesaţiulă lori
da slăpâni şi da storce popâre câtu mai multe, —fiindă că n'aveaă
de unde so împopuleze cu popor dal loră pentru da. o esploata
şi specula îndoită şi întreili, o făcură de vândare—în părticele, cu
tota cu poporul autochtoni, introducândi iobagia (la 1766—1780,)
şi cotropinto cu colonii străine— nemţesci, bulgăresci, sârbesci, slovăcesci, croate, boeme, francese, etc., instalându-ă o administraţiune
dintre proletarii şi vagabondil celor-l-alte comitate ungurene, iar de
cultura intelectuală, morală şi economică a poporului români neîngrijindu-se de felu; ăstă modi, în cursă de 100 de ani o ruinară
totalminte şi o aduseră în dâga celei mal miserabile provinciă a
|
Imperiului !
Acesta dovedia prin memorandulu săi Andreiu Mocioni, şi daci
veți bine-voi a pricepe, domn! colegi, cari trebuia să fiă simţimintele

lui, cândă v&du noului păcat: ali Curţii de Viena, noul trafic între acâsla, și aristocrația -maghiară. Și toti daci veţi pute să ve esplicaț,

făcu,

cum:se

încordate,

față

luna lui Maiă

cu

Dieta

ungurescă,

1861, la Buda-Pesta,

pentru primele dile

bărbatul

de Mocioni,

ce

activităţii și

a

luptei

convocată

tocmai.fu

pe

şi chiar faţă de alegerile dispuse

ale lunei lui Aprile, proclama pasivitalea Româ|

niloră din Banată !

Credinţa sa în prudința și în cugetulii curati și dreptă alu strici
"faţă de popsre, începuse a-l părăsi şi elii spera, că prin pasivitatea Româniloru “1 va succede a da o lecțiune salutară şi Germanului din Viena, şi Ungurului din Buda-Pesta. Curândă însă densulu
trebui

să recunscă,

că pasul era pripitu; fiindu că nu ţinea comptu

de împrejurări şi anume de opiniunea publică la poporii, care era angajată deja pentru lupta . activă. Deci

vocă o conferință

de câți-va. bărbaţi,

Mocioni,

dintre

în Martie

cei mal

1861,

increduți

con-

al

23
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sti din Transilvania şi Banatu, (şi pe mine din Viena), și ascultândii
părerile loră, consimţi, ca ei, printv'o proclamaţiune către poporul
nostru alegătorii, să recomandă activitatea cea mai zel6să, alegerea de deputați români, cari înfăţişându-se la Dieta Ungariei, să
formuleze și apere și aci postulatele național, astii-felă de postulate

adică, cari corespundândă
culturali

ale

poporului

basă pentru
buni fraţi.

trebuințeloră
români,

și dorințeloră naționale,

toti do

dată

să

pâtă

servi

o înțelegere şi conveţuire a Romanilorii cu Ungurii

şi
de

ca

Prin luptă destulă de grea, a succesă a scâte aleși din Banati şi
Ungaria 15 deputați români, dintre cari 11 au formată țiapăna fa-

langă de la 1861,

ce prin tactulă şi: energia . sa Și-a

eluptatit uni

cului “către

Dietă, în

ale Româniloră,

până

cari din urmă

pretensiunile

politice-naționali

Și cele relative la autonomia

Transilvaniei gă-

siră cea mal espresă apreciare şi recunscere.

Andreiu Mocioni de și alesu și el deputatii din centrul de aatunci ală activității Românilori bănăţieni, adică din Lugoșiă, elu
fiindii-că publicase pasivitatea, nu pulea să primâscă mandatulă și
să participe la Dietă, totuși se bucura din (6tă ânima pentru tactuli
și zelulă şi succesele deputaților români; apoi dânsuli, după ce
Dieta Ungariei, care față de Austria şi de Monarculi Francisc Josif se puseră pe basa negațiunei, la începululi lui Augustii fu disol-

"vală
— numai
,

de câtii se aședă crăşi în

Viena şi se puse de noii

în legătură cu bărbaţii ce format p'acelă timpi supremele organe
ale Imperiului, pentru scopuli d'a represinta şi face să fiă recunoscute interesele naţiunei române. Eli de îndată ce vă&duse direcțiunea
pornirilori maghiare prin legislaţiunea [&rii, avisase Și încuragiase
pe Romănii de prin t6te. părţile, ca prin bărbaţi din sinulă loru să
stărucscă la guvernulu centrală din Viena-—pe basa programei na-

ționale comune din 13/5 Februariii 1349, pentru convocarea unui Con-

gresi

naţionali

generală,

prin care să se formuleze

postulatele

na-

.

respecti, cam nu se pomenesce să mai fiă avută vro dată Românii
“în legislațiunea Ungariei, ceea ce se dovedesce atât prin adresele
Dietei, către Monarchi, cât şi mal vârtosti prin rescriptele Monar-
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țiunei române

cătră Imptrăţiă,

conformă

Imperiului.

|

Astii-felă 6r se
în Viena,

conduceau

imprejurărilorii actuale ale

adunară

carl la începută

ma!

mulți

urmai

represintanți

de Mitropolitulă gr. cat. română

Sterca-Şiuluţiu,

şi Imptrăţia,

“țile, prin tâte miqlâcele,

ai

sfatulă lui Mocioni,

Românilori

mai

târdiu,

din Blașiii,

atacată prin d-nil maghiari

se

Alecandru

din tâte păr-

chiar și prin comploturi și conspirațiuni din

afară, se ar6ta forte plecată de a împlini tote cererile «juste» ale
Românilorii, între cari întradevără numărau pe tâte câte li se pro-..
punea— afară numai de una: <Constitairea tuturoră Româniloră din
Îlonarchiă, întruni unicii corpi politică, 6 țâră coronală cu lipii şi ca-

racterii naţională

românii.»

mai presusii de tâte.
Elă numai în acâstă

Mocioni tocmai la acestii postulatu ţinea
concesiune

recundscă adeverată bună-voinţă
pentru seriositatea

Ă
din partea

|
Monarchiel

putea

către Români și o solidă

și durabilitatea

drepturilor

publice,

să

garanţiă

ce

sari a-

corda Românilori. Schmerling, ministrulu imperiali de statu, își da
ictă silința pentru da face pe Mocioni, să se mulțămscă
— d'ocamdată
— cu autonomia

Transilvaniei,

în care

Româniloră

din acâstă |

țâră li se promitea posiţiunea unei naționalități politice recunoscute,
iar lui Mocioni—postulu de gubernatore. Dar Mocioni nici nu voia
să audă de condițiunea, ca Românii din Monarchiă şi mai departe.

să rămână prin mai multe țări divisați și separați unii decătre alții,
Și pururea

esnloatați și eludați de clasele privilegiate străine. Atunci

Schmerling își lua. refugiulă lu vechia şi încă netocita armă a intrigel; el în particulară inspira pe unii Români din Transilvania,
că — pentru acestă țâră, resp. pentru Românii er—pâte acordă
congresă naţională separati, pâte promite positivamente azutonomiă cu

naționalitatea română recunoscută, chiar și Mitropoliă română ortodocsă, dar— causa celorii-l-alți Români din Ungaria și Banată trebue să fiă lăsată la o parte, respective tractată separati. Deci represinlanții români ardeleni fuseră provocaţi, ca—dâca. dorescii congresă,
autonomiă, Diâtă pentru țâra lori, acestea să le caute separatii de

Românii din Banati și Ungaria.
.
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Pe acelui timpu

Mitropolitulii

Șiuluţiu

încă nu ajunsese

în Viena.

Ceia-l-alţi represintanţi români ardeleni, credendii că—m
al bine este a
primi ceea ce: li se oferiacu atâta bună-voinţă, de câtu
nimica, ba
„că denşil nici n'ară fi îndreptăţiți a refu
— sa
pentru unii bine problematicii mai mare, favorulii ce li se punca în vedere
, întru interesulă Româniloră din Transilvania . subseriseră o petiți
ane separată
și tractamintele urmară separati.
Astă-felu, separalii sa ținulii
la 1863, în Februarie, congresul românu națională
în Sibiit și s'a

întrunită mai târdiă totu în acelă anu Dieta Trans
ilvaniei,
lată și Sa sancţionatii autonomia (&ril şi naționalit
atea
Românilor, și s'a pusi p'aceste base mulțime de român
i
fancţiuni publice și a intrată Transilvania în parla
mentuli

din Viena;

fu bătută în

âră doui—trel

ani maj

Boemia și perdu

târdiă,

Weneţia,

după

în

și a vopolitică a
în diferite
centrală

ce Austria cumplitii

cari bătălit regimentele

române atâli la Custozza, câlu şi la Îoniggrătz
escelaii prin eroismă, precândii despre cele maghiare Kossuth lăudâ
ndu-le scria, că
puneau batistele albe în baionetă Şi ireceau la inami
că, -—Impărăţia
prin Slatulu şi ajutorul puternicilordin
i Berlin, împăcându-se cu

domnii maghiari, tăte câte se acordaseră şi sancţionas
eră şi chiarii
realisaseră în favorea - < Natianci vomâne din Transilvan
ia» — Sai re-

tractată și desființată, şi — ati ajunsi Grăși Bunăţieni, Uigurieni,
ran-

siluăneni egali, în aceeași condițiune : fără nici unu dre
ptinici
, unt:
peteci de ţeră a lori,

nici ună

organ

politică-naţionalii

propriă,

care să-l polă apăra!
i
a
Durerea, și înverşunarea lui Andreiă Mocioni, cândă
înțelâse de pa-

sulă separată alu fraţilori din Transilvania -—
nu se pute descrie.
Densulă alergă la Schmerling și "1 făcu cele
mai grele impulațiuni—
„nu că a sedusi pe Români, ci că a apucată
crăși p'o cale greșită '

și fatală pentru Monarchiă și Monarci.. Căci el
totii ținea; că întărirea posiţiunei Românilori în sta—ti
este: o necesitate absolută
pre cât întru interesul Româniloră, încă şi mat
multă întru alt

Monarchiei și Dinastiei. Dar—ce ajunge vâcea
onestă, ce—cele mai
raționali argumente ale particularului, faţă de preoc
upaţiunile Gmeni-

loră de stati, crescuți și dedați cu minciuna și înşie
lăciunea?!
4

-
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Intraceea pe la capătului anului 1861 sosindi la Viena scirea telegrafică, că Patriarchul sârbescii de Carloveţă, baronului Josif Raiacici a reposatu, Andreiu Mocioni se decise a lăsa pentru ună timpi:
la o parte t6te cele-lalte cause și a se apuca cu t6te puterile sale:

de cestiunea emancipării Bisericei vonune ortodocse. Ne înțeleserămi Și
ne angajarăm a lucra împreună. Celă d'ântâiu pasi ce întreprinserămii
fu, că printr'o depeșă telegrafică notificarămu episcopului Şiagana, la

Sibiu, mârtea Patriarcului şi-lă rugarămii să se pună în fruntea mișcării pentru

separarea

Românilori

de către

Carloveţi și pentru restaurarea vechiei

ierarchia

slavenă

Mitropolii române

din

ortodocse

în Transilvania. Ră&spunsulu ielegraficii ali lui Şiaguna suna că —
«dânsul avendă parola Monavcuhii, (de care ami amintiti mai susu),

cum

că mu este neaplecutii a

încuviința: pe sâma Româniloriă ortodocşi 0

Mitropolii a lori propriă, nu pote si mai întreprindă vr'unit pasii, ci cere
ca daci încolea noi să mergenui înainte.» Deci ne făcurămi planul. Moc-

cioni pleca la Banată, 6rii, eii carele din causa schimbărilori politice
mă aflamiu în disponibilitate şi relusamiu a intra în vro funcţiune,
acum primiiă învitarea ce mi-o făcuse Cancelariulă aulică alu Ungarieă, contele Anton de Forgâch, şi intraii de referinte în causele criminal! la Cancelaria ungarică aulică din Viena, pentru ca să ami ocasiu„ne: a pledă la: acestă înaltă Dicasteriu causa Mitropoliei române, .

precum însuși contele Forgăch îmi dicea.
Şi-— daci încol6 se începi o agilațiune prin diaristică, precum
- şi directă în poporă -prin protopopiatele române, cu uni zelu, o seriositate și intensitate—cum nu s'a mai pomeniti până aci. Andreiu

Mocioni din Transilvania da tactulă, şi — întrâgă inteligința română
observa şi urma în cea mai admirabilă armoniă.” Mocioni comanda,
şi în luna lui Maiu 1862, 24 deputaţi români, dintre cei mai distinși bărbaţi al bisericii şi națiunii din Banati, Bucovina, Ungaria
şi Transilvania, 'cu Episcopul ȘŞiaguna în frunte, presentară Maies-

tăţii Sale imperiale regie în Viena
— suplica a două miline de români

din

ortodocși,

pentru

separarea

Carloveţi şi constituirea

naţională

şi sinodală,

Bisericei

lori

de călre cea

ei întro. Mitropoliă

română,

slavonă

pe basă
|
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Monarculi și propriamente archiducele Rainer,
pe acelă timpi, cu acestă ocasiune
tive, avisându suplica Românilorii

«alter ego»

alit stu

dederă promisiuni de totii posisupremeloră dicasterii centrale

spre luare în consideraţiune. Dar dificultăţile cele rară totii era de-

parte da se fi delăturatii. Vechia sistemă da nu suferi ca să se împreune elemintele omogene, ci chiarii d'a separa—unde se pâte—pe
cele împreunate, spre scopulă de a le slăbi Și respective a le ţine
slabe, — iar se puse în aplicare. Monarculii dicea : «Mi-am dată
cutentulă şi deci voescă ca Diserica vomână ovlodocsă să fie constituită
de sine». Insă politica tradiţiona
a Austriei
lă răspundea : «Nu se pote |» —
şi argumenta, se înțelege în secretii
— cam astă-felă : Două miliâne
de thomâni, consolidaţi și organisați, resp. disciplinaţi la ună centru,
nu se pote să nu constituâscă curendă-tărdii — ună faptore pre
cumpenitoră

în

stati,

care

ară

reclama

neapărată

pentru

sine—

administrarea bogateloră fonduri religionare din Bucovina ŞI O considerabilă parte din cele de la Carloveţă ; chiarii dreptului
da dis-

pune liberi de ele—nu

li sarii putea contesta;

ba arii cere de la.

no până și o dare de sâmă despre administrarea și utilisarea acelorași fonduri prin .noj, în toti: trecutulă, și așia arii aduce în cea
mal grea perplesitate pe guvernulă împărătesei! Și mai altele.

„Deci, intriga şi aci se puse în mişcare.

Poliţia

din

Arad

și din

Lugoși, la cari puncte se concentra activitatea nostră, denunțându
mereii, că—ese lucra de Daco-românia, pe care Dlocioni tinde a 0 înființa mai întâi în Biserică». Cu ochii mei ami vă&dută raportul oficiali, de acestă cuprinsi.
|
SE
„Cancelarulii Ungariei, contele Forgach, nu voia să audă d'o Mitropoliă română ortodocsă, la care să aparțină și Bucovina, şi cându
Schmerling îlă liniscia, că
— va face pentru Bucovina o' Mitropoliă
separată, atunci densuli mergea unu pasii mai departe şi opina,

că—aru “fi mai -bine ca și contele Nadasdy, cancelaruli aulici ali
Transilvaniei, să facă Mitropoliă separată pentru Românii ortodocși
din Ardeali, iar pe Mocioni şi pe mine ne sfătuia, să credemi și
să consimțimă, că pentru noi cel din Ungaria și Banati, multă may
bine arii fi, să avemi

Mitropolia

n6stră

propriă în Arad,

pe care

28
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eli ari face ca să fiă îndestrată . din partea Statului ungurescă cu
tâte mididcele materiale, câle sari recere. Dar Andreiu Mocioni,
credinciosii pururea principiului său şi alu familiei sale
— că: «Bomdnimea una fiindă, la ana și aceaşi sorti trebue să tindă pururea —
prin

consolidare,

la

idle

ocasiunile cite

se oferă», — respingea

cu

tâtă

energia ori-ce pactare în acâstă privinţă. În consecința acestora, contele Forgach, în butulă mandatului împărătesei, puse suplica Românilori la dosari, să mai dârmă, până când doră petenţii se vori
muia. Totu paceli timpi, același domni Cancelarii aulicii, pe sub
mână midloci la Maiestatea Sa lransmutarea mea de la cancelăria
aulică din Viena la Tabla-regiă judecială din Buda-Pesta; astă-felii
credându omulu politică a fi scăpată d'o-camdală de cestiunea Miiropoliei române. Dar sa înşela.
“ Andreiu Mocioni nu era omuli, ca să se sperie de apucăluri po-

_litice maliţidse. Eli

cunoscea căile: și 6menii, afla

şi combina

tâte,

şi-şi lua măsurile necruțândă nici ostenele, nici cheltuele. Acuma
elu începu a lucra prin alte pers6ne de influință, directi la curtea
împerătescă şi—paraleli—cu corileii Serbiloră din Carloveţii și Neoplanta, şi—nici odată, nici. înt”o causă până aci, spiritul: său celă

și luminatii n'a desvoltatii -atâta activitate,
ageri

și n'a strălucită şi

„uiumfată, ca tocmal în acâstă epocă, plină de dificultăți și încurcături artificiale. Insă—ce e dreptă, eli nici n'a fostă cândi-va atât
de bine sprijiniti de” către ai săi: Dovedă eclatante, că într adevării
Să
«vires unitae agunt coelos !>
“După multe trăgănivi, congresul <ilirici electorală», adică pentru
alegerea de Patriarciă sârbescii, « Archiepiscopii şi Ditropolilii ală na-

țiunei serbeşi române», fu: convocati pe 2 Augustii 1864 şi colegiele
electorăle se . întruniră în' primele dile ale lui ulii a aceluia ani.
Alegerile de deputaţi erai indirecte, adecă prin puţini delegați de prin comune, şi numă&rulă de 75 deputaţi, a treia parte, adică 25 din cleri, era
astă-lelă împărţitii asupra Dieceselorii, încâtui tocmai cele mai mari,
împopulate de Români, aveai cei mai puţini represintanți, de unde a ur-

mată, că într'unu timpide conveţuire de 130 de ani, nici o dată nu sa
pomeniti,

ca marea

maioritate a Românilorii

să vrea fi represintată

29
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în congresului iliricu prin mal multi de 5, 6 sâi 7 deputați, întocmal precum se practică, şi se mal practică în mare măsură până
astă-di toti acestă politică electorală în represintanțele politice ale
Ungariei şi Transilvaniei. Andreiu Mocsoni în [aţa acestora, emise

comanda : enici ană zută români să nu se dee candidațilorii strli!»
Astu-felă eșiră aleși din Diecesele Arad, Temegidra, Verşietă, 13 deputaţi români, io!i bărbaţi distinși prin inteligință şi posiţiunea. lori
socială, dar —cei mai puţini orientați în causă; căc! terenuli fiindu-le închisă, le era necunoscutii. Deci Mocsoni, fără întârdiare convocă pe toți aleșii deputați români la sine în Temeşi6ra, pentru o
conferință, prealabilă pe diua de S8/-g 'luliu 1864, și conferința se
întruniră completă, fără nici o absință, și ea desbălă lungi şi se-.

riosi—asupra ţinulei de adoptat resp. a modului de procedere, faţă
cu congresul din Carlovăţii, dar—consimţimântulii tuturoru, pentru
propunerea ce se făcea de Mocsoni, fiindă că acâsta involve o formă
de abslinință, unii ce cu totulă noi în luptele n6stre, nu se putea

obținc.
Mocsoni.

vădândă

acâstă

|
serupolositate și nedecisibilitate, curmă

încercările ulteridrede copacitare, şi constatândă că — toți ai recu„noscută necesilatea de păsire solidară, pofti ca—d'ocamdată să ne mulțămimi cu atâta, adăogândă rugarea, ca to) să ne angajămă cu parola, cumcă pe 31 Iuliă, cu două dile mai nainte de deschiderea
congresului, vomii fi—nu în Carloveţii, ci în Neoplanta, (Neusatz, oraş
may mare, la îndepărtare de o oră, pe Dunăre, în susii de Carloveţi), pentru da-lua decisiuni definilive, conformi împrejurărilori,
|
pe cari până atunci le vomi studia. Toţi primită.
Eu și cu Mocsoni- plecarămii la Foen, unde în timpu de optu dile
ne statorirămă întrega programă, compuserămi uni memorandi către Maiestatea Sa Imperatorele, o adresă către comisarulu împărătescii
de la congresă, generalulă b. Josef Philippovich, cu rugarea, ca să ne
ia sub apărare drâpta causă, desvoltată în -memorandă, 6rii p'acesta
_Să-lu înainte cu recomandaţiune la Prâinaltulu Locă; în fine compu-

serămă şi o declaraţiune către însuşi Congresalii naţiiinei serbesci, prin
care 1 esplicami

anomalia

situaţiunei n6stre în Patriarchia și resp.
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Mitropolia serbescă și ar&tamii în modii plausibilă, că chiar simţul
de frățietate către poporul sârbescii și de lealitate pentru interesuli
comună alu Bisericel ortodoxe, ne impune datoria da nu participa
la actele congresului, da nu influința alegerea Patriarchului serbescit,
ci da insiste la constituirea Bisericei române într'o Mitropoliă națională a. nâstră, propriă. Cu aceste pregătite acte plecarămi la Neoplata şi ajunserămă acolo destulă de timpurii spre a ne presinta

comisarului imperiali,

ce deja sosise

în cetătea

Petrovaradinulul,

peste Dunăre de la. Neoplanta. Mocsoni, în timpă de 24 ore, informă
pe generalulă Philippovich despre programa depulaţiloră români, asigurându-lă, că de la aceea unulii nu se va abate, fiindii-că ţinit toți la. -

parola

Monarcului,

cumcă

doresce

înființarea

Mitropoliei

române.

Baronulu -Philippovich îndată telegrafiă ministrului de statii Schmerling. și Monarcului despre acâstă programă a Româniloră, şi—lea-

litatea n6stră fu recunoscută, şi tractamintele avură resultatulii dorit de noi, încă mal nainte da sosi colegii noștri români; iar când
aceștia sosiră și audiră cele întâmplate, .cu bucuriă subsemnară toți
actele nostre; apoi în diua de deschidere a Congresului, până la
care ne succese a câsciga în partea n6stră şi pe părintele Procopiu,
Episcopulă Aradului, noi Românii, cu mare pompă, de o dată cu
Comisarulii împ&rătesci intrarămii în Carloveţi, unde sub conducerea numitului Episcopă și a lui Mocsoni, ne presintarămă comisaru-:
lui separati, ca constituiți întruni corpi represintativă
: românii
specială, depunând în mânile - sale adresa nsstră către dânsuli Și
Memorandulă nostru către Monarci, totă' do dată rugândiă, ca —
după constituirea congresului să fimii admiși a ne presinta înaintea
aceluia corporativii pentru de a-i face declaraţiunile n6stre şi a ne
lua. adio-ulii pentru totă-d' auna.
“T6te se petrecură cu o precisiune și solemnitate exemplară; „toți

erai surprinși și admiraă tactulu şi -solidaritatea Româniloră.

Pline

suntă col6nele gazetelorii sârbesci, dar și a celoră germane de pe acelă
timpu
— de laude pentru purtarea, și de recunoscință pentru actele

și manifestaţiunile depulațilorii români facă cu comisarulii împărătescia
şi cu congresul sârbescii, și tote laudeleși recunoscințele se revărsau
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specialmente! asupra conducătorului Andreii de Mocsonyi;
Gră acesta
în acelă mare momentă se afla la culmea bucuriei şi — poti dice
că
— elu gusta cele mai fericite dile ale vieţii sale! Epistolele sale d' atunci
către

consârta

sa,

precum

şi către soră-sa Catarina, făceau viuă măr-

turiă despre acâsta. Întruna din acelea elu, sub 5 Augusti 1864,
exprima aşia.: «Discordia şi sfâșiarea ce domnesce între Sârbi
— este
fără exemplu. La noi Românii ei privescă cu uimire, ca la nisce meteori. Comisarul împărătescii, purtarea mea şi a Româniloră o arâtă
Sârbilorit ca de modelă. Aceștia suntii descuragiați, parcă și-ar vedea
cu ochii peirea necvitabilă. Bărbaţi de a1 lori din tâte-partitele vinu
a-mi cere svalulă ; căci el lipsiţi sunti de conducători, lipsiți de direcțiune».

Toţi vedeau și recunosceaii, că. causa Româniloră trebue 'să triumfe.
Episcopulii Șiaguna p'acelă timpi petrecea la Băile- Herculane, lângă
Mehadia, şi nu 'sta nici într'o legătură, directă sai indirectă cu de-

putaţili români de la Congresulu din Carloveţă; elt numai târditt după
aceea

a luati exactă cunoscință

tațiloru români,

și numai

despre

planurile și operatele

din raporturile foilori se informa

depu-

despre

purtarea loră la Congresuli sârbescă; când însă elu află și cunoscu
tote, nu se putea stăpâni da esclama. cu intusiasmit: «Bravo, bravo
Frătuţiloră! M& închinu diplomaţiei și tactului vostru admirabil !»
Resultatulă a fostu, .că resoluţiunea împărălescă ce confirma ale-

gerea Patriarchuluil Maşireviciti, i acorda jurisdicţiunea archiepiscopală

și metropolitană numai peste parlea serbescă a ierarchiei, reservândii
expres jurisdicţiunea asupra Românilor — ndințândel imelropolie
române.
RE
Asti-felă emanciparea. Bisericei române de uni jugu bisericeăcit:

culturali străini de 170 de ani, fă proclamată de la înălțimea Tronului,
Actele metropoliei române se scâseră din archivă și se făcură obiectul
tratamentelorii de urginţă între cancelaria aulică-regiă ungurescă cu
cea transylvană și cu ministerului imperială de Stati. Sinodul archiereilori Bisericei

ortodoxe din monarchia întrâgă- fu convocati pe luna

lui Septembre: 1864 'în Carloveţu, şi la: acelașă, din mandatu
maiestatic, Andreiii Mocsonyişi cu mine. eram invitați a participa
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ca bărbați de încredere. ai Româniloră

de religiunea orientală orto-

doxă, spre a conlucra la stator rea modului
programzi, pentru despărțirea practică.

Mail întregă tmna
crare și fr&mântări

împărătesc

și condiţiunilori, resp. a

anului 1864 o petrecurămă în Carloveţi, în lugrele.

Sinodului

archiereilori

lucra cu comisarului

în secrelă, 6ră noi bărbaţii de încredere lucrami înli'o

“comisiune mixtă, sub. președința episcopului de la Buda— pe facă.
Colo causa română era represintală prin Şiaguna episcopului Transylvaniey, Ivanciovic]. episcopulii Aradului și Hackmanii episcopulu
Bucovinei (trel contra cinci), 6ră ici, în comisiune, prin Mocsonţi și prin
mine (duoi contra cinci), colo se discutau Can6nele și legalitatea, icy

fondurile şi realităţile și drepturile materia. Celori din Sinodui se
presintaă tote câte se decidea în comisiune; comisiunei, sati mal
drepti spunendă Românilorii din comisiune, rămâneau ascunse cele
mal meritorii conclusiuny ale Sinodului. Operatele bărbaţiloră români

de încredere sai publicată ia rendulu lori şi lumea le cunâsce; procesele-verbali ale Sinodului episcopescii — je avemi între actele meropoliei, r&mase după Șiaguna, dar acelea nu s'au publicatii nică pînă
astădi. Ele suntii lipsite, în câli privesce pe Români, de temeiulă

dreptăţii şi echităţii. Totuși ele se presintară monarchului cu subscrierile tuturori! Şi — ele se luară de basă la înființărea melropoiei din Sibiu.
|
|
Episcopil

români

ţineau,

ca — zzmai să vedemii odată înființată d e-

tropolia română, măcară şi strivită, apoi revindicarea părțilorii române,
remase neemancipate, şi consolidarea succesivă va urma inai cu înlesnire.
Anâreiu -Mocsonţi

însă răpundea :

decă înființarea: din capulă

locului

nt se a decrela si executa pe basele: unci logice sănttăse, ale dreptății şi
realității, corectura posteriiră va fi multi mai aneroidsă şi —

pote chiar

imposibilă.
O experiință

de

13 an!

a justificată

Mocsonţi.

temerile

|

şi prevederile

lui

|

Sa sacrificată episcopia română străvechiă din Timişi6ra, sub pretestulă, că — consideraţiuni de politică mai înaltă n'o admiteai! pe

acelu timpi.

Motivulu adevărată,

realu era, în partea episcopatului” _

33
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serbescă, pentru ca o diecesă română, cu scaunulii,în Timișidra. să
nu nulifice totalminte pe cea sârbâscă, care jurii împrejură este lipsită
de popori; €ră în partea episcopatului români motivulii erâ ca —
episcopului din Arad, prin anexarea părţilori limișiane, cu 130,000
de Români, către diecesa Aradului, să se facă uni mal mare venită,

o mai bună dotaţiune!
Relativii la monastirile şi fondurile comune și la comunele bisericesci cu populațiune mestecată, sârbă și română, sai luată astti-felu
de conclusiuni, cari d'o-cam-dată susțineau statuli de mat "nainte,
lăsându-le adică pe tote sub jurisdicțiunea icrarchiei sârbesci, ră pe
Români îndemnându-i ca să- -ȘI caute partea lori prin tractaminte separate și chiară prin procese lungi, înaintea tribunalelori unguresci!
P'acestă cale, în cursii de 15 ani, abia ni-a succesii a tragela metropolia n6stră, dintre 100,000 de Români de prin comunele amestecate, vro 25,000,.şi din fondurile comune, de peste trei mili6ne
florini, cam 450,000 florini.
“Andreii Mocsonyi numai după luni de dile și anume după publicarea resoluțiunei împărătesci din 24 Decembre 1864, prin care se
încuviinţă Metropolia română şi se normaii basele pentru înființarea
ei, a putut află cuprinsulă autentici ali conclusiunilori Sinodului ar-

chieresci din Carlovăţă, şi acelui cuprinsi i-a sfâșiatii inima. Epistolele.
sale de pe acelă timpi călre consârta sa și către soră-sa şi către
mine, suntu pline de indignaţiune şi de lacrime sufletesci ; și d'acestă
durere, nevindecată a -rămasă inima lui pân” la mârte!
|
Dar cu tâte aceste, elu a rămasi în luptă. La 9 Februare 1865 eli
într”'o epistolă către iubita sa consârtă suspinâ : «Mare resignatiune.

și mari sacrificie îmi cere națiunea. Ași mulțămi lui Dumnedeu, dcă
mi-ară

ajută, să scapu

odată, d'atâtea

trăi câți-va ani pentru mine.

sforțări şi necasuri, ca să.poli

Dar este sorta ce mi-a creato

prove

dințași care m& împinge înainte, totii mai departe, în cât în ce să
fiu fârte curiosi a vedâ: pină unde? Unde o să ajungemii?!»
Daci se pâte pricepe,că Mocsonyi, p'acelă timpu — câtii erâ de

desgustatii! Eli mereu își perdea. încrederea în mersulu lucrurilorit,
sai propriaminie în Gmeni, în cei de susă ca şi în cei de josă, în
5
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inteligința ca și în buna-voinţa loră. Totuşi
se supunea la fatigele şi
sacrificiele ce i se cereau. Eli tocmai atunc
i, în primele dile ale lui
Febr

uariă, în capu de icrnă grea, prin grele
pericole, din not căl&tori
la Carlowitz,. împreună cu episcopii și cu
toți deputaţii români, pentru
d'a mai încercă odată, complanarea în modă
amical a diferințelori

cu Sârbii; dar când şi la acâstă ocasiune se
convinse, că păcatul

din tâmna treculă este ireparabili, că pentr
u nepriceperea sai egoismulă unori conducători, metropolia română
are să r&mână strivită,

eli — plini de amărăciune — părăsi Carlovăţuli
; și daci încolea el

numal din depărtare observâ mișcările și
svârcolirile ce se făceati pe
terenulă bisericesci, spre scopulii reorganisă
rii Și consolidării nouej

ierarchil; 6ră când la 1868 văd introducendu-se
în administrațiunea

acestei .ierarchii principie și instituțiuni
așia numite democratice, adică

o sinodalitate după tipulă și asemănarea! const
ituțiunilori politice mo-

derne, — principie și instituțiuni în sine
forte frumâse, despre cari
însă Mocsonyi ţinea, că nu potu să fiă
nici seri6se, nici oportune,
pentru că Clerulii, crescută în Şcola
absolutismului, 6ră în timpul
mal din urmă, sub dominațiunea ierar
chici serbesel — coruptă, demoralisati și deveniti anarchică, 'nu le
va respeclă, nici suferi, ră
poporul lipsiti de necesara cultură și depr
indere practică, nu le va
pricepe și apăr, şi astu-lelu acele [rumsse
principii Și instituţiuni ai
să devină uni noii isvoră de demoralisare
Și spoliare în sinulă po-

porului, — el se' relrase şi abţină de la ori-c
e mai departe amestecii

în afacerile bisericesci şi nu mal primi nici
ună mandat din câte
i. se oferiaii ca deputati la Congresulă sau
Sindele Bisericei române
ortodoxe; ceea-ce însă de felă n'a împedicati
i opiniunea publică, de

a recun6sce și enuncia sustii Și lare, că —
restaurarea metropoliei. vomâne ortodoze în Transilvania, Banalii şi Ungar
ia eminaminte este opera
şi merituli luă Andyeiti, Alocsonyi, fără de
a cărui energiă şi prudință
Și sacrificie, acestă melropolic, precum dove
diaă pedicile ce i se pu-

neau, de bună semă, totu atâtă de pugin se
putea elupta la 1864/5,

câtă

de pugin

a succesii

cluptarea. ei în treculă , prin atâtea crunte

slăruiri și martirii! Fraţii români ortodocși din
părţile Transil aniei,
sub conducerea episcopului Şiaguna, ai contr
ibuiti [ârte multi și au
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înlesnitii puternicii reeşirea, şi acesta mal vârtosi prin marea. încredere, de care se bucură Șiaguna în urma meriteloru sale, la Curtea

împărătescă din Viena; necontestabilii însă este, că — nu atâtă la stăruința,

câtii mal vârtosi

pentru

a face plăcere

lui Șiaguna

a încu-

viințalii monarchulă metropolia română ortodoxă. Lul Șiaguna metropolia eră o graliă și remuneraţiune — de susă; V'aceea elă a primito,

a trebuită s'o primâscă cu mulțămită, aşia cum i s'a oferiti; dar —
ce e dreptu, primind'o el a făcută multă pentru de a o conservă şi
desvoltă, şi — în acâstă privință, din acestă puneti de vedere consi-

derati, Şiaguna este și va rămânea mare în istoria Bisericel n6stre
și a luptelorii n6stre naționali.
Lui Andreii Mocsonyi și Bănăţeniloră și Ungureniloră români, Meiwopolia a fosti o concesiune asupra necurmateloră stăruințe de 50
- anl şi mal bine, stăruințe cari între împrejurările politice ale epocei
dalunci păreau ne mai respingibili; și — tocmai d'aceea concesiunea

se făcea — ca t6te concesiunile de nevoiă, în condițiuni forte grele,
pe cari condițiuni

Mocsonţi,

în cunoscinţa

exactă a împrejurăriloră,

na le-ară fi primită, sciindu bine. că. scopulii lori eră a îngreuiă. vița |
și a împedică desvoltarea naţională. Eli însă fi paralisatii de votulii
precumpănitoră
ală

episcopilori

şi ali

mai

D'aci supărarea. și la urmă retragerea lul.

multorii corifel români.

|

Toti asemenea sa întemplati, respective a decursi lupta şi pe
terenulii politici. Mocsonţi, nepreocupati și independinte, observă cum
se pune în lucrare intriga şi amăgirea din partea guvernului din Viena,

pretutindeni

printre

Români;

cum

tte avantagiele ce se făcenii și

resp. drepturile ce se acordaă. Românilorii, erai numa! pentru d'a.
speria și muiă pe aristocrații maghiari. Amu avută ocasiune a vedea
în 'mânele lui, la anulu 1863, o pistolă discreționară, adresată prin
cancelarul aulic contele Nădasdy, către unii conducătorii ali administraţiunei politice din Transilvania, în care se explică acestuia, că
nare să mârgă prea departe în protecțiunea ce dă Româniloriu ; căci

— nu pentru tot-d'a-una împărăţia voesce a se redima pe poporulii
români. «Basele și columnele împărăției sunti și trebue să rămână
— Țamiliele istorice, aristocrația cea mare

şi cea mică, Dar

fiindu-că

faptore,

acesti

în timpul

nalitatea maghiară,
tinte,

588
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mal

din urmă,

a apucali armele

prin favorisarea

identificându-se cu naţio-

democrației şi s'a facuti reni-

şi r&dicarea momentană a Românilori scopulu

Atâta și —

e, a se dâ acelei aristocrații renitinte o bună lecţiune.»

nimicii mal multi!
|
Prin tâte Andreiii Mocsonyi urmă a se convinge, că bătrâna Austriă este totu cum a fostă de la primele începute ale formaţiunei
sale, incotrigibile, că — prin urmare, adevărată trebue să fiă sentința
Jul. Machiavelli, cum că imperiele toti prin midicele prin cari sau

înființată şi măritu, caută să trăiescă sait să se desființeze și să picră.
D'aceea eli din noi ajunse a simţi şi recunâsce necesilatea de o înțelegere cu Ungurii, şi din nou elu începu a căulă legăture cu corileii
maghiari. Daci se explică, că Andreiii Mocsonţi, în tâmna anului 1865,
din tâte' puterile stăruiă, ca Românii să participe la alegerile ce se
ăceaii pentru Diela ungurescă, convocată pe 10 Nombre ali aceluiaşi

tuturoră in-

anii, şi se bucură f6rte multi când vădu că, în mânia

trigeloră şi presiunilori oficiali, 23 Români fuseră aleși deputaţi din
părţile ungurene și bănățene, între cari toți trei frații Mocsony esci şi
cu nepotulă lori de soră, Alexandru de Mocsonyi. Însă nici acestă
bucuriă și buna-speranță nu ţină mult; căci domnii Maghiari numai

pînă la catastrofa de la Sadova se arălară, plecați da tracta cu Românii, resp. cu mandataril acestora. Curând după acea catastrofă,
Austria, resp. împărăţia Habsburgică, urmând — cum -se scie, sfatului
şi resp. presiunei din Berlin, se aruncă în bracele Unguriloră, lăcendă

acestora concesiuni mari, pînă și d'acelea, despre cari, cu puţin timpi
mal înainte,

nu voiă nică să audă!

lităţile: nemaghiare,
p'atunci

Anume,

în câtă pentru naţiona-

oferindii domniloră aristocrați maghiar,

ne spunea contele

Juliu Andrâssy,

precum

drepturile.

cu ocaua

în .

alte cuvinte: condițiunile de vicţă île naţionalitățilori, pentru dramură
de concesiuni în dreptuli

publică!

Şi acesta

tocmai

paceli

timpă,

când meritele, virtutea şi val6rea militară a soldaţilorii români, prin
cari singure sa făculi posibilă luarea Custozzei în alia, și sa salvalii ondrea

armeloră austriace

și se remunerat

la Sadova

în Boheniia,

prin numerâse decoraţiun
!!. i,,

se glorificaii

r
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Caracterul fundamentală alu Ungurului şi anume alu clase! conducttâre maghiare — e: însolența, îndată ce-i zîmbesce noroculă, și
acestă caracteri a fostă, este şi remâne isvorulă nefericirii acestui
poporă, altii cum fârte buni şi chiar simpatic Românului!

La anul 1867, în Maii, avu locu încoronarea şi jurământul regelui
Francisc

Josif pe constituţiunea

ungurâscă,

pe care domnii maghiari

ei înșiși și-a. făcuto, pentru sineși, şi anume în contra naţionalităţilorii
nemaghiare. Prin actului încoronării se subscrise și sigilă solemnelu
aservirca Românilorii ma ghiarismului şi specialminte aristocrației
maghiare. :
îi
Mocsonyi vedea, simţia, cumpănia greutatea urmăriloră, nefericita
situaţiune, la cari se condamna causa, națiunea sa; dar nu scia,
unde să mai caute scăpare! Iri acestă perplesitate a sa, a întreprins

în diua de 26 Faur 1867 —

vEduta sa la «Jfarele ezpatriatii> ma-

ghiari, Ludovici: Kossuth în Turin, vădulă pentru noi de valre istorică,
de care însă Kossuth în tom. III ali scriptelor sale din exilă, atinge
mai mult ca, de un. omaziii peutru sine.
|
Daci încolea luptele deputaţilor români, pe lingă că ele după cele
întâmplate, nici nu mai puteai: ave consistința şi eficacitatea de mal
nainte, fiind-că se restrângeai întruni elementi, sprijiniti de susă cu

t6tă puterea imperiului, elementi

ambiţiosii şi setosă de domniă,

și

prin urmare lipsitu de orl-ce consideraţiuni, elementi ce printr'o extraordinară întâmplare, de odată [i ridicată la culmea dorințeloră sale”
și altu-felu exaltatu pină la nebuniă; — dar ele, acele lupte, se şi

conrupeai şi încurcaii sistematicaminte prin cel de la putere. Astufelu chiar legile de la 1868, create în urma stăruințelorii deputațilorii
români — cum se pretindea, spre asigurarea dreptului limbilorişi
naționalităților nemaghiare şi resp. a bisericei lori orientali, presintai

o stilistică plină de echivocități, şi curendi se adeveri, că ele numal
acelui scopii naveau a servi, pentru care se creaseră.
În acâstă confusiune și turburare a minţilori, Andreiii Mocsonţi

„susţinea, că Românii

din Ungaria și Transilvania, părăsiţ,

totalminte

din partea Corânei și persecutat din partea guvernului Maiestăţil Sale
austro-ungare, nu poti urma altă politică, de cât cea mai moderată
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şi reservată, întru a cărei apărare singur numay se poti uni î6te partidele şi forțele naţionali. Dar acâstă parolă: nu plăcea de felă extremilori noştri, și adică nici celori ce se îngajaseră în tabăra domnilor
de la putere și propuneau închiderea totală a luptei și oposiţiunel
române, — nici celoră ce — în nerăbdarea lori profesai, că moderaţiunea şi resp. oportunitatea, slăbiciune fiindă și greşală, midloculă

cel mai bună și unici, da înlrânge îngâmfarea şi netoleranța șiovinismului maghiară sepote găsi numai întruni radicalismă politicii
naţională din a n6stră parte. Astiă-felu ne'nţelegerile și sfâziarea prin-

dea

loci şi se lăţiau — atâtă între deputaţii de la Dietasungurescă,

câtu şi printre luptătorii naţionali din poporii, și arma îndatinată era:
suspiciunea ; și toți se înferau reciprocaminte cu epitetele de «perfili»

Și «trădători». Chiar şi metropoliţii români Şiulutiu din Blaşiă și cu
Siaguna din Sibiu, toti pentru zăpăcdla ce întâmpina causa naţională,
se atacai și înferai reciprocaminte, prin diare şi broşure, de lași și
trădători, și-apol amenduoi veniau prin epistole a se plânge şi scusa
înaintea lui Mocsonţi, care în tâte părţile se încerca a face pe mid-

locitorulu — mai toți fără succesii. Ajunseserămă în epoca de la 1869
pînă pe la 1876,

prin

deasticele și răpedile schimbări de sus, întruni

labirintă şi o confusiune, în câli rare erai spiritele cară -să se mai
scie orienta, și în acestă confusiune genesală, toti însulu credea,
că — fatele sei, vecinuli sei, rivalulă sei na ionalii este causa răului,
pe când adevărata causă era — scliatirea referinteloră de susă , de la
Troni, guverni. legislaţiune.

Andreii Mocsonţi

era unulă dintre cei puţini, ce la momentă re-

cunuscură morbulă societăţii, aşia numite împeriz austro-ungară, şi el
totă-d'o-dată recunoscu, că acesti morbiă, în acesti stadiu de desvoltare. nu se pâte vindeca, ci că elit trebue să-și facă cursuli seu na-

turală spre a ajungeîn

situațiunea —

sau de a deveni vindecabilă,

sati de a se disolve și distruge. Deci Mocsonji sfătuia, ca Românii,
cu slabele lorii puteri proprie,să nu mai încerce a împedica cursulii
naturali alt procesului de desvoltare în noulă organismi alu Statului
austro-ungară, ci cine tocmai are plăcere şi disposiţiune, mai bine

să-lă promoveze;

națiunea însă să adopte și păstreze o .polilică ra-

No
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țională de pasivitate și resp. abstinință.
“anului

1869

se retrăsese la moşia

Elu însuși de la începutul

sa Foen, curmându-și mai tote le-

găturile cu lumea exteridră. Credinţele şi speranţele sale în întelepciunea și moralitatea, prin urmare într'o misiune istorică sa chiar
providenţială a Austriei şi resp. a Austro-Ungariei, în acâstă. epocă

suferiră lovitura de morte, şi o suleriră — potă dice — definitivi, când
vădu și se convinse, că nuoil stăpâni ai situaţiunei în Austro-Ungaria
întorcii cu susulă în josi t6te concepiele de dreptii și dreptate, de |
morală și patriotismi şi virtuţi civice în Statii, și că în urmarea acestei
procedure antipodice, cei mal sinceri și probaţi patrioţi, cei mai leali

și credincioși supuși al Monarchului, în publici se califică și înficră
agitatori, de inimici al Tronului și ai patriei!
Nefericită era acea epocă pentru Monarchiă și pentru popsrele ei,
dar pentru Români mai vârtosi, car pînă aci avândi prea bună credință despre Austria şi parle mare şi despre inteligința și genuinuli
patriotismii alu Maghiariloră, do dată se veţură constrinși a se lipsi
|
Wacestă credință şi a se arunca în bragele pesimismului!
Andreiit Mocesonşi,și după temperamentulă sei iute, dar mai vertosit

de

după tristele experiențe de dou&-deci de ani și mal bine, simțindu-se
înaintândă
v&dându-le
pesimismiă
stimulă sei

spre bătrânețe, âră dorinţele şi tendințele sale naţionali
în celă ma! brutală modi isbite și respinse, cădu într'unii
atâtu de extremu, în câlu nu ma găsia în peptuli seu
molivui da se încrede nicy măcar în vitalitatea. elemen-

tului români.

Eli pretutindenea vedea reacljunea introducându-se și

vesfăcindu-se — dincâei, ca și 'dincolo de Carpaţi, și ânima sa suleria
torture ce nu se poli descrie. Numai cine, îndestratu cu asemenea
ânimă, cugetare şi consciință, se va fi aflati când-va , după atâtea
lupte și sacrilicie, în asemenea siluaţiune, acela numai pote să-și închipuâscă durerile sufletului seii pe acelă timpi. Elu ajunsese de nu
mal doria pentru sine — altă-ceva, alti favori de la sortă şi de la
lume, de câtă — «pace și liniste.» Era încă în lanuariă şi Februariii
1865, când desgustulu sei pentru politica din Viena i amăria vicţa.

În acelui timpi contele Zichy, cancelarulii aulic pentru Ungaria, făcuse
şi 'mi comunicase

planulii” set,

ca pe membrii

familiei Mocsonyi de

N

392
40

Foen

de Magnaţi

să-i ridice la rangului

ai țări! şi să-l introducă în

sce ca să-l aibă de unelte politice
Casa de susi a legislaţiunei, — five
a cancelarului,
înalte; decă ei la dorinţa expresă

pentru scopurile mal
,
fraţii Andreiii şi Antoniu de Mocsonţi
informând despre acestă plană pe
pe cesta la. moşia sa Bulciu în
pe cela în Timișira în Aprile, 6ră
celii
Ja Andreiui: «Spune-i să-mi redee
Maiu, ami primit răspunsu — de
!»
susă
de
încrederea ce mi-ai răpito cei
pagina pacea, dacă nu-mă pote restitui

__ &ră Antoni

ni;
«Cei de sus ue credă netr 'bnici sai nebu

mi-a disii:

(Gral),
eşi înlre men cu titlulii de Comite
şi mau sciii că mi-ară, fi ruşine a
Apoi
ne de astădi a naţiunei vomdne.>
pe. câtii timpă ține miserabila situațiu
de
ct
situaţiune, din or care pun
_- ce felu era, domni colegi, acea
şi cu siare cu situațiunea mai târdiă
vedere considerată, în asemen
râscă !
nilorii de sub stăpânirea ungu
_tuaţiunea de astădi — a Româ
ii alu României se decise, a pune
Când la 1866 guvernulu provisor
înpentru întregă Românime — prin
temeiă unei Academii române

resci, Andreii Mocsonyi a lostii
ființarea societății academice în Bucu
acea
părţile Banatului timişiani în
chiămati cu mine, a represinta
yi
societate. Dar Andreiti Mocson

nu

se considera

pe sine

de

omi

, Waltă parte nici organisarea dată
speciali ali sciințeloră și literiloră
ea ideei ce avea elă despre 0 corsocietății academic? nu corespund
el, preocupati
naţionali românt ; decă
poraţiune, foculariii ali spiritului

so vedă
-să se inlereseze de ea, aştepta
de pesimismulu sei, pînă
pesimismulă sei, nutritiă de îmafirmându-şi valdrea existentei ;. însă
de la 1869 înc6ci
prejurările politice, ctescea
începuse a nu mal dori să
câte se seriati sau se audiai,
timpu îmi adresă din Foen
îmi

spunea,

că —

după

cum

din anu în ani, în câtă
— din
audă nimici despre Români; căci
P'acelu
nici una nu cra ca să-l pstă place.
prin care
o epistolă plină de amărăciune,
observă,

cu (era împreună, întregii cor-

acestă
ediune și decădere. Aici « Albina»,
pulu naţionali! merge spre putc
de de- e în stare a împedica procesulii
mai
nu
rici,
elect
riă
bate
ă
puternic
o mai citi,
urmare că şi-a propusi, nici a
- moralisare şi disolvare;» prin
ci
a mai lupta şi sacrifica în cântă,
nicia o mal sprijini. «Au voii
fi să-lă
pornirii spre regeneraic, decă a
voi aştepta în răbdare momenlulii
mai ajungemă.
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Aceli moment pentrn densulă sa ivit — în luptele
oștiriloriă române peste Dunăre, prin bravurele soldațiloră român
i la Plevna, Rahova, Vidin. ete. La audirea acelorii bravure, ânima
lul Mocsonyi, ca
Şi a tuturori Românilori de pe globulă pământului
, a tresărită de
bucuriă: ghiaţa ce o incrustase — s'a spartă și a
dispărutu, peptuli

seu resimți 6răși căldura și plăcerea. vieții, din care iute
răsări nouă
speranță

pentru

națiunea

sa. Elă începă a recundsce

și chiar a ad-

miră înțelepciunea și patriotismul bărbaţiloră conducători
în România,
cră în sacrificiele și entusiasmulii țării elă vedea toti
atâtea dovedi

și garanții pentru ună viitoră mai fericiti şi mai
demni de numele
de. Românii. Încă. de la începutul: anului 1878
Mocsonţi începu a'și
reînoi legăturile cu cei mal buni, ma! intimi al set Și a
se interesă de tote
câte directă sau indirectă priveatt pe Români. Laudel
e și recunoscințele, ce virtuțile române seceraă din partea opiniunel
publice europene,

lu făceau mândru și veseli, în cât se lăudă către al sel, că
— pmcă
se simte întinerinlă ! Chiar miseria, situaţiunei Românilori din
AustroUngaria,

nu-lă

mal

descuragiă;

elă credea

și profesă

pe facă, că —

rădicarea și regenerarea elementului română în România liberă,
. pe-

trecându-se atâtu de răpede și sicur, nu se pote să
nu înfluinţeze şi

vegenereze

și partea de dincei

a: corpului

naționali. -

În acâstă plăcută disposiţiune îlă găsi pe Andreiii Mocsonyi
la 1879
scirea, despre transformarea şi constituirea societății acede
mice în—

« Academia Română», pe basa unei legi de Stat. Dânsu
li rechiămati
în sînulu Academiei, primi cu cea mai mare plăce
re,și nimici nu
dori mai multă, de câtii ca să pâtă luă parte la şedinţ
ele Academiei
române, — o dorință ce-i rămase neimplinită ; căci
— pe când elă

își făcea cele mal frumse combinaţiuni și planuri pentru
inaugurarea
unei nuo! activităţi naţionale, întru interesului viitorului
nostru, atunci
— în Decembre 1878, printro răcâlă ce 'şi. atrase
afară .la (eră,

redeșteplândă unii morbă vechii, de care pătimiă din tinereț
e, cădu
la pată, din care nici cea mai bună căutare, nică arta medica
lă, a
celor mai renumiţi doctori din Viena și Timiș6ra nu-lă mai
putură
redică. Natura sa cea forte, organismului. său celi țepănu
, resistară
unu ani .și jumătate, până la 5 Maiu st. n, 1880,
cândă elă, după
6
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bracele duiosei
lungi şi grele suferințe. în

sale socie, înconjuratii de

sufletulu seii
e în mânile Creatorului seu
cei mai iubiți ai se, își ded

cel nobili.
O st6 plină

de. rade

şi luminose,

căldurose

astu-feli apuse

de pe

n'a. apusii în memoria mulțimel
orisontele nostru naţională; dar ea
lui
, beneficiele şi meritele

ă. Virtuţile
ce-ti cunosciă, stimă şi iubi
scătore
nici odată din ânimele recuno
peri
i
vor
nu
yi
son
Moc
Andrei
ale Românilori.
e-va trăsuri
colegi, a vă descrie prin cât
Mi-am dati silința, domni
perdutii noi,
activitatea bărbatului ce ami
fidele, pe scurti, vicța şi
tru colegii
în persona decedatului nos
ână
rom
ea
iun
naț
ii
dut
a per
a atinge,
acestă visţă şi activitate întrun
Andreii de Mocsonyi. Decă
anume istoria
parte din istoria epocei, Și
ba chiar cuprinde o mare
ă din Austro-

ope 40 de ania Românilor
luptelor şi sufesinților de apr
edă, că în acea epocă
tocmai cea mal eclatantă dov
Ungaria, acesta este
spiritul lui : Andrei

Mocsonyi

ută istoria.
a influințatii şi resp. a făc

Stati
itulată : e Istoria Lărbaţiloră de
Opuli francesii din. Genova int
rei
ândă piografia lui And ui
-lea», la anulă 1862, public

|
ai secolalati alăi: XIX
i
rea sentinţă:
ăte
urm
cu
epe
înc
ţi,
Mocson
de intimă şi prin
Andreiii de Docsonyi atâtă
« Istoria mobilului. seniorii
, a
mai vecentă a națiunei sale
nia
islo
cu
nă.
îmbi
se
e
ain
atâtea fapte com
ă, în câtă
Română din Donavchia austriac
de
âne
mili
te
eta
jum
şi
colorit bei
scrie exactii.»
pe
una fără de alla ma se pâte
tinţă, cum credi —
putea

să încheiti

cu

acâstăşi

sen

aduse. Dar o obervaţiune, sau
i
sus
mai
cele
prin
ată
deplină justific
adeverulu
trebue să mai facu, pentru
totii
e
tar
sta
con
0
—
pti
mai dre
că:
ce cuprinde ea şi care este
ci,
sti
eri
act
car
și
e
mar
cel
şi cu înaltă cultură socială,
Eu

ași

cu stare
Andreiti Mocsonyi, părbatulu
societăţii, tocmai
sa din clasa superioră a
părbatulu şi resp. familia
epținni şi
sale,o viată plină de dec
e
tel
lup
prin
tă,
sen
pre
aşa ni
că şi toți bărtiriu şi chiar în tragediă,
mar
în
t
des
cu
tre
ce
,
suferinte
me de la începerea
ori, cari de secoli, şi anu
baţii noştri de josă din pop
, prin caracteru
, prin străduinţe încordate
redeșteptăril nostre naţionale
pentru
au luptati și sai expusi
vi,
acti
ti
men
ota
dev
şi
ermi, zelu
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O idee mare, pentru recuidscerea drepturiloră poporului românii, a drepturilori de ezistintă şi desvoltare şi prosperare națională în patria sa stribună.

Va

să dică:

s6rta și Provedinţa ce croiesce sorţile

popsrelori,

este justă, ea egalmente împarte celoră cărori se cuvine suferințele şi
cununa martiriului.
Da
Să fimu siguri, deci, că ea, sorta şi Provedinţa, egalminte va împărți şi învingerea şi triumlulu, şi tâte folâsele mulțimei poporului,

când le va fi meritai! Ami

disă.
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DE RECEPȚIUNE ALO D-LUI ATANASIU MARIANU MARIENESCU

INTRODUCERE
Domnilorii, mei,

Prin. votulu hbine-voitoră m'aţi chiămată la acesti loci onorifici
în mijloculă Domnielori-vostre. Vă mulțămescii pentru buna-voință
!
Ca să corespundu și eu Statutelorii înaltet corporațiuni, ami
insinualu discursulu mei de recepţiune, despre vidța şi operile lu!
Petru
Maioră, uni literatii de mare însemnătate între Românii din
Ungaria și Ardealu, fară operile lui, de mare influință asupra viețer
na-

„

ționale, deosebi în epoca în carea ele v&dură lumina.

Inchipuiţi-v& unt poporiă asuprită multă timpi prin legi
de evuli
mediu ; despoialii şi de puțina. esistență politică şi naționa
lă ce avea
odată; despoiată chiari de libertatea religiunil și indepe
ndința bise-.

ricei,

ce

avea

odată;

înfrinsă

în

starea

materială,

şi — în

acesti

modii, adusi la intunerecă pentru originea şi cullura sa
națională, —
inaă, adese-ori, adusi la desperaţiune și pentru esisten
ţa sa naturală.
“Mal- că în asemeni împrejurări sa ar&lati Petru Maiori,
unuli
din cef mal învățați luminători aj poporului românescă,
și scriindu :
«Istoria despre începutulă Româniloră în Dacia,» a
grăilu contim-

poraniloră. sel : «Mari au fosti părințiă Și strămoșii voștri,
ai dom-

30
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nitii în Roma,

voi sunteți strănepoţii lori, pur-

în lame!

ai domnită

tati numele lori, vorbiți limba lori, — deșteptaţi-vă, și v& luminați,
ca să v& cundsceţi, cine sunteți, şi ca să pricepeţi, ce puteți fi !»
Cuvinte și idei de acestea aii electrisatii poporul românesci, şi

mal alesu pe cărturarii lul. Inima a începutii a bate, spirituli a se
— și porniră mulţi la lulumina, şi a se ridica cunoscința de sine,
cru, pentru cultura naţională.
Pentru acesta, însemnătatea literară a lui Petru Maioru ȘI puterea
natională a. operelorii lui, nu le putemii din destulă judeca, dâcă nu
vomii face o revistă istorică şi de cultură asupra epocei, în carea.
Sa arătati luminătorulii nostru; ba nici acâsta nu o putem cun6sce din destuli, dâcă nu vomit cerca causele începerii ej, fenome-

rellexulu

nele şi instituţiunile ei, precum

acestora

asupra sorții

și

vieței, asupra redeșteptării și culturei poporului românescu.
Insă istoria culturei poporului românesci din Ungaria și Ardeală,

e în aşa de strinsă legătură cu istoria politică a ţerilorii și cu.istovia bisericescă

a

poporului,

nu putemă

în câti

nimici

dice despre

cultura lui, decă nu ne estindemi atențiunea nstră ȘI asupra acelori

„Din acestă causă,
“pocei

istorice,

|

|

istorii.

mă simtă îndemnat

bisericesci

de a face o schiţare a e-

și culturale, începândii

şi finindă la anulu 1831, cu timpul

de la anulu

1690

morţii lui Petru Maioră.

Il,.
EPOCA
A) EPOCA
1.

ISTORICĂ

Star ea

politică

-a) Starea politică în generali. Veţi aştepta -d6ră, ca. din cartea
sorții poporului românescii să enatezii întîmplări mari și plăcute, ca
inima să vi se bucure, sulletulii să vi se redice? Nu, în ac6slă epocă, calea lui e calea la Golgota, şi. din pieptulă lui nu sa audit

alta

de

lăsatu 2!»

câtă : «Dumnedeulă

miei,

Dumnedeuli

miei,

de ce mai
|
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In secoluli alu

14,

15 și 16-lea,

când

spirilulă

popâreloră

părea

a fi amorţitu, și (6te atârnat de la absoluta putere sati grațiă a
mo-

narchilori ; când castele cavalerilori și nobililoră, ai
redicală zidi
între sîne și Iobagi Sati sclavi, adecă poporă
— poporul
,ui românesci
„încă zăcea amorţită, — dar pe basa unorii diplome
și privilegii regesci, — de regulă numai pentru nobilimea poporului
românescă, —
Românii în unele părți ale Ungariei și ale Ardealului esistat
Și po-

liticesce sub

numele

lori

direg&tori de frunte români,

stența politică maj departe,
Insă

începerea

naţională, avându
şi se părea,

evoluţiunilorii

districte românesel și

că-şi vorii putea duce

esi-

|
pop6relori,

a Turcilori,

Serbiloră,

Sașiloră şi Nemţiloră către teritoriulii acestori țări,— stingerea dom-

nitorilorii din case mestecate la anulu 1526 în Ungaria,
redicarea
principiloră pământeni la anulă 1538 în Ardeală ; mișcări
le de reforme în vița politică și bisericâscă în Europa; — tâte aceste
ca ȘI
atâtea strămutării mari în patriă, aruncară valurile lori cu înfrâng
ere
asupra vieţei politice şi bisericesc), ba şi naturale a poporului
românesci. Drepturile cele vechi ale lori încetară, și din felurite
principil se redicară minoritățile ndue, cu diplome și privilegii,
adese-ork
cu legi ndue, deasupra poporului românescă, care deveni
pradă tuturori veneticiloră, ndueloră sisteme de statu, și ndueloru
principil
de religiune!
-

0) Starea politică în Ungaria şi Banati. Turcii cuprinseră Bana-

tulă, unde pe atunci populațiunea
făcură

de

câmpulă

la şesii,

resbâielorit

se vădură

pingerea Turciloră

după

și

era mal absolută
predărilori,

siliți a se

românescă,

în câtii

retrage mai

Românii

către. munţi.

îl
cel

Res-

ţiraniă mai multă de unii secolă și jumătate,

îndemnară pe mulți Români retrași la munţi ca să-și reocupe
locurile de la şesu, — dar se redicară alle tempestăţi în contra esistinț
ei
oră. Fiindă pământulă Banatului încă în parte mare deșertati de
populațiune la anulu 1690, se chiămară Serbi din Bosnia și Albania, şi aceștia immigrară în Slavonia și în părţile de josă ale Banatu
lui
pe lângă Tisa ; Iară “prin patentulă

din

17 Februarie

neză colonisarea părţilori banatice prin Nemţi, și

1763

se ordi-

aceștia se aș6dă
= O
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așa aprin mijloculă Banatului, — și cum riurile spargi pământuli,
cu sate
ceştia spargi massa elementului românescii. — Românii deja
și păzidite cu pământuri bune în posesiune, se scoli din casele
se lumenturile lori, se gonesci pe alte teritorie și se ordineză, ca
cre de clacă la zidirea caseloră colonilorii celori noi.
din BaCe grozavă a trebuitii să fiă sortea poporului românesci
la anuli 1783
nată, când împăratulu Iosif alti II-lea se vede siliti

„de a dice:

«Națiunea românescă

se lrateză încă totii întruni modi

re şi nesclavică, de aci urmările suntă, în parte, puțina ei cultiva
altorii coloni,
statorniciă. E și adeveră, că pentru de a face loci
lori li s'aii
Româniloriă li sai luati pământurile cele mai Dune, satele
ci, suntă,
strămutată, şi, ast-felă li Sas făcutii mai malte apesări, cândi
Ungadin
i
toteşi, ces mai vechi locuitori ai țevei.» Lară despre Români
districli
ria, din districtulă Oradiei și Aradului, dice : «În acesti
poftesce toletrebue de a privi la principiele adeverate, precum le

rigâre și o
vanţa. Încă domnesce deosebi în comitatulu Aradului o
divegătorii coapăsare nemărginită întruni modă sclavicii — la cari,
Românii
mitatului şi magistraţii de acolo, se credu a fi împuteriți.
ă, în
suntii încă aşa. de tare siliți la apăsarea și la tratarea sclavic
câtă și locuinţele proprii, le suntă

de totii indiferente,

şi suntii dară

scă și
aplecați la nestatorniciă. In fine trebue o tratare mai omenâ
ca să se lege
din partea domnilori de pământ și mal marilorii lori,
de pământului

pe care suntii.»

se înalță
Pe lângă aceste, înființându-se ierarchiă serbâscă, Serbil

și politică asupra
în vieța bisericâscă, Nemţii în vicța cetățenâscă
: principiul capoporului românescă. Dar nici atâta n'a fostii destulă
încă a trebuită să
tolicismului, purtati pe braţe de cei de la putere,

și înfrântă în
aibă prada sa şi din acestă elementi supusii sclaviei,
de câlii ca
t6te direcțiunile ! Și ce a pututii să fiă altă consecință,

are pentru casele și
poporul să fiă adusi la o ameţire, la o desper
totu ce e sântii ȘI
pământului lui, penlru religiunea lui, și pentru

|

dreptă în lume!
c) Starea politică

în Avrdeală.

Românii

în

|

vechime,

avându

slatuli

se înși ordinea. magnaţilori și nobililor din sinulii lori, puteai a
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țelege bine cu maghiarii de prin comitate, și cu Secuii.
Dar unt
popori sai gonilii saii fără putere de a lrăi în palria sa, Olanda
și
Flandra, ica lumea în capi, și sub nume de Sași, pe timpulă regelui
Ghesa “ali II-lea (1144 2—1148), se aşedă în Ardelă. I s'a dati
locti pe
fundulă numiti regescu și împărţită în comitate, în cari locuiau
nu-

mal Români (1) și la începută,

nu

mărginiră

drepturile

vechi

ale

Romanilorii, Regele Andreii ală II-lea însă, la anulă 1224
le dede
teritoriulă de la Oreștia până la Baroth, drepturi și libertăţi,
în câtă

Sașil începură de a și lorma

ună statii mici naţională sub condu-

cerea comitelui săsesci din Sibiiu, și începură de a fi1 poporii
domniloră peste vro 200,000 de Români, cari se aflară pe
teritoriul
Sașiloru, şi începură de a cuprinde drepturile și moșiile Români
lor.
O nefericită rescolă a (traniloră din tâte poporele din Ardslă,
sub
conducerea lui Doja, silesce pe nobilii și magnații Maghia
ri și Români, cari formau o naţiune politică, asemenea pe Secul și
pe Sași,
cal acum dispuneau de drepturi nobilitare, ca să se alieze
contra
(eranilorii, adecă tobagiloră, cari aveai lupta mai multi econom
ică,
o întrebare de bună starea materială.
Nobilii maghiari și români, ca o: națiune politică, apoi Secuii
Și
Sașii, la anulu 1437, facă uniune în contra (&ranilorii, cari mai
peste
totă erai Români. Uniunea acesta cu încetulii se desvâltă
de o uniune națională în contra Româniloră, acele trek națiuni se inarliculâză în legile (ărei, de trei naţiuni recepte, adecă primite în (6ră.
Românii la începulă erai represinlaţi prin nobilii loră în națiunea
maghiară, și de bună sâmă prin aceștia încă au avuli ceva scutință,
dar cădându Ardâlulu sub domnia principilori pământeni la anul
1538, și aceştia, sub pedepsă de confiscarea bunuriloriă Și perderea:

drepturilorii nobilitare, silindu pe nobilii Români să Irâcă la calvinismu, mulți nobill Români, anume cei de la putere, prin legea nouă

trecură și în națiunea genetică maghiară, și acuma, remânândă poporulii românescă numal o plebe de Yobagi, — a remasi fără nici o:
influință lo legile ţărei și fără dreptu de a dispune despre s6rtea, sa.
() Se pomenesce și de Bisent,—carl

a irehuită să fiă far Români

din altii prejuri, — pen-

tru că urma lorii nu se află nici după limbă, nică după porti, Iară Biseni, însemnă
pădureni,

6
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Când ajunse Ardâluli la 1696, sub noua casă domnitâre,
— strămutarea aduse ndue fatălități asupra poporului românesci.
2,

Stareu

a) Starea Disericiscă în generali.

bisericescă

Biserica

de ritului

greco-orientali

în Ungaria și Ardeli esista organisată, încă din vechime. Afară de
puţini greci și de puţini Serbi, împrăștiați prin ţări, Românii format
massa creștinilorii de riluli greco-orientalii, — și ci, în secolii 14, 15
şi

16,

aveai

pentru

Ardei,

milropoliă în Belgradu

care adese-ori sa lăjitii și peste credincioșii

sai

Alba-Iulia,

din Ungaria,

și aveau

une-oul şi aci mitropoliă şi episcopatele lorii românesci.
Dar mare blestemi a trebiiită să cadă pe Români, pentru că sai
făculă creştini, şi pe biserica 'lorii creştină, pentru că şl-a aperatii

sânțenia vechiă. Jupiter din cetatea sa înaltă a fostă încetatii de multi
de a privi în lume și de a apăra toti ce e românii, — fară Dumnedeulii creştinilorii prin învățătura iubircă deaprâpelui, nu a fosti în
stare, ca se facă buni pe creștini, ci aceştia au pornilu cu doră selbateci asupra Românilori. Religiunea le-ai sparto în trei, — şi în

biserica lori naţională, le-ai pusi stăpâni străini.
0) Ierarchia Serbescă în Banalii şi Ungaria. Serbil nici

se

aședară

bine în țările imperiului, şi la 21 Augustă 1690 căpetară diploma
de la împăratul Leopold Ti, dânduli-se libertăți religi6sc şi speciale.
La ună ani, în 20 Augustii 1691, căpetară altă diplomă cu drep-

turi şi mat mari, — de a-și alege pe archiepiscopulii lori «de
țiuneși limba serbescă» și acela să dispună «de 16te bisericele
ritulă orientali, se rinduâscă preoți serbi în oraşe şi sate, și să
spună de toți, cari mărturisescii religiunea greco-orientală.» O di

nade
din€-

gră pentru s6.lea de ună secolă şi juinătale a poporului românesci
deosebi din Banatu!
„Prin diploma din 4 Martie 1695 se organiseză episcopii n6ue.

Ienopolia a Românilorii încelâză și se alătură Temișărei, aci în Verșeţii și în Oradia mare, respective Agria, se punii episcop! serbi. Sub
împărătesa Maria Teresa se rcorganis6ză episcopatele, se formâză şi
la Aradi cpiscopiă și se pune episcopi sârbi. Ce a pututi să ur-
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meze, de câli că archiereil serbi cu puterea, dată și cu instinctulit
ce-lii are unii poporă, când se simte în posițiune domnitâre, se pornâscă asupra Românilor, ca să-i slaviseze ; Iară cu trecerea la unire a mitropolitului greco- orientali din Belyradă, să-și lăţâscă ierarchia şi peste” Românii rămași greco-orientali în Ardelt ;—precum
ne mărturisesce decretulii pre înaltă din 13 Iulie 1731, prin carele
Vicenţiu Ioanovică, mitropolitul Carlslovețului îl căpătă sub jurisdicțiunea. sa.
Regulamentulă din 17 77, pentru națiunea ilirică, nu numai că a
dată t6lă ierarchia greco-orientală pe mâna Serbiloră, dar pe aceştia
îl ridică şi la o unitate naţională sub nume de «nație ilirică» și
fiindă-că Românii greco-orientall din Banati și Ungaria erai mal
deosebiti supuși ierarchici, acesta și congresul sârbescii, privesce
pe Români ca pe o parte întregitâre a naţiunii ilirice, dar fără ca,—
sau de la stăpânire, sai de la congresti
— să aibă partea cea mal
mică din bunurile şi drepturile naţiunii ilirice. Tincu Velia, fosti
profesori de teologiă şi protopopă, în istoria sa bisericâscă ne enarEză : «Acestă politică de desnaţionalisăre o au urmăritii și praclicată ierarchii sârbi prin episcopii, protopopil și directorii scolari, în

acelii modii, că ai scosi pe nesimţite mai din tâte bisericele limba,
românescă. și cărțile românesci, aduse cu mari spese din Ardâli și

Ţera românescă, și au întrebuințată toti felulu de mijlâce, ca Românii să lapede numele de familiă sau cognumele românesc), și să iea

altele sârbesci sai ale lorii propril să le sârbâscă.

Şi

de atunci

a-

vemii atâtea cognume serbesci în sinulă naţiunii, și mai alesă între
preoți și învățători, ca cei mai subordinați și mai dependinți de ierarchil sârbesc, >
lată ce a fosti misiunea principală a ierarchiei creștine. srbesci,
ială la ce ajunse unii poporii immigratii şi mică, dar doră sustinuti
spre înădușşirea elementului românescă, care politicesce era deja, și
înlrântă !
|
.
Era încă o asuprire asupra bisericel orientale, — și sub acesta

zăceaii și Serbii privilegiați, şi adecă «se susține numai una și adeverata

religiune,

cea

catolică»

şi

ortodoxii nu aveaii drepti

ca să

„8
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posedă bunuri şi să pârte diregătorii! Abea la 1790—91 sau proclamatii și ortodoxii cu drepturi de cetățeni și de a posede bunuri,
precum de a purta diregătorii, dar praxa din vicţă se opri numal la
nobilii ortodoxă, şi abea dieta din 184.4 decise, ca și nenobilil să
fiă aplicaţi dapă posibilitate.
c) Ievarchia greco-orientali vromântscă în Ardăli, Mal 'nainte de a

vorbi despre starea. bisericei

orientale a Româniloriă, e de lipsă de

a premite unele consideraţiuni generale, cari aduci lumină asupra re-.
laţiunilorii ardelene. Biserica catolică în Italia și în Europa, pentru
mal multe abusuri din partea clerului catolicii decădendii din puterea
sa morală, și Papa Piu alu II-lea neînvoindu-se la atare reformă, a

împinsii pe catolici într'o revoluţiune bisericâscă.

Martini Luther la

anulă 1517 începe lupta pentru reformă, și la anul 1530 reformele
lui în dieta din Augsburg devină doctrinele unei secte formate din
catolici: a confesiunii reformate, sub numele augustane
sai luterane.

Dar între reformaţi curendii se începe cârta pentru doctrinele n6ue,
de

re-ce Ulrich

mârtea

lui,

Zwingli

din Elveţia

Ioan Calvin, unii omi

în anulii 1531,

fundâză o confesiune

încă la anulu

1519,

lară după

fanatici şi grozavi la

caracteri»

nduă,

numită

elvetică sai cal-

vină. Insă reformații se împartii și mai tare, se începe doctrina în
contra Sântei Treimi, şi se [undeză confesiunea unitară. Nici catolicismulă din Ungaria și Ardâlu na fostă cruţată de valurile reformațiunil, —.ba acele isbiră cu puterea mării turbate asupra bisericel
romano-catolice, și apoi se opriră surpândă o parte din biserica
greco orientală românâscă din Ardelă.
d) Anttia spargere a bisericei greco-orientale românesci prin calvinismii.

Sașii fiindă în legătură cu Germania şi cele-l-alle ţări, fură cei d'ântâiu cari primiră confesiunea luterană, şi-şi fundară biserica naţională. Nobilii maghiari și români — cani formai națiunea politică
maghiară
— se făcură calvini. Românii nobili, nu numai pentru interesulit comuni ce-l aveai cu nobilii maghiari, ci deosebi, pentru
că sub pedâpsă de confiscarea bunurilori şi perderea drepturiloră,
se prelindea trecerea la calvinismă, părăsiră religiunea vechiă a lori.
Următorii de confesiunile aceste şi catolicii, apucândă puterea în mână,

39

|

9

se proclamă religiunea catolică, luterană și calvină, Iară
la anulă 1570
Și cei unitară, ca și patru religiuni receple, adecă
primite în era.
Ardelului, şi totii aceste confesiuni la anulu 1575
aducii lege, că
religiunea greco-orientală se privesce de seclă, și se
privesce de su-

ferită în țeră numai
slată,

adecă

până

va

plăcea domnitorului și ordinelori de

nobililori și magnaţilori.

Ce era mai

tristi pentru Ro-

mâni de câtă, a nu fi primiţi nici ca naționalitate între
naţiuni, nici
ca orientali între religiuni recepte în țcră. Dar acesta
nu ar fi fostă
rtulu cel mar mare, dâcă ară fi fosti lăsaţi în pace cu
libertăţile

religidse de până aci. Insă cam de-odată cu relormaţiune
a, începând
epoca principilor din ţeră (1538—1696) şi fiindu
acești domnitori
mal toţi calvini, începură de a sili pe Români, acuma
pe obagi ȘI
clerulă ca să primâscă calvinismulu.
„Încercările primare erai prin catichismu tipărită
românesce, cu
scopu de a falsifica doctrinele bisericel orientale și
de a amăgi, și
apol prin instrucțiunile principiloră, date ca și porunci
clerului ro- mânesci. -Neajungându aceste încercări, apucară adminis
traţiunea, unci părți și acuși a întregei biserici orientale, şi puseră
pe superin-

tendenții, adecă episcopil calvini, acuși de controlă, acuși
de capil
mitropoliţilori și ai bisericel orientale. Mitropoliţil cercară de a-și
a
p&ra biserica, dar acela, car se susțineati cu tăriă bărbătescă
în religiunea lorii vechiă, cădură de sacrificiulă bisericei, anume
: Ilie

Iorest, la anulu
tropolitulă Sava

1643 fu condamnată și despoiată de t6te, tară miBrancovici la anul: 1680 fu aruncati în temniță,

și adese-ori scosi în târgului din Vinţă și bătută înaintea credinc
io-

șilori

s&l.

|

Dar în lume, o religiune nu a putulă să fiă așa de batjoco
rită ca
şi aceea orientală din Ardelu. Pelru Maioru ne spune : «Superi
ten-

|

dentulă calvinesci nu numai şedea pe scaunul celi d'ântit în soborele cele bisericesci ale: Româniloră, ci încă și clerul și prolopo-

pil români erai

siliți să-l

ducă pe acela în scauni redicatii pe umeri

până la sobori, și nici fără superitendentă, nu era iertată clerulul
și archieteilorii să judece nimicii în cele duhovnicesci lb
Intre așa împrejurări dară nu e minune că Sau aflati Și mitro-

10

îi

politi ca

și Stefani

40

Simon

(1643—1651),

și ca și Iosif

Budai

(1680) cari se supuseră, și cu o parte din cleră și poporu trecură
la religiunea calvină, şi acâsta [u ântâia spargere a religiunei greco-

orientale şi a elementului românescii,
e) A doua spargere a bisericei greio-orientale vomane prin catolicismii.
Principii din ţ&ră finiră cu domnia lori, și Ardelulă ajunse sub
sceptrul gloriosii ală Austrici, care avea în sistema sa politică, principiulă catolicismului. Impăratulu Leopoldu I-iu, în 4 Decembre 1691,
emite o diplomă, prin care garantză în Ardeli privilegiele celori

trei naţiuni, și drepturile și libertăţile celori patru religiuni.
Se începe o eră nduă, dar cade unii blăstemii noă asupra Româniloră,
— paharului celui amari încă nu a fosti plini,
.
Politica avea lipsă de întărirea catolicismului încontra celorii trei
confesiuni reformate, pentru că aceste sub limpulii principiloră din
țâră înfrânseră şi catolicismulă, carele în timpi forte lungi nu
avu episcopului săi. Fiindi Românii şi de astă dată destinaţi de o
pradă n6uă, trebuia și acumiă ca să li se creeze o sârtă așa de grea,

4

încâtu să nu o mal pâtă purta, — să-și blăsteme dilele și totă crealura, căci numai atunci se vorii apuca cu t6te mânile de favorurile
promise, primindi uniunea cu Roma, sai mal bine dicendu cu Papa
Romei. Colonics, primatele Ungariei, incepe agitaţiunea ; o armată de jesuiți

buie asupra bisericei gr. orientale, ajutată din când în când și de alta
militară,

căci

era lipsă ds catolici,

măcari

să-l

sectă și din pelre.

Teofil, mitropolitulă orientală din Belgrad, în 21 Martie 1697, iar
Atanasiă mitropolituli, în 5 Septembre 1700, subseriă actulu de
uniune cu Roma, — mitropolia orientală română încel6ză, — clerii şi
- poporu trece la uniune.
— Şi acâsta fu a doua spargere a religiunii
orientale

Române

din

Ardeli.

f) Starea primitivă a Disericei unite.
încă

li se

mai

face

„dieta și guvernulă,

amară.

Şi Româniloră

Imp&ratulă

care stătea

mai

dă

diplome

celori uniți, vicţa
și

drepturi,

dar

alesi din reformaţi, punit totu fe-

luli .de pedice pentru esecutarea lorii. — Dar și tote favorurile date
împedecai,

că biserica unită să fiă independentă,

pentru

că scopului

4

i

principală era, ca, Românii trecuți la uniune, să fie deplină catolici,
—
și până acesta se va putea, — după instrucţiunile papei, jurisdictiu-

nea bisericescă, trebue să fiă în mâna

catolicilorii

adevăraţi.

Pen-

tu acesta, de loc ce Atanasiii trecu la uniune, se denumi uni jesuitu cu titlu Cazsarum generalis auditor şi se puse episcopului unită, ca unt controloru, acuși ca uni superiori, în cât jesuiţii
controlori, făcură mare necasă bisericel unite. Petru Maiori desprei

acestă epocă a bisericel unite, ne amintesce următârele:
ȘI

aducă

aminte

carl— cum

de

tocmâla

cea

vechiă

se întorcea vre-unii

din

legea

a

<Uniţii

episcopilori

grecescă,

să

latinesci,

la împărtășirea

cu Homa vechiă, — îndată încălecară peste ci,.în câtă episcopii ce
foșii.de legea grecescă nu mal aveai acea putere și volniciă, care
"o avuseseră fiindi neuniă, ci cu totulu atârnau de la voia și po-

runca

episcopiloră

latinesc

şi numai

vicari erau

acestora...

Intru

acea asuprire era archiepiscopulu din Ardealu cu toți Românii lui,
după făcuta unire cu biserica Romei!» Papei din Roma nu-l trebuiau Români, — și în câtă erai răsăriteni, îndemna popore străine

asupra lori; i-au trebuit! numai catolici, să fă supuși şieși și ori
și cul. Pelru Maioru ne mal spune : «Imperătâsa. Maria "Teresa, cu
mare

bia

nevoe

mijloci

episcopiloru

aducere

aminte

de la;papa,

latinesci

și să

de Roma

papei!

ca episcopii uniii să scape de

fiă episcopi
După

eparchiă.>

cu

multe

fatalităţi

și

ro-:

Amară
a

bise-

„ricei unite, gloriosuli împ&rati Franciscii Iosilă I-iă, la anulu 1855,
o reorganiseză fundându episcopia Gherlei și a Lugoșului, și restaurândă mitropolia lui Atanasiu din Belgradi cu reşedinţa în Blajă..
9) Starea bisevices'orieniale, dupii aniune. Trecendă Atanasiu mitro“politulu r&săritenă la uniune, mitropolia Belgradului încetâză. Și credinciosii orientali până la 1751, r&mânu fără de nică. unu episcopi, -

“iară la 1731, suntă apriati
până

supuși mitropolitului din Carloviţi, —

ce de altă parte unele cause

sistoriului

uniţilorii.

Se

bisericesci

vede că la anulu

se desfacii prin con-

1751

totușia

fosti

pla-

nulit, ca să se denumâscă unui epicopii ortodoxii, căci de acuma se denumesci dar numa! Serbi și provizorii de episcopi răsăriteni pen-

tru Ardeală. Impăratulu Iosili alu Il-lea

la anulu

1783: denumesce
6

„4
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episcopi stabilii cu reşedinţa în Sibiiu, și în cele spirituale îlă supune
Dar după mârtea acestui împărat, e— i.
mitropolitului din Corloviţ
piscopia rămâne văduva 14 ani, —și abia la anuli 1810, se denumesce întâiulu episcopi români Vasiliii. Moga.
Deși împăratul fosifu II-lea împinse epoca sa înainte, — şi de și în
Ungaria se aduse articolulă de lege 27 din 1790—91, şi în Ardealii
articolulu de lege 60 din 1790, — pentru liberlatea religiuniloru, —
totuși Românii orientali, și în secolulă a-l 19-lea, pe care lumea. vrea
să-lă -numâscă a-lă civilisațiunii şi culturei, dică, Românii orientali,

prin instrucţiunea gubernială din 13 Augusti 1810, către Moga,
fură din nouă loviți, spunendu-i-se că religiunea orientală nici acum se privesce de primită în ţ6ră, ci numai de tolerată, —
acesta, episcopulă mare

drepti

să-şi apere turma sa,

și pentru

ci să se retragă

de “a face pedece uniunii cu Roma.
Până aci a fostii calea la Golgota!
Românii de religiunea orientală, până în timpulu mal noi, totu
doriai renviarea mitropoliei lori, — şi vedemi pe pre bunului împtrata Franciscu Iosifii, ca şi pe ângeruli, care a prăvălitu petra de

pe mormentă,

și a strigată : «Nu v& temeti, sciu că mitropolia cea

E

restignită o căutați — ea a reînviat!»
Şi în 24 Decembre
ierarchia

s&rbâscă,

1864, ne restaură mitropolia, și ne scăpă de

dândă

şi bisericel

greco-orientale 'românesci

li-

'bertăţi mari!

:B) EPOCA CULTURALĂ!
Dâcă n6-amă întreba: «că în ce stadii a fostii cultura

poporului

românesci în perioduli de la 1699 încâce, mal multi de uni secoli ? ar trebui să respundemă cu întrebarea : ce căutaţi cultură la

unii poporii în epoca când wa avutii posițiune polilicâscă, şi a fostă clăcaşulii
boeriloră, despoiati de starea materială 2 ce căutați cultură „la unii
poporă, în epoca când biserica i s'a spartă în trei părți şi capii religiunilorii lui în parte mare erau străini, — și lumea t6tă era în neîncetată frecare cu elu! ce vreți cultură la uni popori, când prunci!
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lui erai impinși în scâle străine, şi nici n'avea drept să aibă scâlele
sale naţionale şi publice.
Dar totuși să cercămii relaţiunile, cari Paă făcutii neputincios: unii

timpu lungi, — să admirămiu instinctul Şi începuturile lui pentru
“cultură, ca să aflămii Şi ceva mângâere, şi să ne întărimă speran-

ele nâstre.

d) Stuvea culturei în ierarchia serbescă. După ce Serbii se aședară, şi
biserica lorii naţională se organiză, — Mitropolia și respective mitropolitulă din Carloviţă la anulu 1749, fu prevădutii cu mari bu-

nătăți materiale, și anume i se asemnară

9000 fl. pe anii din cassa

statului, și i se deteră bunurile Neradinii, Pankoveze Şi Dallia spre
folosire, și multe alte edificii şi venituri. May târdiă Neradini se pre:
vede mănăstirii Gergeteg iară Dallia 1 remase,. aducendă adi veniti
de peste 100,000 fl. pe an. Românii nu ai căpătată nici atâta,
cât

ar face uni

procenti

din

veniturile

acestea,

—

ba

şi

veniturile

acestea adese ori erai mijlâce spre sur! area Româniloră, —- dăruindu-li-se din ele, cărți bisericeşti slavone, şi demoralisându-i-se cărturaril, plecaţi pe cariera bisericeâscă.
Sârbii încă la anulu 1706 cerură învoire ca să r&dice sole, —
şi abea la 1733 le-a venită r&punsu, că baronulă Kalanek, judecătorulă naţiunei ilirice s'a însărcinată. ca să întroducă şcâle prin orașe și

sate; iară congresul abea la 1730, a trămist circulare către preoțime,

ca să ridice şcâle, — și în anulă viitori Carloviţulă fu celă d'ântâiă cu şc6le triviale serbesci. Mai trecură ani, și la anula 1777
împerătâsa Maria T 'resia se vede îndemnată cde a îndruma dregătoriele aulice, ca să fiă privighetore la întroducerea cu lolosă a cause! scolare.»
|
După colonisare, abea la 70 de ani, a ven'lă uni roitropolit-vrednică la Serbi, Paula Nenadoviciă care, din veniturile cele mari, la
anulu 1761, a ridicată şcâlele triviale din Carloviţă, de unu gimnasiu scrbesci ; iară Stefani Stratimirovici, mitropolitulă celă mai

bine meritată,

la anulă 1791,

lângă gimnasii a fandată uni alu:

mneii pentru 60—70 de tineri sârbi săraci şi unii convictii pentru
40—50 de tineri, cari plătiau ceva puţină pentru susținere și învă&-

4
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țătură, — şi Sârbii își începură progresulă.—- Destul de puținii în decursul timpului, din imiliâne de venituri. Românii nu au fostu pri:
— şi când începură de a-l
miţi în alumneu, și convicti multi timpi,
primi, putură ei Gre să capete cultura naţională, când și din cel primiţi, ca să se lacă preoți sait călugări, și d6ră să ajungă la o treptă
mai înaltă ierarchică, trebuia, să-și schimbe numele şi să-şi ascundă
simţimintele naţionale, — sei deca ai fostii bine crescuți pentru uniunea. ierarchiei serbesci, ca nisce renegaţi, deveniră turbați “propa-

gatori ai serbismului.
Vomii fi așteptată dâră sprijină de cultură românescă de la aceia,
cari scoteaii cărţile românesci de prin biserici, de la aceia, în a căroră mână era directoratuli scolelori—i,şi pe băiatulă Munteni lu
“boteză Muntenovici; de la aceia, cari dispunându de putere mare
în biserică, făcea așa de mari abusuri de ea și în conira preoțiloră,
incât împă&rătesa Maria Therezia la anului 1777 se vădu silită de
a ordona: «Noi oprimă episcopilorii şi mitropolitului, ca pe supușii

Joră preoți sânţiți, să-i mai pedepsâscă cu bătaie, cu fere,

cu legă-

„tari și cu lucruri pentru slujitori! Ore preoţii romani puteaii
ragiulă să fiă pe faţă naționali şi să se opună? |
„Ce stare de cultură generală vomă căuta în epoca acâsta
porulii românesci ? Să amintescii cuvintele pre dreptului
ratii Iosifă ală II-lea dicândă la anula 1785: «Naţinnea
se trateză încă întruni! modă sclavicii, — de unde urmările

av cupoîmpăromână
ei suntu
la

în parte puiţina ei cultivare. . . . La aceştia trebuia aşa să se întroducă sc6le, precumit preoțimea. ei să se instrueze mal bine!»
" Vădurămii că la anul 1731 sa trimisi circulariulă către clerii
pentru rădicarea,

șeslelori—i,şi împăratul

celui buni,

încă şi peste

_b& de ani ne spune de lipsa introdacerii şedleloră!
După

legile ţărei, în acâstă epocă

nici

era

ertată. altori

confesi-

— afară de celei romano-catolice, — ca să redice școle publice.
uni
Şi dâcă vedemii la anulu 1761 unii gimnasiii sârbescii, acela și alte
şcoli. confesionale publice, se deschiserăpe baza patenteloră și resoluțiunilorii Impărătesci căci abea articolulii de lege 26 din 1790—91
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iertă Augustaniloră

o

15

şi Helveţilorii ca să zidâscă şedle publice, și ar-.

ticoluiu 27 din același anu, - - greco-orientaliloră.
A lipsită dâră în român! instinctului pentru cultură? şi priceperea,
că ce însemnătate şi putere are învățătura şi șciința? Nu au lipsită.
De loc : cum la anuli 1731 a ajunsii circularulii pentru deschide-

rea sedlelori, Românii

maltrataţi

de

visurile

grozave

şi amorţiți de gonă și de trudă își deschiseră

ale

secolului

ochi! Oh!

dar cine

să învețe? unde suntă învtțătorii romani ?! sunt! Dumnedeii le-a înspiratii
ideia, şi protopopii, preoţii şi alţi cărturari români formară şedle, private, adeci în casu

lorii: unii diaconă din mănăstirea Tismana din

România,

di-

iaconulii Loga, lu anulii 1736, trtce în Banati şi la Ivedişie lângă Verşeţii
fundeză scâlu comuni românescă, apoi 1 urmeză şi alți învăţători - din

România,

ca să învețe pe tineri! cari voră să fiă preoți

tori! Iată începutulii

culturei poporului

românescii

sine și de la sine, căci cel ce are tăriă

în

în

și învăţă-

Banati,

suiletuli săi,

prin

şi

cre-

dinţă în puterea sa, — nu pere.
Sârbii

cei

privelegiați

cerură

curendu

ca

să-și

redice

institu-

tulii de teologiă, dar împărătâsa Maria „Teresia la anul 1777 le
dice: «să înceteze cu ridicarea sedlelorii clericale, până se va lua otărirea prenaltă>. Abea sub Iosifii a II-lea sa otăriti, —şi la anuli
1789,

în Temișora

se împroviseză teologia și preparandiă, unit cursă.

de șese luni la olaltă. pentru Sârbi și Romani; iară mitropolitul Stefanu

Stratimnovică

numai

după

ce apăru

articolul

de lege

27

din

1790—91. putu să le reorganiseze -mal bine. In institutulă din Temişora, aii fostă Michaiii Dascăluliă şi renumitulă Dimitriă Țichindelă primil profesori români, — și institululii

ființată numai! sub

împăratulă

pedagogici

românesci

sa

în-

Franciscă I la anulii 1817 în Arad.

Petru Maioru, bărbatului culturei naţionale, pe pagina din urmă
a istoriei sale vorbind despre înființarea acestui institutu pedago- gici,

in

descoperirea

nădăjdui nâmulă

bucurie! sale

românescii

ne dice:

de la catichetu

de la cei trei profesori români,
de

pe

timpulu

său

în
.

Dimitrie

Banati,

pâte

Țichindel

Constantiniu Diaconovici Loga,

sifi Iorgovici și dr. Minţă». Toti Petru
„mână

«ce. deosebiti bine

și

Dr. Io-

Maior, despre clerulii rone

mai

spune:

«Ba

şi

în

18-
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Bănată, măcari că-l stăpânesci episcopii cel sârbesci, încă se află
preoți romani procopsiți întru învăţătură,
— dintre aceiași este protopresbiterii : Petru Iorgoviciă al Oraviţei, Stefani de Atanasieviciii alu
Lugoșiului. I6n Tomiciu ali Caransebeşului, Nicolae Stoica de [Ha-

ţegă ali Mehadiel».
lată uni pici de libertate, Și îna timpi scurtă, ce progresii a produsi! cultura precumi schimbă faţa pământului, așa schimbă şi spiritulă unui poporii!

b) Starea culturală în ierarchia greco-catolică romană. Ori şi câtă de
multu era statuli organisati pe sistema de religiuni; ori şi câtă de
mare lipsă avea politica, de catolici în Ardel; ori și câtii de man erati
promisiunile către Romani, cari treciă la catolicismă, — în comparare

greco-catolică

biserica

cu dotarea ierarchiel sârbesci,

a fostu

sără-

cesce dotată. Impăratulii Carolă al Vl-lea la ani! 1717 a dăruită
pentru traiulă episcopului I6nii Patachi, bunulă de la Gerla şi mo-

șia de la Sâmbăta de josii, cari aduceau pe anii unii veniti de 3000 Al.
Energia episcopului Inocenţii Claină, mijloci la anulu 1738 schimbarea aceloră bunuri cu domeniul Blașului, care aducendii 6000 |.
pe ani, 3000 îl. erau destinate pentru episcopi, şi .3000 fl. pentru
călugări și scopă de cultură. Modestii începutii, dar 'în mâna celori
buni fu dar cu sporulă lui Dumnedeii. |
Ori şi câtu catolicii le aduceai Romănilorii aminte de Roma, —și
ori și câtii Românii făcură uniune cu papa, — catolicii priviau pre
Romăni numa! de catolici , şi din partea loră nu sa facuti nici o
— ba pe pruncii români 1 chiamă
îngrijire pentru cultura naţională,
șii mână

în şcole catolice

de

limbi

străine,

—

unii

seminar

ro-

mano-catolică din Clușiă, deloc a stati gata, pentru crescerea preoţilori români; şi apoi decretulă gubernialii din 26 Septembre 1699,
ordin6ză

uniţiloră,

că în lipsă

de

între

şcâle

Romanii greco-catolici,

candidaţii de preoţiă să afle primire în statul preoțescă numai atunci,
când

el voră fi cercetati

seslele

cari sai uniti Românii, adecă
După

trecerea lui Atanasiu,

ale

acelorii

confesiuni recepte,

sedlele catolice,

cu

luterane şi calvine.

la anulă 1700, Românilorii greco-catolici

Ji se Yerlă se intre în scedlele latinesci.
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Când vor fi combinati Romanii din:
epoca acesta, starea
rarchia sârbâscă, Şi starea din acea
greco-catolică, — vori fi
dice: «Seu cu capulă de pâtră, sâu
cu pâlra de capă,— toti
A trebuitii încă multă timpă, și trâba s'a
întorsă spre bine. Ce

pote să facă resoluțiunile împărătesei, —
Carol
de 6000 fl. iar Maria

Therezia

nesct. lată [undamentulu,

„naţională. Să
șianu: < Din
Episcopulă
1754, începe

ordon6ză

din. ieputută
una!»
minune

alu VI-lea dă veniti

deschiderea

ca să se încâpă visța

17.

de șc6le româ-

românescă

cultura

ne aducem aci aminte de cuvintele
poetului Muresimbure întocma şi chedrulii ese afară.»
Inocenţiii Clain şi deosebi episcopuli: Aron
i, la anulu
lucrală de cultură, cu toiagulă stu, desp
arte întunerculă

de lumină. Acestă omiă nemuriroră, la anul
u 1757 ridică sintaxa,
adecă a patra clasă de gimnasiii Și alte
scole românesci și ține
peste 300 de învăţăcei, cu pâne și la serbă
tori cu tertură, — și pe
„unii cu cărti și cu haine. Inocenţiu Clai
n-redicase seminarulă numiti regesci, iară Aroni, la anulu 1754
ridică alu doilea seminară,
numiti episcopesci,şi primesce 12
tineri, a căroră numără se măresce apol la 24. Acesti episcopii a
înzestrată biserica sa și cu o
tipografiă, și cu satului ut, cump
ărată cu 30,000 A. din care
24000 fl. a dati de la sine. Ce ar fi
făcută acesta, să fiă avută veniturile mitropoliei sârbesci, -— ce progresu
giganticu ari fi făcut a-

tunci Românii !

Dar numărulă

|

scdlelorii în sate. pe acestii timpu, nu pute
a fi mare;

Eud. Hurmuzachi le pune la 10. Trebue să
admirămi și aci anima
cea 'graţissă şi spiritul puternici ali împă
ratului Iosifu alu II-lea.
Georgiu. Șinca! la anulu 1782 se denumesce
de directoră de scâle și

dură

12 any

pe acâstă carieră, înmulțindă

scolele poporale.

|

Dar șcâlele ma! înnalte din Blașiu începu de
a fi renumite pentru cultura înaltă a profesorilor lor, —şi pent
ru deşteptarea Zelului
naponalii. Blașiulii începe de a-se face o Athe
nă mică pentru Români și centrul culturei naționale, de unde se
răspândescii bărbaţi

cu spirite luminălâre, ca să vestâscă poporulu
i românescă
. zorile învieri! sale. Pentru acesta, poetulii Caraba, a
putută cânta demnita-

tea Blaşului în modul

acesta:

-

Pc
ie
fe No,

18
«Legănule de sciinţă
Şi de simţuri naţionale,

Blajule! tu locuinţă

Geniului gintel tale» -

Dar

preoţiloră

greco-catolică

romani,

deschisă calea şi în

li sa

la ui după (necerea lui Atanasiu
alte institute de teologiă. Curend
se trămite la Roma în institutuli
niune, Iosif Constantină Patachi
Ino1716 ajunge de a fi episcopă.
de propaganda fide, şi la anulă
iași
ântâ
locii pentru trei teologi;
centiu Clain, mijlocesce de la Papa
ambil
apoi pe Gligoriu daioru, car
dată trămite pe Parelă Avonă,
Petru
, merge şi Georgiu Şincai cu
devin episcopi. La anulă 1774
la amijlocesce de la Maria Teresa,
Maioru. Episcopului At. Rednic
teolonaneulu din Viena, institutul
nulă 1765, două locuri în pasi
MaSamuil Clain şi Stefani Popi.
gică unguresci, unde se trămise
ru
Santa Barbara, ună seminară pent
ria Teresa fundeză în Viena, la
escă
tote naţionalităţile, şi. aci se prim
50 de clerici greco-catolici de

9 Români

Toti aci trebue să ne
din Ardâli şi 6 din Oradia-mare..
abea

acesta. Episcopului Oradiel-mari
aducemă aminte şi de diecesa
Maria
inte de episcopul latinesc.
la anulă 1777 se făcu independ
doilui Peiuşiu, unde se făcu alu
Peresa înzestrâză diecesa cu bunu
de
nescii, şi unde ună altă prejurii
lea gimnasiu. greco-catolici româ

șteptarea națională.
țeră "şi află isvorulii culturei şi rede
ta,
ul greco-catolici în epoca aces
„ Câta de tare a progresati cler
1812 : «Măcari că învețătură Şi
ne spune Petru Maioru la anulă
Românilorii din Ardeli, de câtu
sciinţă nu e mal puţină în clerul
mulţi
în clerulu papistaşiloră unguri

bărbați

din Ardălu,

ă puși şi în diregăloriele
români suntă învățați, — unil sunt
iei nu
iliar; nici clerulă episcopiei Orad

cele mai 'nalte, adecă : cons

"e mal puţini învețatii.»
_

Una

ba şi între politici

postu

de însemnătate

|
mare

pentru

Români,

la începută

nu-

vevisoratulu de cărți. „Maria Teresa
"mai pentru greco-catolici, era şi
lu loslavenă.și românescă, și împ&ratu
fundase în Viena 0 tipografiă
pe Gligoriu Maioru sub pedepsă
sita ali Ii-lea la anulu 1771 află
sQsori de cărți în Viena. Dar revi
în Munkacs şi-lu trămite de revi
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ralulă

din

Buda,

aduse mari

resultate “pentru

literatura românsscă.

Prin articoluli de lege 26 din 1790—91, lângă locotenința din Buda
se înființeză revisorati pentru cărțile confesiunii augustane şi elveice. Prin resoluțiune pre 'naltă se înființâză și pentru cărțile greco-

catolice și peste toli pentru cele românesci. Tipografia privată ilirică
și românescă a lui Novacovicii se cumperă și se dăruesce tipogra(iei universităţei regesci din Buda. Aci aflămi pe Georgiu Șincai,
la

anulu

1804, ca revisori de cărți, pe Samuil

Clain la anulu

1805,

lară pe Petru Maiorii, de la 1809 până la anulu 1821. Oficiulii
acesia le-a făcută îndemână biblioteci și tipografiă, şi apoi Petru
Ma-

ioru își documenteză

aci activitatea cea mal mare literară.

«Sic atar

ad astra!»
c) Starea culturei la greco-orientalii din Arddli. Acuma suntermii
Silii Yară să ne reîntârcemiu la părăsila și amorţita biserică
greco-

orientală romană din Ardeli, ca să căutămii stadiulti culturei,
și la
credincioșii

ej.

Avea şi ea odată bunuri!

|

Dar Ion Sigismund (1559—1571) prin-

cipele din ţâră, la anulu 1569 depune pe mitropolituli Paul
Torduşi,
pentru că nu vrea să trecă cu clerulii săi la calvinismii.
în răpesce
bunuli Lancrăm, și-lu dă episcopului calvinescii. In
zadar sau [ă-.
cutii în timpulă mai noi încercări, ca să se restitue
bisericei orientale. Ionii Constantină Brâncoveanu, . principele Românie
i, a dăruiti
mitropolitului greco-orientali din Belgradi. «posesianea,
în câmpuliă, Ae-

rişenilorii din districtul Argeş în România,» dar trecând
Atanasiu la
uniune, principele a retrast donaţiunea, și în urmarea acâstiă
căp&tară u-

niţil la anuli 1717 alte bunuri. Biserica orientală încercă
recăștigarea
posesiunei Merişenilorii, dar donaţiunea remase și până
adi retrasă.
Ce va mai fi avuti biserica orientală,

uniunea

a dusi

cu sine.

Acuma urmâză 51 de ani de văduvia mitropoliei greco-oriental
e
din Belgradi ; apoi de la anulă 1751 urmeză 33 de ani,
în cari episcopil suntii provisorii şi ser), Impăratulă Tosifu alu II-lea,
la a-

nuli 1789, denumesce de episcopi stabiliti pe Gerasim
Adamovici, ca
apoi după mortea acestuia, de la 1796, episcopia
din Sibiiu să remână 14 ani Iară văduvă.
|
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Doră nu va fi nime care, între asa împrejurări, se pretindă cultură de la poporulii şi clerulă greco-orientalu romanii din Ardelu ?

Cugetaţi doră, că şi împăratul Iosifă alu II-lea şi-a, uitatii de Româ-

nii greco-orientali ? Ba!
Eudoxiu Hurmusachi ne spune, cum-că până la timpului acestui
împărat, Românii orientali aveau învoire numai pentru & scâle. Acesti împărat, prin decretul din 4 Martie 1786, sistemiseză 25 de
scole şi înveţători câte cu 50 florini pe anii, şi apoi pune uni directoră scolari cu 400 florini pe anu, ce se plătescii din fondulie
de studii ardelenii.
La anulă 1810 se denumesce episcopii romani Vasiliu Moga. Bunurile bisericei erai perdute, reședința episcopescă nu era, —statulă
ge la sine nu a ajutati, nici câtu ară fi fosti unii procentii din veniturile ierarchiei serbesci. Episcopului nu avea unde să-și plece capulu. Insă prin resoluţiunea pr6 'naltă din 26 Maiu 1810 sa ordinată, ca poporuli resăriteni, și anume fiă-care familiă, la începulu

să plătâscă câte 5 creițari, şi mai târdiă câte 3 creițari pe ani, și
să se fundeze fondulii așa numiti sidoxialii. De aci să se plătescă-

episcopului 400 florini pe ani, — de. aci să, se înființeze seminaru şi
să se plătâscă lefile profesorilorii, — de aci să se întroducă scâle normale şi să se dele stipendil pentru tinerii cari mergi la universitatea din Viena, să se pregătâscă de prolesoriă și preoțiă. Cu sudorea

feel sa pusă fundamentulă

pe sine!

și Dumnedeii ajută pe celui ce se ajută -

|

|

o

Românii, peste cari au trecută vijeliile calvinismului și ale uniu
nil, despoiaţi de libertăți și înădușiți în sufletul lori, nu desperară.
ci suportară batjocura și sârtea cea mai grea. Ajunși odată la uni
„pici de libertate, se puseră și el cu zelulă. celi mal înfocatii de a
face scole şi de a înveța. Trebue să admirămi lucrulu Românilori
ne spune : «Nu trede la 1810 până la 1812, când Petru Maiori

cură, încă doi ani de când sa aşegatii episcopi români, şi iată neuniții în Sibiiu ai seminarii pentru clericil lori... iară cu scâlele cele
“de pe la sale, ueuniţii până acum întrecă pe uniţii din Ardelil.»
Ce dovedă

istorică mal

eclatantă

pâte da altu poporă, că poporulii
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care în tenacitatea

sa arâtă cunoscință

de

sine, nu va peri, ci tem-:

pestăţile vorii trece peste capulii lui! 'Totii-de-odată acuma
pute esplica,

că pentru

ce

clerulii

greco-catolici

ne vomti

românescii

a Pro-

pășitii mai curendu și mal bine în cultură, şi pentru ce Blaşulă s'a
făcutii focaruli naționalităţii

Trecerea

unei

jumătăți

române

la uniune

în, secolul trecută.

cu Roma,

a trasă după

sine

mare urgiă între Români, pentru că acuma jesuiţii și catolicii încredințară uniţilorii facerea mai departe a proselilismului, — şi neunițiă
vedă adese-ori în uniţi nu numai pe cel perse. sutați din sînulii lori,
ci Și pe persecutatorii lori, sumuțați și sprijiniți de cei cu puterea în
mână, Yară neuniții, opriți ca să se apere. Certele religise fură aruncate

acuma

între Români,

ca să

se mal

spargă

încă

și el între

sine; dar, fără a mal vorbi aci despre natura lorii, deșteptarea prin
sc6le și reînvierea zelului naţionali și de o parle şi de alta, aduse
lumină Și împăcare între fii unel și aceleași naţiuni, în câtă Petru
Maior, şi despre starea socială a Româniloră, față cu despărţirea în
două biserici, ne spune frumâse suveniri încă din timpul săi, — şi
adecă : «Pe urmă aceea se cade să dămiu protopopilorii celor uniți,
cari toţi sunti învețați, și întru sciința teologescă.. procopsiţi,— că
ei cu hărnicia şi cu cumpătuli lori, aii slinsă urgia aceea între uniți
„și neuniţi, care mal "nainte se vedea a fi neînvinsă, câtă acuma,
nu numai că nu se gonescii, nu se baljocorescii unii pe alții, ci încă
cu prieleniă frăţescă petreci la olalta; ba încă şi la îngropăciunea

morţilorii şi la maslu şi întru alte tocmele duhovnicesci şi bisericesci

se adună la olaltă, cântă şi slujescii împreună, fără de a se sfii unii
de alţii; și poporenii şi cei unii și cei neuniţi fără deosebire chiamă
la unele ca aceste preoți și neuniţi și uniţi, numai câti preoţii nu

slujescii liturgia

unulă

în biserica altula, măcară

că Şi acâsta amiă

vEdulii făcându-se câte-odată... Iară cândiă merge vre-un. protopopi
unită (ca
— ri
precum ami spusii mail susti
— toţi
i sunt bărbaţi în-

v&țaţi) la vro biserică, sai la vro îngropăciune
vreau

"nu

să

spună

înv&ţătura

d'a-rostuli, -—- pre

de a neuniţilori, și
bucurosi

îl ascultă,

numai mirenil ci şi preoții cei neuniţi, şi vertosi îi mulțămescii.»
Istoria a doveditii, cum-că în plană era spargerea, elementului TQ-

E

22
și lată

mânescu,

se vede,

că cu lăţirea luminei,

Românii

52
ajunseră

curendi la cunoscința de sine şi la acea convingere, că nai ce să
caute cu ochi răi unii la alții.
Din ce în ce ai trecută, secolil. naţiunilorii, fericite numai prin
dogme; din ce în ce a înaintată secolul națiuniloră fericite numai
prin lucru și cultură, şi inteligința română

pului, şi dându-și

spiritulu tim-

mâna a începuli de a se emula în lucru și în cul-

convingerea,

tură, avendă

a înţelesi

că fericirea comună

ese numai

«din ună

|
cugetii şi-o simțire!»
Să ne despărțimii acum și noi de visurile îngrozitâre ale secoledar, ne-aii deșteptati din somni,—
lorii trecute, ce ne-ai cutremuratii,—
și să urmărimii pe Petru Maioru, care, până ce încă nu sa făcută
diuă bine, a aprinsă lumina sa, şi a porniti întru conducerea nâstră !

TI.

VIEȚA LUI PETRU MALORU.
Nascerca

de

hui Petru Ilaioru.

câmpiă, comitatuli Tordei,

nobili

de Dicio Szent Mârten,

Petru Maioru

sa născutii în Căpuşuliă

şi a fostă

fiului lui Georgiu Maioru,

și protopopulii din ținutului Căpuşului

de câmpiă. Diua, luna, ba nici anul nascerii Jul nu. se pote sci cu

posilivitate, pentru că întrebândii eu parochia din Căpuși, mi sa
respunsă cum-că malricolele parochiale esistă numai de la 1826.

încâce (1).

la
sa pusi
până acum
Anul: nascerei lui Petru Maioru
1753 (2), dar de 6re-ce elu a murilu la anului 1621 şi etatea lui în
finăprotocolulă morliloră sa introdusă a fi de 60 de ani, parea

scuti la anuli 1760—1761. Luândi însă în considerațiune, că Petru
Majoru sa dusi la Roma de-odată cu Georgiu Şincai, care era

(1) Epistola din 25 Decembre 1882 a lui Basiliu Suciu, preotului greco-catolicii de acuma
lu nu se află la
în Căpuşulii câmpiei. Totă-de-odată îmi respunde, cum-că nici portretulă
nici ună următori,

Terguli-Alureşului.

G. Antonelli în Breriarulă istoricii 1877, pag, 15,

.

(2) Georgiu Popescu : Curşii elementară de istoria literaturei,

că sa născută în
dice
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născutu la 28 Februariu 1754, şi atunci era de 20 de ani,— Pelru
Maioru putea fi cam de o etate cu Șincai, și astă-felu verisimili că

sa născutu pe la 1753—1754. Combinând după introducerea
din
protocolulă morţiloră și după anul mergerei lui la Roma, ari
fi
fosti numai de 14 ani cândă a intrati în teologiă, dar nu se
pste
crede, ca cu etate aşa de crudă să fiă fostă primiti în teologiă
. -

Studiele lui Petru Aaioru. Eli

hei,

le-a continuati

episcopulă

Făgărașului,

mite pe Georgiu

în

a începută

studiele

Cluşiă și apoi în Blaşii.

cu reședința

Șinca! și pe Petru

sale în

Oșor-

Grigoriu Maiorv,

în Blașiu, la anulu 1774 trăMaioru

la Roma,

ca, în institu-

tulă de <propaganda fide» să învețe teologia (3). In anulu 1779 amendol se reîntorcii din Roma, şi până ce Georgiu Șincai (4) remâne

în Viena, în seminariulă Santa Barbara, Petru Maioru merge la Blașiu,.

Cilugivia lui Petru Dlaioru. Petra Maioru se face călugări în
monastirea din Blașiii, şi în acestă calitate, primesce numele Pauli (5).

La anulă

1784

se dimiseră din monastire : Samuil Clain, Peterlaki,

Georgiu Șincai și Petru Maioru, și despre acesta se dice anume : că
a reclamatii

între timpuli de cinci ani, și n'a împlinită

nici timpulă

îndetorati noviciloră, și fără greutăți ulteridre c de a se absolve de

călugăriă (6).

a

„Petru Maioru parochii şi protopopii.

:

'Timoteit

Cipariu

dice:

Auto-

rulu Petru Maioru fu şi elă călugări, și soțul lui G. Șincai în 1774
la Roma; însă sub Iosifi ali II-lea eșindi din monastire, se face
parochu Reginului și
parochi, mărturisesce

„ezer lamii-

protopopu Gurgiului (7). Cum-că a fostă aci
şi însuşi Petru Maioru : «Eu pe Francisc Sul-

cunoscuti i6rte bine, trăindu cu dânsuli trei ăni în ora=—

(3) Timoteiă Cisariu : Acta și fragmenta pag. 190. Ion Antoncli în Brer. ist, pag. 16 dice:

»

că Petru Maioru şi-a. începută studiele sale în Tergulă-AMlureșului, şi după co tatălă săă fo transferită ca parochi și protopopă în Capuş, le-a continuatii în Blașiă.
:

(DA. Papiu Ilariană : Vica şi operele lui Georgiu Șincai, pag. 14.
(5) Epistola din 19 Iuniii 1784 a lui Hieronim Kalnoky către episcopulii Bobu.

(6) Epistola citată, punctulă 4: Petrum Maior qui cum reclamavit intra

quinquenium , neque

tempus debitum novitiatus complexit , citra ulteriores dificultates absolvendum judico. Il. Papiă
Vicţa lui G. Șinca! p. 16.

(7) Tim. Cipariu, Acta şi fag, pag. 190. Cursuhi elementarii smintesce, făcându-l preot
în 12

Martiii şi protopopi în Regin.

!

!

,
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şulii Szăsz-Reginu, unde el era auditorii la regimenlulu dragonilori
Savoiani, şi amii avută dese întâlniri la olaltă, și în cortelulă lul şi

la mine

în casa parochiei (8).»

Dar Petru Maioru a fostă şi archi-

diaconul diecesei Făgărașului (9).
loni Bobu, alesii de episcopii la anulu 1782, era îndemnată din
lăîntrulă său de a întroduce noutăți latine în biserică. Samuil Clain

sati Micului, G. Şincai şi P. Maioru, apărau cu toti foculă ritului și
datinile bisericei orientale ; pentru acesta episcopuli era mâniosă asupra. lori, și în anulu 1794, plini: de foci asupra lui P. Maioru,

face dechiaraţiunea : “MI voit da truda ca să-lă strici» — adecă pe
Petru Maioru (10).
|
Petru Alaioru vevisorii de cărți. Petru Maioru în istoria despre începutulă Românilorii se numesce pe sine «protopopii, și la înaltulă
crăiescii consilii locotenențiale ali Ungariei, crăiescii a cărţiloră revisoru.> Elu a urmati lui Şincai. în revisoratulu cărțiloră, și fiindi
parochă în Reginui şi protopopu Gurgiului, sa denumiti de revisori
şi censorii la tipografia din Buda (11), care era tipografia universi-

tății unguresci (12), și corectoră (13). Elu a plecată la Buda în anul
1809, şi acesta o adevereză însuşi în testamentul săi : «Cărţile mele
ce le-ami depusi la fratele mei mai susi anumiti Mihaii Maioru,
în Căpus, în anulii 1809, cu ocasiunea călătoriei mele la Buda, în.
(8) Petru Maioru. Jst. pentru înc. Rom. pag, 126. '
- 1. Antonelli în Breo, has. pag. 17 dice: <Lui Petru Maioru este de a se mulţămi fondul parochiale, casa şi biserica din Reginulii-săsesciă, pentru a cărei cdificare şi episcopul Bobii a contribuită 1000 florini.»
(9) oh. Alexi: Gram. daco-romana sive Valaclica, Bada 1826. Prefatiune: Petrum M. de Di.

cio Szt. Marten, Archidiaconum dinecesis Fagarasiensis în Transilvania.

Causa, din carea Petru Maioru a fostii îndemnat, ca să părăsâscă parochia şi protopopiatulă

I. Antonelli după tradiţiune o dice, saii pentru că atunci organisându-se capitululă

din Blaşii,

"Petru Maioru fu denumită de canonici, -— saii pentru că Româniloră nefiindu-le iertatii de a edilica biserice în oraşele săsesci, și Petru Maioru zidindă biserica şi casa parochială cu păcăli-

rea Saşilori, aceștia îlă încurcară într'ună procesă lungă și neplăcută,
(10) Il. Papiu, Vicţa lui Șincai, p. 18. .
(11) Tim. Cipariu, Act. și Fragm.

p. 190.

(12) oh, Alexi : Gram. Daco-romana sive cal. Buda 1826, prefatiune: ac olim penes lipographiam regiae scientiarum universitatis hungariae librorum revisor.
(13) M. Marcovici în relaţiunea sa din 15 Februarii 1821: Petrus Maior librorum valachicorum graeci ritus catholicorum revisor et corrector,
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staţiunea de revisoratulă regescă pentru cărțile greco-catolice, le
dai
bisericei greco-catolice din Sas-Regin.> (14) Elu se numesce ȘI
revi-

soră de cânţile românesel greco-catolice (15),
Antecesorii li Petru Maioru. Samuil Clainii, censoruliă Și corectorului

cărțilori

românesci

lângă

lipografia

universității din

Pesta,

more în 13 Maiu 1806, şi direcțiunea tipografică, în 5 Iuliu 1806, sub.

No. 485, rGgă consiliulii regesc locotenenţiale, ca să se denumâ
scă
altă censorii şi corectoră, Yară consiliului în 22 Iulia 1806, No. 13886,
provâcă pe vicariuli capitulari alu diecesel Oradiei-mari, ca
pentru

acestă diregătoriă să propună bărbaţi înveţați, şi totă-de-odată face
representațiune către Majestatea sa, ca să se conecdă denumirea
unul censoră și corectorii. — Se denumesce I6an Cornelli, dar directoruli tipografiei, în 3 August

1807, No. 452, însciințeză,

că I6n Cor-

nelli a fostii chlămată să-și primâscă oficiulă, însă încă nu sa
ar&-

lată, — și apol consiliuli, în intimatulă din 29 Martiii 1808,
No. 6460,
adresată către episcopului Vulcan, dice, că I6n Cornelli
de și să de-

numită de censori și corectorii, oficiul încă nu Pa ocupati,
și fiindu

că în intermediulti timpului s'a denumiti de canonici
actuală, la
capitolul din Oradiâ-mare, provâcă pe episcopuli Vulcană
, ca să
propună pe alti bărbaţii înzestralii cu calități alese. — Aslă-fel
u
Cornelli a fostă denumiti, dar n'a intrati în diregătoria Și nici ma.

locuiti în Pesta (16).

|

(14) Archivulă pentru istoriă și filologiă pag. 891 punctulă 3 din testamentă
: Libros... oca-

sione meac Budam

ad stationem

regii revisoratus librorum valachicorum

anno 1809 profectionis apud praedictum fratrem Mich.. Maior depositos, ete,

(15)
Buda
(16)
lariă,

graeci-catholicorunm

Afară de relațiunea lui Marcovier şi testamentulă, Lexiconulă Rom. Lat. Ung.
Nemţ.
în 1825, în prefaţiune încă atestâză ca cărţiloră românesci, greco-catolică
revisoră.»
Georgiu Şincat în 11 Iulii 1807 aşterne rugare către .consiliă, ca să i se
reserveze sapent-u că până la acelă timpă a suplimtii pe censorulă românescă morti , sperândi

că va urma în diregătoria şi salariulă revisorului, dar a înțelesii că acâstă diregători
ă .s'a dată altuia (adecă lu! Cornelli). Cousiliulă, în 21 Iuliă 1807, sub No. 14913, a predată înstanţa,
acesta directorului tipografică, ca să o reaştârnă cu părerea sa.

Directoruli, în 3 Augustă 1807, No. 452, arttă, că Georgiu Șincai a. suplinitii pe Samuil Clain
începând din 13 Mai 1606, adecă de la diua morţi acestula. şi cere, ca pe basa normalelo
ră
susțiitâre, să i se asemneze jumătate din salariulă celul suplinită.

,

Consiliulii, în 18 Augustii 1807, sub No. 17004, n resolvâză jumătate din stipendiulu de500
A,
Georgiu Șincai, dă o rugare nouă şi directorul tipografiei o substerne în 18 Martiă 1808,
cu

,
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Vulcani recomandă tare bine pe Petru Iaioru. Episcopului Samuil Vulcani , cu provocare la intimalele din 22 ulii 1806 No. 13886 şi

din 29

Martiu

preotul

1808,

diecesei

No.6460,

Făgărașului

propune:

în Transilvania,

gin și archidiaconi în Gorgeni.
tul

consiliu regescu,

a) Că

limba

și proverbele

espune

românescă

1-iu

pe

Petru

Maioru,

parochii în

Sasz-Re-

In instanţa sa, retrămisă prin înal-

următârele și adevăratele

merite:

încă o vorbesce, în câtă precum [rasele

ce procură în ea, aşa și idiotismele

le înțelege, și prin

esercițiu de timpii mal lungă scie de a le interpreta.
U) Că studiele filosofice şi teologice le-a absolvitii

cu

Roma, lară dreptulu canonici în Viena.
c) Că în Blașiă. a propusă filosofiași teologia.
d) Că economia rurală așa și-a făcut-o de lamiliară,

în câtiu înțe-

laudă în

lege bine termenii, ce vină înainte în ca.
e) Că vorbesce limba latină, italiană și grâcă. Bărbatulti celă mai
tare recomandabili pentru acestu oficiu.

Episcopulu, Vulcani, în a doua propunere a sa din 13 lunii 1808
cu presentlarea din 21 lunii

1808,

„v6că numai la intimatuli din 29
mandă : <Unulă

Petru

Maioru

e

No. 146413, în care acuma se pro-

Martiu

1808

No. 6460,

pe care acuma îli

și reco-

propuni

umiliti în loculă ântâii, și care din Transilvania mi-a

prea

subşternută

instanța, nouă aci alăturată, și pe care, nu mă temi de a-lu recomanda în totii modulii Înălţimei vâstre regesci împărătesci și înaltului consilii regescă, ca pre cela ce mi-e prâ bine cunoscutii pentru

calităţile sale pre clare şi laudabile.»
Consiliulti regesc

propunerea
«Propune,

de locoteninţă în 5 Iuliu 1808,

de candidaţiune,
şi anume

scința perfectă

călre Majestatea sa, şi în aceea dice:

în locului primă

pe Petru Maioru,

a. limbei românesci, absolvindă

teologice în Roma,

No. 14163, face

fară dreptuli

canonici

studiele

pentru cuno-

filosofice și

cu laudă în Viena, şi pur-

aceea, că lul Georgiu Şincal să i se asemnaze salariul pentru trecută de-odată, Iară pentru
viitoriă până atunci până când nu se va arăta noii denumitulă Cornelli, — şi consiliul în
29 Marti 1808, sub No. 6160, asemnâză în acestă înţelest, — dar totii-de-odată prov ocă pe

Vulcanii, ca să propună pe altulă în loculă lui Cornelli.
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tându profesura publică de filosofiă și teologiă, cunosc
ătorii de limba
italiană, latină și grecâscă, pe lângă cunoscinţa celei
românesci, precum episcopului candidatoriă " “este pre bine cunosc
ută pentru cali-

tăţile sale pre
Majestatea

clare și pentru acâsta e fârte tare de recomandati.»

Sa,

prin

decretul

de

curte

din

2

Septembre

1808,

No. 9181, a denumiti pe Petru Maioru, și în decreti se
dice : «<Ma-

jestatea Sa s'a îndurată pre grațios, de a conferi lui
Petru Maioru
acestii oficii de censoră și corectori lângă tipogra
fia universității

pestane.»

Consiliulă

de

locotenință,

în

27 Septembre

1808, sub

No. 21412, însciințeză pre episcopul Samuili Vulcană,
că Majestatea
Sa a denumiti pe Petru Maioru parochulă greco-catoli
ci din SaszRegin în Transilvania, şi însciințeză şi pe Mathias Marcov
ici, directorulă tipografiei, ca să provâce pe Petru Maioru pentru
de a ocupa

stațiunea ofici6să.

|

Ei

Petru Maioru în 7 Martit 1809, ajunge în Pesta, fară
în 8 Martiti
așterne ună recursă către directorulă tipografiei și
dice, că încuno-

sciințată fiindi prin, episcopulii Vulcani,

în 30

Ianuarii

a plecată

de a casă, dar a avutii greutăți mari pe drumu şi a spesat
ă 300 flo-rinl; mal departe râgă, ca să i se asemneze salariulu
de 500 florini

m.

€. pe anii, în cuote cuartale, și să i se rebonifice spesele
de că-

l&toriă.

ă

|

|

Directorulă tipografiei, în 31 Marti 1809, face relaţiune despre so-

sirea lui Petru Maioru

fondaţiunea.

Şi cere, ca să i se asemneze

tipografiei şi 250 florini din casa

250

florini din

camerală, şi apoi îl

recomandă cu căldură, ca săi se dee o recompensaţiune propor
ţionată pentru spesele de călătoriă. Consiliult regesci de locoteninţă,
în
17 Aprilie 1809, No. 7817, îi asemnâză salariulă, însă 1 den6gă
atare recompensare de spese de călătoriă.
îi

Ast-felă Petru Maioru, din 7 Maxtiă 1809: trăiesce în Buda, şi aci
ȘI documenteză. activitatea sa literară în decurs de 12 ant.
Timpul morței lui Peru HMaioru. Matheas Marcovici, directorul
tipografiei universităței din Buda, în 15 Februarie 1821, raport
eză
către regâsca locotenință a. Ungariei, cum-că Petru Maioru a muritii

|

8

38,

28
Februarii

14

în

După

1821, mai curând

de cum se putea aștepia (17).

făcute de societatea Petru Maioru,

scrutările

din. Buda-Pesta,

în matricula morţilori a biserice! romano-catolice din Buda, suburbiulu Râczvâros, se află următorea întroducere : «Petru Maioru, canonică greco-catolică, mortă în 16 Februarie 1821, în etate de 60

de

Ceremonialuli -de înmormântare sa

ani, locuința sub No. 917.

celebratii prin protopopul

Szojkovics,

și s'a înmormântată

în cimi-

tirul comuni (18). De bună semă în relaţiune e diua morței, în matriculu diua îngropăciunei

după

calendarul

catolică, și ast-felu tim-

pulii morței e fără îndoială (19).
Locuinţa. 'Tradiţiunea spune, cum-că a trăită multă timpi întro
“ monastire romano-catolică în Buda, şi pentru acâsta se credea că a
murită în monastire. Dar din acea dată a matriculei, cum-că a muritii sub No. 917, se vede că a muritu în casă privată, căci altcum

se spunea numele monastirei. In testamentă, punctul ali 14-lea, patul săi îlă lasă vEduvei vecine sârbe, care ta servită în (6tă diua
în morbulă s&ă, — şi acâsta asemenea, arstă că a murită în locuință
|
privată.
Mormântulă e adi necunoscută. lonă M. Moldovanu dice : lar Petru
Maioru zace în mormântulă publică, numiti în matriculă. Locul adi
_nu' mai este indicată prin nici unit semnă, celu pulinii noi, de şi
ami căutată de repeţite oră, nu ami aflati nici unu atare semni (20).

Strămoșulii

Familia bă Petru Dluioru.
Maioru,

care

pe

timpul

Curuţiloră

familiei a fosti : Georgiu

a fugiti din Dicio-Szent-Martin

la Maroş-Datoș și sa aşedatu în Bardoș. Georgiu Maioru a avutu dol.
feciori, a) pe T6deră,

care sa despărlitu

de tatăl

săă

și sa

dusi

(17) Archicu ă pentru istoriă etc. pan. 518.
(18) Raportulă generală istorică ală societăţel Petru Maioru, anulă 1877.

(19) In Archivii, pag. 297, se dice : Petru Maioru a murită ca, revisoră la tipografia univer-

sităţer din Buda, la 3 Marti 1821. In Act. și Frag. pag. 190, Buda, unde a murităîn 3 Mar-

Chrițiă 1821. Acestă dată nu se nimeresce. Râczvâros e partea către muntele S. Geltert, —
cerşescă
cari
săraciloră,
florini
20
stinavâros către cetate. După testamentiă, punct. 13 lasă

la, uşile biserice! din suburbiuli Christina. Din ac&sta combină, cuin-că la actstă biserică a
|
”
amblat.
" (20) Archicăă pentru îstoriă pag. 739. — Şi alți tineri de la socictatea Petru Maioru încă
"a

căutată, dar adi e cimitirulii altcum

organisati, şi numerile mormintetoră

schimbate,

-
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de diregetorii în Oroj, b) pe Vasilie, care a fostii
preoti în Bardoș.
De la acesti Vasilie a purcesă Georgiii Maioră,
însurat cu Ana
Munteanu din Iclandulu-mică, protopop în Mureş
-Oşorheiti, mal târ- Ciu în Căpuşulă de câmpiă, și tata lui Petru Maior
u.
Fraţii și nepoţii lui Petru Maioru suntii :
1) Fratele Dumitru, proprietari în Capuşulă de campi
ă și oficerti
la husari ; de la acesta a fosti feciorulu Ion,

după

care a. remasti

Și trăesce încă Marișca, preotâsă în Faragău.
2) Fratele Ionii, preotii greco-catolici în Ulieș (Olves),
comitatul

Cluşului; acesta a avut feciori pe Petru, morti
fără următori, pe
Ionă, de la ală căruj feciori, Gligoriu din Armenis,
suntii adi 5 prună
în vi6ţă ; şi pe Tâderi, de la care Ionti Logigă,
a lăsată 5 orfani

după sine.

“

3) Tâderu, porecliti Bulgarii, preotii în Căpuști; de
la acesta s'a
născut Gligoriu diaculu din Capușuli de campiă,
care a avută
prunci pe : Marișca, preotâsă în Valda-Cuta, pe Ionii
fără următori
și pe Gligoriu, notari în Dilic, cu 5 următori.

&) Fratele Mihaiii, însurată cu Ana Banua. din Mihalţiu, fostii
comisarii rectificătoră și dișmaşi împărătesei. Pruncil acestuia
a) Ion,

pe care Petru Maioru,

în testamentulii săi, îlă denumesce

de erede

univessalii, și după punctulă ali 14-lea era cu eli în Buda.
Ionii a
devenită jude procesualii, și de la elu a remasă fata Amalia,
mări-

tată după Vasile Crișanii, profesori în Blașiă apol proto
popii, care
adi trăiesce ca văduvă cu orfanii : Ionu, Vasile și Eugen
ia. 2) Ana,
preotesă în Căpuşii, avândi patru prunci : pe Mihaiii Socan
i, preotii

în Căpuşă;
Maria,

pe Ionii Socani

măritată după

cu fetele Alexandrina

profesorul

Pauli

și Adelina ; pe

Marini în Blaşiă,

ciori Petru și Pauli, și pe Alexandru, fără următori.

cu doi fe-

5) Fratele Georgiu, care după testamentii era morti „Și avea
feciori. pe Gligoriu Georgiu, a fostii parochă în Căpuşi
ă,. comitatului

Turdei.
|
6) Sora Anișca, măritată după Simeonit Pap recte Komsives.
Ac6sta a avută 3 prunci, pe Ionii, care purta numele Maioru,
şi a fostii
mal mulți ani prefectulu lui Bornemisza ; pe Catrina, fără
următori,

60
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20
şi pe

masă

Ana

măritată

Reginulii

în

Oltean

săsescu,

după

care

a re-

5 descendinţi şi anume : Elena, văduva baronului Vasile Popi,

Constantinii, maior în garda din Craiova, Amalia, soția. advocatului
Filip în Alba-lulia, loni şi apoi Ana măritată după N. Șandor în

|

Orda de josi (21).
„

Testamentulii. Testamentul

e fără dată, dar judecând din

punc-

tulă alu 14-lea, unde văduvei vecine sârbe “1 lasă patuli, pentru că
Pa servită în morbi, se vede că Pa făcuti puţini timpii înainte de
mârte. 'Tuturorii nepoţiloră lasă câte ceva din mobile, iară după
punctul alu 3-lea, cărțile teologice, juridice, istorice etc. bisericei
părochiale greco-catolice din Sazs-Regin, cele-l-alte profane și scola-

stice, nepotului lonu.
In punctulu ali 10-lea dă 3700 florini v. v. de fundaţiune în seminariulă

multi

s&ă,

Românil

romano-catolici

din M. Văsârhely,

prună

pentru

din n&

apoi din cumnați, și cândi nu suntă de aceștia, pentru

din

comitatulă

Turda,

cu

preferință

nobili,

fiă greco- fiă

romano-catolici. In punctul ali 11-lea dice : In anulu 1812 amă
datii episcopului Vasiliu Moga 700 de esemplare din Predice pentru
Duminecă şi serbători, câte cu 6 florin! la olalta 4200 florini v. v.;
300

e Propovedanii
esemplardin

y. v. la

şi Didachil, câte cu 2 florini 30 cr.

olalta 750 florini; toti de aceste 244 esemplare pe hârtiă

comună, câte cu Î florini 30, la olalta 366 florini, şi peste totă
5316 florini v. v., din cari episcopulu a plătitii până acuma, numai

1000
amii

florini.»
220

12-lea.

În punctulă ali

de esemplare

neguţătoruli

«La

legate din istoria, politică,

|

At. Derra

câte cu 6 florini

v, v., 1320 florini, şi în tipografiă 165 de esemplare nelegate, câte

cu 5 florini, 815 florini.» Din banii din punctulă alu 11-lea, 5316
florini v. v. testeză a treia parte institutului săracilor din Sibiiu, a
amiculă mei
(21) Combinate după testamentulă lul Petru Maioru, după o epistolă de la
15.
pag.
1877
Antonelli
L.
de
istoricii
ă
Breziarul
după
şi
Blaşiă
Dr, lacobit Brendusiană în

Mihaii, în 1868, încă
Archivă pag. 393 Tim. Cipariu observăză, că nepotulă Ionă, de la fratele

lu) lonă.
trăia. Iară la pag. 440 Vasile Crişanii, în 1868, profesoră în Blaşiă, era ginerele
ă că
respunsul
veni
dar
Blaşiu,
la
scrisă
ami
date,
căpăta
Eu sperândă că de,la Crişanii aşi
scrie
îmi
Decembre,
25
în
preotulii,
Suciu
Vasile
Căpuşă,
la
seriindă
şi
ani,
“a murită de câţi-va

că lonă a muriță în 3 luliă 1869.

|

o

|

.
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treia parte fondului preoţescii din diecesa Făgărașului și a treia parte
ca fondațiune către cele 3700 florini din punctul ali 10-lea (22).
IV.
OPERELE

LUI PETRU

Cărţile tipărite şi manuscrisele.

Mai

MALORU

ântâiu de t6te vomi înșira căr-

țile în şirulu cum au eșită la lumină și manuscrisele remase.
Cărţile tipărite sunt :
1. Didachii sau predice pentru

crescerea pruncilorii,

Buda,

1809,

40, 140 pag.
2. Propovedanii sau predice la morți. Buda, 1809, 40, 300 pag.
3. Predice de Dumineci și serbători. Buda, 1811, 40. Stai din
trei părţi (23).
4. Istoria pentru inceputulii Romaniloră în Dacia. Buda, 1812,
347 pag.
5. Animadversiones în recensionem historiae de origine valachorum

in Dacia. Buda,

1814, 80.

6. Refleziones in responsum domini recensentis vienensis,
madversiones. Pesta, 1815, 80.

ad Ani-

7. Contemplatio recensionis in Valachicam anlicriticarn. Buda, 1816 80,
8. Intâmplările lui Telemachi. Buda, 80, 227 pag.
9. Ortographia romana, sive latino- valachica una

cum

clavi. Buda

1819, 8.
10. Istoria biserice; Româniloră, atâtă acestori dincoce,
acelori dincolo de Dunăre. 1821, 409, 392 pag.
(22

precum

Și

Testamentulă e scrisă latinesce și se află întregi în Archiviă, pag. 390, Tim. Cipariu

la pag. 892, observeză, că fundaţiunea şi aqi e în vigâre, dar nu se'află suma
tată. Ea nu a fostii încredințată administraţiunel capitului din Blaşiă,

într&gă tes-

Mi s'aă fostă promisă din Blaşiă unele date, cari dâră mal poti fi, însă până la încheiarea operatului nu-mi fură trămise.

|

23) În catalogul tipografiei universitățel, făcută în 1882, la ordinaţiunea ministerului, nu
suntă înşirate tote operile lui. E de însemnată însă, că din opurile latinesci şi românesci, atingăt6re de Români, după

timpului lipărirei, aceste aci înşirate sub N-rele 1, 2, &, sunt

în ca-

talogă sub N-rele 6, 7, 8. Sub No. 5, Epitomuliă de Dim. Cichindel Buda 1808. Sub No, 10, Fabulele lui Dim. Cichindel, Buda 1814, pag. 484.
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,
11.

Buda

A conlucrată

1823.

la

Leziconulă

6

romano-latino-ungaro-nemţescii,

|

Iară manuscrisele suntă :

1. Partea netipărită din istoria bisericâscă.
2. Protopopadichia.
3. Fragminte de gramatică, serisăîn limba latină.
E lipsă de a întregi materialulii acesta, chiarii prin. scrierile sale,

și ale altora; e lipsă de a spune timpuli, mijlâcele și ansele la facerile lu. Pentru acâsta voit împărţi scrierile lui Petru Maioru a) în
scrieri politice naţionale; d) în bisericesci naționale şi c) în limbistice naționale.
Scrieri politice naţionale.

De aceste se

țină

«Istoria pentru

începu-

tulă Românilorii» și disputele lui în causa istoriei. Damaschin Toma
Bojinca, ne dă următorele deslușiri : (24) Eşindă la lumină istoria lul
Petru Maioru

sa sculati

din Viena

uni

barbati

strălucită întru în-

vățători, și în «Gazeta literală» din Viena, No. 98, a datii în 7 De-

cembre 1813, pag. 1552—1563, o recensiune, adecă o critică în contra istoriei lui Petru Maioru. Acesta asupra recensiunei a scrisii unii
respunsu în limba latină, sub acestă nume: Animadversiones in re-

censionem historiae de origine Valachorum in Dacia, adecă : Luare
aminte asupra recensiunei istoriei pentru începutuli Românilorii în
Dacia. Aceste s'aii făcutii fără ca. autorii să-și însemne numele lori

în acele dispute (25).
Asupra

Animadversiunilorii

autorului Petru Maioru, literatoruli din

Viena, a. alcătuiți uni respunsii în 22 de puncte, ce însă nu le-a
dată la, tipari, ci le-a trămisi (26) d'a dreptului către Petru Maioru.
Acesta aflându a fi şi acesti respunsi fără de temeii, și fiindă îndatinatii de a nu remânea

nimenui

dâtoru,

mal

vârtos

în câtii se

atingea de cele naţionale, a ţesutu unii respunsii sub titlu : < Re/lezio(24) Istoria lui Petru Maioru, ediţiunea a doua, prin Iordachi de Malinescu tipărită în 183 în
Buda. Se alătură disputele, şi Bojinca le spune aceste în «Inainte cuvântare.»
(25) Bojinca în Resp. desgurzătore p. îl pe literatoră îlii însâmnă K. Petru Maioru în dispute

vorbesce despre sine în a treia persână, ca și când altulă ară respunde, precum : autovulii dice.
Dar în Contemplatio şi elă îl numesce:

Domnulă K.

(26) Petru Maioru în Reflexiuni spune, că acele puncte i s'a trămisă din Viena în J5 Sept. 1815.
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|

|

38,

nes in responsum Domini recensentis
Viennensis», adecă : Reflexiun!
asupra respunsului Domnului recensen
ti din Viena, și Sa tipărită la

anuli 1815,

|

Asupra. diseloră Reflexiuni,

recensentulă din Viena Iară a făcut

ă o
recensiune și a dato în Gazeta literală din
Viena, No. 7 din Februarie 1816. Repausatulă Petru Maioru în
contra ei a scris respunsulă cu numele : « Contemplatio recensionis
in Valachicam anticriticam

Litterariis ephemeridibus V iennensibus, 1816
divulgatae», adecă : Pri-

«ire asupra recensiunei dată în Gazeta
literală din Viena, la anulii
1816, în contra anticriticej românesci.
Ac6sta a fosti cea mal de pe
urmă împărăchiare pentru istoria lu Petru
Maioru, care învingendu
pe contrariulu stu, a dati istoriei sale
cea mal deplină. credinţă.

Despre aceste dispute mai dice Bojinca : (27).
«<Anumită unulu din(re cărtitori. a fostă K. din Viena, celu ce
după ce mal de multe
ori sbârlindu-și câma și ascuțindu-și colții
asupra Românilor, Jovită de puterea întru sciințe a vertosulul Petru
Maioru — cădu, ca .
arborulă
celă scurti la rădăcini.»

|

Iară Iordachi Malinescu dice : «Vrendi a face
cunosculi în limba
naţională și disputele urmate între autoruli
istoriei şi între recensentu
lă

ei K. din Viena,

prin

cari disputațiuni s'a întărită adevăru-

rile și sa dati deplină vredniciă de credință
numitei istorii,

aceste

dispute D. Bojinca, jurisconsultulă. principa
tului Moldovei, râvnitorult
pentru națiă, a avută bunătate a le lălcu
i, adecă a le traduce din
latina pe româniă (28).
|
|
|
|
:

Petru Maioru a scristi disputele acestea pent
ru prima dată românesce, pentru că în edițiunea latină e însemnat
«e valachico in la-

tinum .translatae», adecă din limba româ
nescă traduse în latina.
Damaschin Bojinca, mai adaugă : «Din acest
e se vede, că repausatult

„Petru Maioru le va fi avutii și românesce,

dar însă, nici sciti să le

fiă datii la tipari, nici scii să se afle unde
-va
cară că destulă ami cercetati acesta.»

- Titeraţii Români,

ajută

în luptă pe

Petru

(27) D. 7. Bojinca : Respundere desgursităre p. 12.
|
(28) Ist. de Petru Maioră, edițiunea a 2-a, în prefaţ
iune,

în

manuscris,

Dlaioru.

Faima

mă-

despre
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34

istoria lui Petru Maioru și disputele luy,
împărăției Austriei.

trecură

și peste marginile

După mortea lui, uni consiliară împărătescu, fără

ca să-şi spună numele, la anulu 1823, tipăresce în Halle : <Erweisz,

dass die Walachen nicht râmischer Abkunft sind>. (Doveda. cum-că
Românii nu sunt de origine romană). Atunci D. T. Bojinca, continuă lupta. lu! Petru Maioru, și scrie : « Animadversio in disertationem
Hallensem», tipăritii în Pesta, la anulă 1827 şi apol în traducere românâscă sub titlu <Respundere desgursitâre>, apsrându cu resultată
.
bună istoria lui Petru Maioru. .
Teodor Aaron a scristi : «Scurtă apendice la istoria lui Petru Ma-

ioru (29).» In prolog dice : «Și pr6 învăţatulă și ali, naţiei nemuri-

torului Petru Maioru, cu adânci dovedi a pusi lucrul afară de t6ta
îndoâla, cum-că Românii, sângele şi inceputul şi-lă tragă din poporulu romanii din Italia, săditi în Dacia prin împeratuli Traiani.»

Nu se pâte trece cu vederea ediţiunea a doua a istoriei lui Petru
Maioru, îngrijită de Iordachi Malinescu și tipărită în Buda la anulu
1834. Acesta în prefațiune dice : «Vrednicia. acestei istorii, se pote

încă şi de acolo preţui, că de şi Sa, fostii tipărită o însemnată mulțime de esemplare, totuși întru atâta sa apucată, îndată după eşirea
simte
ei din tipari, în câta acuma cu anevoiă se pote găsi, şi se

"- lipsa şi trebuinţa eX, —

ami otăritu a o da a doua 6ră la tipari.»

pentru
Către acestă, ediţiune, la pag. 262, sa alăturati Dialogulu
6, 7 văînceputul limbei -romane,— apoi disputele de sub No. 5,

dândi după acestă ediţiune, mărimea lori.

|

Scrieri Visericesci naţionale. Istoria bisericescă, după

anului

pusi

pe

titlul cărţei, sar fi tipărită în 1813. Acesta nu e adevărat. E posibilă că sa începuti

tipărirea cu titlului, şi cola acesta a pututu să

se -tipărâscă în 1813, dar la mortea lui în 1821

opulă

era sub ti-

Opulă se
(29) Buda, tip. tipogr. univ. 1838, 79 de pag. E dedicată lu At. Graboszky de Apadia.
oră
Romanil
irea
Impărtăș
II.
Cap.
369.
anulă
către
vechiă
Dachia
în
imparte : Cap. Î. Romani!
dinesce de Dunăre, cu aceloră

de dincolo, nic o dată nu a fosti împedicată.

Cap. III. Romani!

Dac], nici de Slavi, cu asai Românii lângă Dunăre. Cap. IV. Românii nu potă să fiă viţă de

minte No. 22 din 1843 "li amintâtă mar puţină Bulgari, ci numa! curaţi Romani. Foia pentru
marl şi crăiescă revisoră a cărtesce : Teodor Aaron, canoniculă cancelară ală diecesel Oradiel-

Voi
ţiloră românesc din Pesta. Eu, ca juristă, în 1833 ami începută cunosciința cu dânsulă.

peveni la densulii,

65

pară,

:

şi

pentru

arăta.

|

“

,

întrevenirea “morții nick s'a încheiatii,

-39

precum

oii

Petru Maioru în istoria politică, pag. 335, dice : «Despre altă parte,
cum voii arăta în istoria cea bisericâscă a Românilori, care custându cu ajutorul Iul Dumnedei, cugetii a.0 aduna din TISIpirI.
>
Iară la pag. 334 vorbindi despre episcopii Romani din Mesia,
în secolulii alu 6-lea, adauge : «Precum mal pe largă voii spune în
istoria cea bisericescă.» De aci se vede, că materialul istoriei
bisericesci, în parte mare a puluti fi gata la anulă 1812, când sa
tipărită istoria politică, însă sai n'a fosti încă organisali, sai
n'a avuti-

bani de a-lu tipări mai curendă.

i

|

E demni ca să se reproducă o parte din prefaţiunea istoriei
bisericesci, nu numai în interesulă materialului, ci şi a
cunoscerii spiritului lui. <Dorulii cel nestâmpărati, care pururea
Pami avută, a
cunosce întâmplările bisericei Româniloră, din tinereţe
le mele m'a
îndemnati, a culege ori unde aflamă 'vro hârtiuță,
în care erat
scrise lucruri de ale bisericei Românilorii. Numat după
ce a scăpată
de sub tescii Istoria cea pentru începutul Romaniloră,
nams apu

catii să întocmescii şi istoria bisericel a Românilor, care cu
ajutorulă nopţiloră celorii lungi, în 11 săptămâni o amă săvârşită.
De

vreme ce fiesce-care vede, că ei cu
o cale necum de alții bătută, ci până

fapta, acesta ami purcest pe
acum nici ispitită, nimeni nu

pte aștepta de la mine o istoriă deplinită... Deci ei aci numal
ami

„aruncati

sămânță

și ami

făcută

ceva gătire,

ca altulă harnici, care

Sarii apuca mal de bună vreme a vârstei sale, a face uni

lucru

mai irumosii. Adevărată, acela folosi Pami făcutcu istoria.
acesta,
câtu multe monuminte, din cele ce au vecuitii până în
timpuli acesta, şi scripturi, cari ati ajunsi la mânile mele, se pună
aiară de
primejdia periril... nici să nu zacă de aci înainte ascuns
e întru întunerecii, ci tuturoră să fiă cunoscute... Ei totuși pentru
dragostea
adevărului, cu care "mi este îmvăpăiată inima, — mal bucuro
si ami
fostă să suferă primejdia, de va fi așa voia Celui înaltă,
de câtu să
lasă, sai a se înșela. cei viitori, sai a nu sci causa schimb
ărilorii
celoră în vâculă mei întâmplate.»

|

36
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|
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Inbrevumperea tipărirei istoriei bisericesci. Mathea Marcovici, directorul tipografiei, în relațiunea sa din 14 Februariă 1821, despre

mârtea lui Petru Maioru către consiliului de locotenință, dice : «Petru Maioru e datorii tipografiei cu 1385 florini v. v. şi anume: 60
florini pentru calendariele românescă şi 1325 florin! pentru opulii tipăritu sub titlu : «Istoria bisericei românesci» dar încă neterminalu,

de și ajunsi către capeti; scoțându-se însă 150 florini ce I-a plătiti înainte, peste toti e dâtori cu 1235 florini v. v. și să se ordineze a se scote din massa testamenială a lui, şi câtă mal curendă
să se rebonifice lipografici (30).» Ast-felu dară e apriatii, cum-că nu e
tipărilă întrâgă, şi că tipărirea din urmă a fostă pe timpului morţii sale.
Partea inedită a istoriei bisericesc. Timoteiui Cipariu dice (31) despre

partea, acesta : « Aceste fragmente suntă luate din însuși manuscrisul,
care prin multe laturi a veniti

în mâna

mea,

şi a scăpată

din

pe-

rire sub revoluțiune (32).
Protopopadichia. Petru Maioru dice despre opuli acesta : «Despre
horepiscopi ami scris pe largi în cartea ce o ami numilii «Protopopadichia», întru care se arstă tâte cădințele cele din nepomenita vreme ale protopopilorii din Ardelă. P6te doră, acele ce sunt
pentru horepiscopi, din protopopadichia le voii adaoge la capătul

istoriei aceştia, pentru adevărata. cunâscere a cădințeloră protopope(30) Archivii pag. 518. Dein vero illi 1385 îl.'v. v. quibus typographiae, et quidem 60 Îl. pro
calendariis valachicis, et 1325 fl. pro impresso, see necdum terminato opere. sub titulo «Histovia Ecclesiae Valachicae, fere ad calcem perducto, defalcatis etc,

”

(31) Tim. Cipariu, Act, et Frag. pag. 189.
|
(32) In istoriă mai pe urmă e tipăritii capulii ali 7-lea, şi o parte din$ ali3-lea. Acuma
după Cipariu, loculă citată, lipsesce partea din $ 3, apoi $ $ 4 și 5, şi apol la pag. 129 publică
$ 6 despre Gregoriu Maioru, $ 7, despre lonă Bohiă. Apoi de la pag. 145—186 e cea-l-altă parte
inedită.

Cap. 8. Despre faptele unoră Vlădici ar Româniloriă din Ard6lă, înainte de a se face uniunea
cu biserica Romei.
Cap, 9. Despre eparchia episcopie neuniţiloră în Ardâlă,
Cap. 10. Despre eparchia. episcopiei Românilori uniţi din Oradia-mare.
Cap. 11. Despre eparchia episcopiei Munkăcsului.. Apor Cipariu la pag. 189 adauge : «Şi se
- termin€ză cu începutulă capului ali 19-lea: Despre alte eparchil neunite ale Românilori — afară de Ardâlă — sub stăpânirea împăratului Austriei. $ 1. Eparchia episcopiei Aradului,
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sc (33).»

Dar nu-și putu închi€ istoria

apoi sa tipărită la anulu
nesci> din Viena (34).

1865,

bisericescă.

Protopopadichia

în f6ia bisericescă «Sinulii româ-

Scrieri limyislice nationale. « Ortographia daco-romana sive latinovalachica», la care a fostii adausi : «Dialogul despre începutulii
limbei române». Acestă dialogi e retipărit în fruntea Lexiconului,

Și în a doua edijiune de Istoriă politică. In prefațiunea Lexiconului

ni se spune : «Petru Maioru..... care de-odată şi ortografia romană
sai latino-valachica împreună cu cheia cu care cele ascunse ale r&dăcinei cuvinteloră le deschide, o a pusi în fruntea Lexiconului,
Antâiă a fostă compusă românesce, apoi tradusă pe Jatinesce.» Cea, latinscă se află în biblioteca museului din Pesta. Ioh. Alexi în prefaţiunea gramaticei sale dice, cum-că acesti onii 1-a servită de normă
pentru scriere (35).
|
Din gramatica lul Petru Maioru, scrisă lalinesce, se află ai numai
dou€ fragminte, unulă de 3, altulă de 9 capete, şi aceste sunt publicate de Timoteiii Cipariu (36).
Petru Maioru şi-a încheiat acestă gramatică, pentru că Î, Alexi
în prelajiunea gramalicei sale atestâză : <O gramatică acomodată a-

cestul

opu

(ortographia daco-romana sive latino-valachica) a avut'o

asemenea gala, ca acuși să o publice, dar a ajunsi pe mânile allora, şi așa d6ră a perilă.» D. Bojinca, în prefațiunea disputeloru,
adauge : «S'au perdutii acele manuscrise românesci (adecă Animad- -

vexsiones, Rellexiones și Contemplalio),

ca și multe alte manuscrise

ale lui; dintre cari, celu mai însemnată

și aducători de durere, este

gramatica românescă, ce Majoru a avuto gata de tipari şi acum s'a
perdută, ca şi când nică n'ar fi fostii.»
7

" (83) Petru Maioru. Ist. bis. pag. 178,
(34) Tim. Cipariu în Act, și Frag. p. 190, la anul 1855 dice : <Unde se mai ţine acestii ma-

nuscrisă, ce lamă

fostă pusii în biblioteca seminariului,

* spune de tipărirea lui.
435) Ioh. Alexi, Gram.

nu sciăi. G. Popescu în Cursii clem..

duco-romana sive calachica, Buda, 1826. Se află în biblioteca univers.

din Pesta.
(36) In Archivti pentru istoriă, paginele : 297, 338, 353 şi 380. Iordachi în cdi. aa doua
a
istorie, „pag: 262, dice, că din gramatică e luată dialogulă adusă la ortografiă.

-

68

.

38

la

romano-latino-ungaro-nemiescii tipărit

Lexiconul

Lemiconulii.

|

|
Buda în 1825 'și are istoria sa.
compusii pre lăudaa
dicţionarii
Georgiu Şincal ne spune : «Alti
tul Rsmuli Clain, în patru limbi, adecă românescă, latinescă, germană și ungurscă, şi curendă va vedea lumina (37). Petru Maiorii
ne observeză : «Vasile Colossi, protopopă ali Bobâlnei în Arddlă, în
celii răi alu lui Szulcser către Români (38).» Madirectorulă tipografiei, în relațiunea sa din 15 Fe-

spune cugetul“
(hea Marcovicl,

bruarie 1821,

tipărită, ne

care încă nu e

prefața Lexiconului săi celii românesci,

ne arâtă, că facerea şi respective îndreptarea și tipări-

rea. acestui lexiconă, s'a decisii prin resoluțiunea din 5 Decembre 1820,

No. 30965
Maioră

i sa anticipat

emendarea lexiconului,

Pentru

a locoteninţei.

din cassa tipografiei

200

Îl. m.

lui Petru

c. şi anume

pentru dece litere, adecă. A—K din alfabetiă. Şi fiindit-că elu a căpttati de la consiliuli locotenenţialii câte 20 fl. pe câlă, se vede că
elu Va emendată

singură în forma

cum-că

şi ast-felu se pote presupune,
la mârtea lui, dicţionarul

cum

era cam

se află

barem

până

la

K

în 14 Februarie 1821, adecă
numai

pe la jumetate gata, (39).

Să audimii şi prefaţiunea lexiconului : «Acesti lexiconă, care în decursii de 30 de ani, mal ânlâiii de Samuilă Clainii, revisori, apol
după mâitea acestuia, prin Vasile Kolozs, parochulă și protopopulu

Secarambului în Ardâlă, eparchia Făgărașului, care la adausă (a lui
Klein) în limba ungurâscă şi nem(âscă (40). Apoi ma! pe urmă și
cu spesele lui Samuili Vulcani, episcopă din Oradia-mare, prin Ionii
după ce acesta a fostă chiă; tă
Corneli, canonică, de nou prelucra

matii

îndărepti

Petru Maioru,

la Oradia, lexiconulu s'a lucrati prin cinstitulu D.

asemene

preoti

alu

eparchiei

Făgărași

şi revisori

(37) Georgius Sincai : Elementa linguae daco-romanae sive valachicae, Buda, 1805. Alterum dictionarium composuit praelaudatus Rssimus Klein, quod in quatuor linguis, i, e. valachica,
latina, germana et hungarica, brevi lucem aspiciet. Se află în biblioteca universităţel.
" (38) Petru Maiorii. /st. pol. pag. 245.

-

(39) Archiră pag. 518... pro emendando Lexico-valachico, anticipati ex cassa typographica

esse
ad rationes subadministratarum decem alphabeti litterarum 200 fl. c. m. qui praesto
dicuntur.
(40) Precum vădurămi în nota 36, Şincal dice, că în tăte patru limbi era compusă de Samuilă Clain,
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greco-catolici alu cărțilorii românescă, lângă tipografia crăescel univer-

silăți. Dar Petru Maiori încă a repausatii mal "nainte de a se isprăvi revisia cea mai de pe urmă (41) și mal vârtos mai 'nainte de
a cerca rădăcina cuvintelorii, ca să se vedă a fi asemenea altori
cuvinte în limba italiană, spaniolă, francesă. Mai pe urmă prin Ion
Teodorovici, parochi neunit, de ucum din Pesta, şi prin Dr. Alexandru Teodori, dr. de filosofiă şi medicină,» dati în Buda, 30 Au-

gusti 1825 (42).

|

lară după documintele aflate în archivuli de țâră din Buda, despre
lexicon se sciii următârele:

Petru Maioriă în recursulă săi din 8 Martie 1809,

dată

a doua

di după sosire, către directorulu tipografiei, dice : <Nu fără greutatea
cea mai mare pentru lexiconulă românescă, latinesci, ungurescă și
nemțescă, ce se pregătesce de ali pune curândi sub tipari, corigândulu şi respective îndreptândullă 63 va da truda, prin. care tipografii în totu modulii i se va aduce dobândă.»
Despre lexiconă se află urme, dar nu se află acte în archivulu de

țeră până la 5 Noembre

1819, sub care dată, Petru Maioru aşterne

«Censura lexiconului de la litera H până la capătă.»
Guvernulu din Galiţia în 5 luni 1820, No. 25132, cere de la con-

siliulă regescu din Buda,

ca. de loci

cum se tipăresce

dicţionarulii

românescă, să i se trămilă pe lângă depunerea preţului. Consiliulii
regescă, din acâstă ocasiune, în.4 Iulie 1820, sub No..16561, r&spunde : «Dicţionarulă românescă Kollosian în faptă e sub tâsci, și
(41) Lexiconul, compusă din may multe lexicâne, a putută fi gata și în vița lur Maior, dar
se vede şi din relaţiunea directorului, că el Va emendată, şi din acâstă prelaţiune, că elă l'a
revădută peste totă.
(42) La finea cărţii lut Bojinca «Respundere desgurzitâre»> stă : «Imprimatur Pestini die 23
Novembris 1827, Ioannes Theodorivies m. p. g.n. u. R. parochus pestiensis, venerabilis consistorii assesor, et librorum Valachicorum int. R. censor.» De aici deduci, că după mârtea lui
Petru Maioră locoteninţa denumindi pe Theodorovici de censoră interimalu, acesta a fostă oficiosii însărcinată ca să încheie lexiconulă, şi apoi fratele săi Alexandru 1-a. ajutati,

Amiă întrebată pe parochulă din Căpuşă, că nu cum-va la Ionii Maioră s'ar afla încă nisce
manuscrise sai alt-felă de scrisori de la Petru Maiorii, şi parochulii Vasiliu Suciu, prin scris6rea sa din 25 Decembre 1882, îmi spune, că ce scrisori s'arfi aflată, acele, Amalia, feta lut

Ionii, văduva lui Crişană, le-a predată D-lui Timoteiii Cipariu.
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cât mai curând va părăsi tâsculu, dar totuși pentru corecturele
grele ce mai ai de a se face, se prevede o întârdiere mai lungă.»

Directorulu tipografiei apoi, în 24 August 1820, sub No. 23026,
relereză între altele acestea : <Alăturezii declaraţiunea lui Petru Matorii
(adi nu se află) în privinţa lexiconului, la a cărul lucrare asudară
mai ântâii Samuilu Clain şi Basiliu holossy, dar amândoi muriră.
Dar lexiconuli ast:felă cum e descrisit și compilatii acum — precum
. censoruli Maiori în scriptul stă aşternulă a spusii
— cu onâre şi
utilitate pentru institutul tipografici, nu se pote tipări,
— și acelu
censori fiindi întrebati, ca ce arii cere ca să-li încheie cât mal
curândă,

a r&spunsii : «Nimicii

nuscrisulii ce-lă are
etimologia vorbelorii

alta

de

câtă

decă

el

însuși, —

ma-

la mână — îlă va. revedea, corige, şi pe lângă
românescă va adauge şi aceea ce lipsesce per-

fecţiunii lexiconului, poltindă pentru acesti lucru - 500 “fl. m. conv.
dâr numai din acea causă, căci în lipsa de subsistință mai bună,
săntlatea sa, destulă de sdruncinată, să și-o facă mal aplă pentru
opulu ce e de a se perfecționa.» De aci, când după cunoscința pu-

blică, nu ari fi altula, care -să p6lă pune mâna din urmă la acesti
lexiconă ; iară tipografia trebue să-și rescumpere credința dală publicului, cugeti pr umilit, că lucrarea censorului Maiori să se primâscă și rugarea să i se împlinescă.
Consiliuli regescă,în 12 Septembre 1820, No. 23026, răspunde, că
lul Petru Maioru i se asemnâză cele 500 Îl. m. conv., dar cu acea
„condiţiune, că e dâloră să facă şi corectura, iară suma să se plătescă în părţi, aşa precum gată lucrulu. Directorul tipografiei, în
- 29 Noembre 1820, No. 30965, raporteză, că de dre-ce numitulii corectoră acuma e sub cura medicilori, şi suma acâsta, ca și ajutorii
din acelă scopii sa ceruti, ca în acestă vârstă să-şi ajute stării sănătăţii şi puterile trupesci să și le pâtă recâștiga și conserva, pen-

tru acesta,
regesci,

părțile din

suma anumită să i se anticipeze. Consiliul

în 5 Decembre 15820, No.

anticipative câte
lucrul,

30965,

ordineză,

ca să i se dea

100 1. dar să aibă diligință şi să se grăbescă cu
|
|
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V.

EPOCA LUL PETRU MALORU ȘI PĂRERILE ROMANILO
RU
DESPRE DENSULU
Contimporanii. Pentru ca să ne putemi înfăți
șa epoca lui Petru
Maioră și mal de aprâpe, să căutămiă pe bărb
ații
cel mal de frunte,
cari au lrăiti în limpuli vieţii lui. La nasce
rea lui Petru Maioră, pe
tronu era împărătâsa Maria Tereza; elu a
fostă contimporană lul
Iosilă ală II-lea, Leopoldă ală II-lea și Franc
iscu Ii, murindă în
1821 pe timpulă acestuta. La nascerea lui,
în Blaji era episcopi
P. Aroni, ală 5-lea episcopi ali Făgărașului;
a fostă încă studinte
în timpulă episcopului At. Rednici Și june
sub Gligoriu Maiorii, care
la trămisui la Roma, — iară pe timpulă lui
Ionii Bobi, era literați

renumiti, devine bătrânii și apoi more ; — Stă
în amiciţiă cu Ignatiu

Darabantă şi Samuil Vulcani, episcopii Oradiel-ma
ri.
Se nasce pe când la neuniții din Ardâlu episc
opi sârbiși provisoriu era Soironiu Chirilovici ; trăesce pe când
suntu Gedeonă Ni-

chilici şi Gerasimi Adamovici cu reședința în
Reşinarii, — vede pe
Vasiliu Moga, ântâiulu episcopii români aședâ
ndu-se în Sibiu, şi-lu

lasă în vidţă.

serbescii,

Se nasce

vede

vici, Vicenţiu

pe timpulă

lui Paulă

Nenadovici,

mitropolită

trecândă înaintea sa, la cele eterne pe Ionu Georg
e-

Ioanovici

Vidacă,

Moise

Putnici

ȘI lasă după

sine pe

Stefani Stratimirovici, ca să înainteze causa națio
nală sârbescă.

junge în Roma

la mârtea

Papei

Clementă

alu

-A-

14-lea și șede acolo

pe timpulă (1775—1800) lui Piu alu 6-lea.
|
La anulă 1784 eșindu din călugăriă și nergândi

la Sazs-Regină'

de preoti și protopopu, vede pe Georgiu Șinca
i ca şi pe directorulit
scolelorii populare unite, și pe Dimitrie Eustatievi
ci ca și pe directorulă scâlelori populare neunile, mai târdiă pe
Radu Tempiâni și
Georgiu Haneși, dar colegii cu cari a făcutii elă
o trinitate literară,
au fosti Georgiu Şincai şi Clain. Apoi la anulu
1809 mergând la
“Buda de revisorii de cărți, contimporanil X
sunti Vasile Colossi, pro-

topopuli din Secaramb,

care împreună

cu Ionii Theodorovici, preo-

42
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tulă neunit din Pesta și fratele acestuia Dr. AL. Theodorovici iai
parte la conlucrarea şi încheiarea lexiconului din Buda, și Damas-

chinii Bojinca, juratii la tabla regescă din Pesta, care după mârtea
Jul, îli apără în contra cârtitorului din Halle. Dar nu putemu să ultămiă aci pe Georgiu Lazără, născuti la anulii 1779 în Ardelu, crescuti în Blajii și trecutu în România, ca să propage românismuli

în

contra întunericului, adusi

de

fanarioți, — și pe care Maiori la

anulu 1821 îl lăsă în etate de 42 de ani, — însă Lazării abea mai
trăesce do! ani pentru misiunea sa cea înaltă; și nu putem uita
aci pe Eliade, remânendu după mortea lui Lazără în etate de 21. de

any, învățăceluli lui celă mai ageri, ca în anii bărbătției sale să ajungă a fi părintele literaturei din România.
lată şi numai aci o mulţime de bărbaţi, pe cari 1 produse cle-

mentul românescă, de loci cum resuflă spiritulă lui celii nădușitiă ;
fată dovedă cum-că în poporulii românescii e mare capacitate de

progresii şi de cultură, când şi într'o epocă cu libertăți forte restrînse
produse bărbaţi învățați, cari și timpului de adi ari face ondre, —
ba. produse Smeni genial,
unde 1 mal aşteptămu.

epocall,

pe cark' adi nu-l mai allămă,

pe |

Tvenimente de frunte. In viâţa lui Petru Maiori aflămi două evenimente de frunte, ce Tai făcută pe el literată şi bărbatu mare.
Întâi, mergerea 'hă la Roma şi studiulii sc profundi în maleriele bisericesci şi naționale,cari cu. atâta suntii

mai -de lăudati,

până la “el mal mulți fură trămiși la Roma,

cu câti și

dar afară de elu și de:

Georgiu Șincaj, alţii nu produseră nici unii resultată literară. A fosti
bine-cuvântată alegerea lorii, din partea lut Gligoriu Alaioră. Ală doilea evenimentii pentru cariera lui, a fostii revisoralult de cărți din
Buda, unde a lucrată și tipărită atâta, în câtu totă cea-l-altă inteligință (esceptândă pe Șincai și Clain) la, olaltă, nu a lucrati. atâta
în jumătate de. secoli.
Părerile Româniloră, despre Petru Daiorii. Petru Maioră, în istoria

sa naţională, ne dice: «Cugetulii mei este,

cele ce mal vertosii se

țină de începutul Românilorit în Dacia, pentru aceea a le însemna
din vechi scriitori, ca, audindi Românii, că din ce vită strălucită
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prăsiţi, toți să se îndemne de a urma strămoşilorii
săi, întru oşi bună cuviință !»(43).
istoria lui naţională aflasemă mal multe idey Și principii
spede ale lui Petru Maiorii, şi ca să-lă înfățişeză cu aceste
may
7

suntii
meniă
In
ciale

de aprâpe înaintea

ochilori

auditorilori, îm! întinsesemă lucrarea pre

tare, şi pentru acesta mă resolvăii de a încheia discu
rsul mei cu

părerile scriitorilori

români

despre

persGna

lui, despre operele lui Şi

despre influința, lori la poporul românescă.
Damaschini Toma Bojinca. dice despre Petru Maiori
: « Vreduicii

de aducere aminte Petru Maiorii de Diciă Szent
Martin fiindi înfrumusețată de drâpta natură cu mare înțelepciune,
cu mari și late cunoscințe istoricesci, supte mal vertosă din autoril ce
se află până

adi în biblioteca nevătămată din Roma, de re-ce vădu scăde
rea și
întunereculă celi ce căşuna orbiă nâmului românescii din.
singura

lipsă

ce pe

a istoriei pentru începutulii Daco-Romaniloră, — toti
timpul

lângă

oficiulă săi îl rămase spre resuflare și spre petrecere,

la aplicată cu mare

spori

şi întrebuințată

spre uni scopu nobilă și

asupra publicului străini : «După

ce Petru Maiorii Istoria

de bună folosi, precum nemulul românescă așa și totii publicului (44).>
Să audimiă toti pe acesta despre impresiunile istoriei lui
Petru

“Maior

despre începutuli Romaniloră,
Şi strecurată o şi arta

o puse crăescel censuri, și ca cernută

la lumină

stendlă la grăirea adevărului.

Deci

în anul

numai

1812,

punândă mare

câtii deschise

ochii

o-

disa

istoriă, ca să vedă radele strălucitâre ale s6relui sburătoriă
de după
orizontii, de-odată. se şi seculară mulți, ci seci cârtitori și fără
de măduvă, — dintre cari, uni de faţă, alţii de dosii, defălmau
pe autorulii numitei istorii românesci, fară alţii, îndelungată urgisi
aă istoria
acesta, mărmuindi mal una mal alta. Precum ami cetitii mal
deunădi

în novele, dar și în foile patrioticesci, cum fără de sfială se curmă
t6tă naţia românescă, cu delăimări vomate din r&utatea, unori
ca
acele inimi (45),

43) Petru Maiorii în prefaţiune.
"
(£8 Dam. Toma Bojinca : <Respundere desgurzitâre la cârtirea din
Halle.» Buda, 1828 pref.
şi pag. 111.
(45) L. cit, pag. 12.
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Dar Istoria naţională a lui Petru Maioră, mână valurile din. (âră
şi pană în ţări străine, și anume în Viena sa redicată ună anonimi
cu care Petru Maiorii schimbă trei dispute, Animadversiones, Refle-

ziones şi Contemplatio, ba și după

mârtea

lui, la anulu

1823,

unu

anonimi consiliarii regescii în Halle tipăresce : <Erweisz, dasz die:
Walachen nicht râmischen Abkunft sind> la care apoi, Damaschini
Bojinca se simte chiămali de a răspunde prin «< Animadtersio în.
dessertationem, hallensem. »
Ionii Alexi în anulă 1826 observeză.: «Mulţi dintre cel mail învătaţi bărbaţi al naţiunel n6stre asudară multă, și asudă şi acum,.....
pe uniculii abea îlu poti trece.aci cu vederea, pe celă ma! vestită
domnu, pe nemuritoruli naţiunii sale, Petru Maioră, care a tipărită :

:

multe cărți și forte necesarie naţiunii sale.» (46)
La anul

1836,

Iordachi Malinescu

află lipsă,

ca să facă a doua

ediţiune a Istoriei naţionale a lui Petru Maiori, și vorbesce astu-felu:

«Vrednicia. Istoriei lui Petru Maior pentru începutulă Romanilor în
Dacia, dată la lumină în anulă 1812, este de comună cunoscută nu
numai de către nația românescă, ci și de către nâmurile străine,
cari ai avultiă îndemânare de a o ceti. Iară folosul ce s'a revărsati
dintr'âusa. peste naţia românescă, este multă mai mare și însemnatu
de câtii să-lu potă descrie cine-va după cuviință. Pentru acâsta istovia întemeiată pe scriitorii cei mai vrednici de credință, este într'a-

arstându-i înce-

devări, cea mal dântâiă istoriă a nație! românesci,
putulă

Romanilorii

în Dacia,

strămutările,

ce le-ai suferită,

şi vred-

piciile ce le-aii făcută ei în deosebite restimpuri... și încă a deşteptati în naţiă uni duhă îndemnătoră de a nizui către drâpta luminare, -

de care se îndulcescii cele-l-alte nâmuri ale Europei. De la eșirea acestel istorii, Romanulii — care mal
culii întunerecului — a învățată

de

"nainte zăcea aruncati în adâna cun6sce

trupina şi ființa sa, sa

deşteptati într'ensulii iubirea de naţiă şi patriă, cu uni cuventi, acâstă istoriă a dati laudă și mărire, şi a urdită epoca naţiei româ- .
nesci.

Autorulii

ei se vede a

(46) lonă Alexi : <Gramatica,

fi fostii întru adevării,

daco-romana

sive valachica>, Buda,

alesi de pronia

1826 în prefaţiune.
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Dumnedescă

spre scâterea nație! sale din cumplitulu întunerecă.» (47)

Eliade "lă înalță prin cuvintele acestea: «Istoria pentru începululă
Romanilori a fericitului Petru Maioră, a fosti ani felă de toiagă ali
lui Moise, prin care despicândă marea de întunereci, ce ţinea pe
Români, "1 făcu să trecă dincolo de Egipetulii minciunelorii şi să re-

cunâscă adevăratulă lori începută (48).> Iară Michaiu Kogălniceanu în
ridică faptele, dicândi : «Petru Maiori a contribuiti celt mat multi
la deșteptarea simţimântului națională între confrații săi Români (4:9).»
Georgiu Popescu vorbesce de însemnătatea opereloră lui Petru Maioră

în modulă acesta : «Petru Maioră a deșteptatii și întemeiatii între
Români — mal multi de câti orl care — cunosciința despre adevărată a lorii origine, că suntii adevăraţi nepoți al vechilor Romani,
şi limba lori, e limba populară ce suna odinidră pe pămentulă Italie), în gura celui mal puternicii poporă alu lumei! A purtati dispute
învingătâre'
în contra tuturorii acelora, cari denegaii descendinia. n6-

stră de la coloniele traiane. Scrierile lui de o natură polemică provocară o udevărată revoluţiune în lunea literară română și sterniră
în Români interesuli și dorului de cetire (50).»
Dar precum amiă mai atins, pe Petru Maiori trebuia să-l pri-. vimu şi deosebi în societatea amicilorii şi colegilorii lui în literatură,
în colegiulu cu Georgiu Șincai şi Samuilă Clain, cari ai trăită unu
timpu și de-odată și la olaltă, — și să audimă părerile despre influința comună a operelorii lori,
“ Preotului Munteanu din diecesa

Oradiej- mari 1 glorifică astii- felu :

«Nu vreau eii cu ocasiunea acâsta a demonstra, că nația' română are
să mulțămescă numa! uniţilori Petru Maiori, Georgiu Șincai şi Sa..
muili Clain, cu cari se sumețesce adi, şi a cărorii nume din di în
di se apropiă mai tare de nemurire — deșteptarea naţională și totu
îndreptariulă,

ce "lă luă

românimea

de la ei, ca de la unil cari, a-

vândă ocasiune de a învăța:în mijloculu Italiei, limba şi istoria Ita(47) Petru Maioră, «Istoria», a 2-a ediţiune, în prefaţiune.
(48) In prefaţiune la Fabulele lut Cichindelii,
(49) In Istoria Moldovei, cuvântulă

de introducere, citate din

(50) Georgiu Popescu : Curs elementară,

46

76

Jiei, pătrunşi ca de o scânteiă electrică a naţionalismului romanii,—
prin gramatică și prin istoriă traseră părete între românismulii curatu și între slavonismii, și ne scâseră din rușinea ce zăcea pe pă-

rinţii noştri, când nu-și cunosceaii nică începutulă, nică chiar limba !»(51)

Iar Al. Papiu arianii, pune cununa pe capuli lori, dicândă : «Cei
mai iluștri apostoli ai Românismului, Samuil Clain sat Miculă,

Georgiu Șincai și Petru Maior... suntii trei luceferi pe firmamentuli

literature Române !> (52)
Ce ași avea

să mal

|

dicii şi ei, după

ilustri bărbaţi români? de câti,

ce auqirămu părerea atâtorii

că înfăţișându-mi-se

spiritulii- celă

mare alu autorului înaintea sufletului mei, numai memoriei bine-cuvântate a lui se aduci încă câte-va cuvinte.
Reminiscinţele pie despre Petru Maiori, sai susținutii neîncetatii

între tinerii români al universităţei din Buda-Pesta, acolo, unde au
torul în mai mulți ani lucră diua și nâptea, pentru deșteptarea naţională,

și pentru acâsta tinerii, la anulă

1862, în era, restituire con-

stituțiunei țărei,— incepură de a face paşi pentru fundarea unei societăți literare românesci, şi o fundară intru memoria luminătoruluy
nostru, dându-i numele : «Societatea Petru
Eliade "li numi «fericitul Petru Maioră.
ori fericită, căci:
Fericitu e celi ce jertfesce timpului s&ii
de odihnă, ca să lucre pentru deșteptarea.

Fericită e cel ce 'ȘI nobileză
rea între fiii unui poporii.
Fericită e celui ce 'și adună

neze uni poporiă.

Maioriă.»
> Intru adeveri, de multe
de petrecere și n6ptea sa
unui popori.

inima, ca din ea să isvorâscă
lumină minţi

iubi-

sale, ca cu ea să lumi-

Fericitu e învățătorul, care sădesce idel de cultură, ide de cunoscința de sine, idei de reînviare în sufletulă unul poporiă..
Fericiti e literatorulii, care a lucrati atâtea opere preţidse, și me-

rită după mortea sa, ca să fiă atât de glorificată, de către lumină„torii unui poporă.
" (51) Fâia pentru minte, anul 1843 No. 22.
(52) AL. Papiu Iilariană, Vi6ţa și operele lui Georgiu Şincay, pag. 2.
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Pentru acesta, geniule alu lui Petru Maioră,
m& întorci acum către tine, şi-ţi dică : «Caută din ceri Și vedi
poporulă tăi românesci,

în

a cărui inimă viezi cu tste simţimintele,
al r&masă nemuritori cu tâte ideile tale !»

DOCUMINTE

LATINE

REFERITORE

și
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suflet

LA BIOGRAFIA

“LUI

PETRU MAIORU
l.
Direcţiunea tipografică, în 5 Iuliu 1806, No. 485, cu provoca
re la intimatulă dir 27 Mai 1806,
No. 9516,
propune, ca în loculă repausatului Samuilii Klein
să se Qenumtscă altii censorii
şi corectoră românescii.
* REFERADA

13886
AM.

-<Siquidem
Scientiarum

munus

ex consilio 22 Julii 1806

Varadiensi Diaec. Greco-Catholico

per mortem
universitatis

Samuelis
pestiensis

Klein

Vicario capitulari :

penes typographiam regiae

censoris

et

cosrectoris

valachici

vacans reditum sit; hinc pro supplendo vacante hoc inunere

individua requisilis dotibus et scientiis instructa, atque in lingua
va“lachica aperime versata consilio huic L. BR. quoocyus proponenda

esse.

Farkas

Quo fine etiam

hicce

erga

instantiam pro congruo

remissionem

usu transmiti.

adnexam

Constantini

Dat.»

Toti cu acea dată e represenlaţiune către Majestatea Sa ca. să concedă denumirea alin censoriă.
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IL.
Praes.

Supplex libellus Georgii Sinkai

14913,. 11 Julii 1807.

pro salario suppleti denati

censoris valachici

sibi Bgno-gra-

tiose resolvendo.

(DIS LĂUSTRU)
Serenissime,

etc.

Exquo presbyler Samuel Klein ordinis S. Basilii religiosus ad excelsum regium Little Hgcum librorum valachicorum ex parte graeci
ritus unitorum censor, et ad typographiam regiae universitatis FHgcae
eorundem librorum typi corrector die 13-a Maji anni praeteriti seu
1806 e vivis decessit; infrascriptus dispositione J. officii praememoratae typographiae utrumque revisoris munus penes ordinarium suum
typi correctoris officium, ad noticiam praenuncupati typographiae officii, idipsum, si opus fuerit, adlestaturi, tanto maiori cura intentione

virium ad tempus praesens sustulit, et supplevit, quod in eodem
nati revisoris munere, et salario successurum se speraverit.

de-

„Qui a vero vacans hocce munus alteri jam clementer collatum esse
intelligeret ; ideo, in praesenti apud serenitatem Vram regiam et excelsum consilium regium Little Hgcum unice pro eo humillime supplicare sustinet infrascriptus : quatenus, in conformitate Bgnarum

normalium

salarium

pro

tempore

suppleti

hujus

difficilis

muneris

clementer sibi resolvendum Bgno-gratiosissime exoperari dignaretur
Altefata Serenitas Vra regia et excelsum consilium regium Litie Hgcum.
Quam gratiam demissime exorando in profundissima veneratione

emoritur. Humillimus
m. p. penes

et obsenquentissimus servus

Typographiam

R. universitatis Hgcae

Georgius

Sinkai

typi corrector.

II.

REFERADA

”

14913 ex cousilio dt. 21 Julii 1807
Divectori typographiae,

|

Georgii Sinkay penes typographiam universitatis typi correctoris |
pro suppleto librorum valachicorum G. R. unitor. censoris officio

”3

|

4%

medietatem salarii supleti officii sibi aplacidari orantis, hicce adnexam, erga remissionem instantiam, directori huic pro depromenda
isthuc opinione hisce transponi. Dat.
IV.

452. (DIN LĂUNTRU)
Serenissime, etc.

Altissima gratia caesareo-regia jam pridem et normaliter definivit,
ut ii, qui alios in muniis suis supplent, remunerationem ex: dimidio
salarii illius qui-suppletus fuerat, consequantur ; qua supplicans Geor-

gius Sinkay typi corrector, quod denatum Samuelem Klein librorum
valachicorum graeci ritus uuitorum censorem et correctorem a 13 Maii
1806 usque praesentem diem suppleverit, et neoresoluto censore et

correctore loanne Kornelyi ad officium suum evocato quidem, sed
necdum comparente, porro quoque supplere pergat, tanto digniorem,
semet reddidit, quanto
exequi semper studuit.

diligentius reliquas

etiam

officii

sui

partes

Quod ipsum, dum in obsequium R. gratiosi intimati dto 21 Julii

a. c. et sub No. 14913 dimissi readnexo supplicantis libello originali, humillime declaro, Benegnitati altisque gratiis commendatus.
Budae

die 3-a Aug. 807

-

Dlathias Markovics m. p.
Tipographiae director, .

(Div AFARĂ)

17004, 10 Aug. 1807
Director t;pographiae regiae universitatis Hungariae dd-o 3-ae Augusti 1807,

In obsequium Bgratiosi intimati da-* 21-% Julii a. c. et sub No. 14913

dimissi, quoad remunerationem Georgii Sinkay ob supletum „Censori
s
valachici munus opinionem suam humillime substernit..
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V.
REFERADA

17004,

18 Aug.

1807.

„ Directori typographiae, etc.

Deprompta per priam DVram relate ad instantiam Georgii Sinkay
ob suppletum censoris valachici munus remunerationem petentis sub
3-a Aug. a. c. No. 452 opinione, velut 6 normali innixa, isthic probata, eidem DVrae rescribit, ut supplicanti Georgio Sinkay; pmisso
(lo, ex vacante censoris et correctoris libror. valachicor. 500 fl. sti-

pendio, dimidium

huius a 13

Julii a. c. obveniens,

Maii 1806 usque ad ultimam mensis

e cassa (ypographiae

dependi

curet,

pro

loco

_raonibus inserendum. Dat.
|

VI.

(DI AFARĂ)
04600, 18 Martii 1808.
Director typographiae regiac universitatis dd-o 14 Martii 1808.

Libellum supplicem Georgii Sinkay typorum correctoris ob suple_tum censoris valachici munus pro normali remuneratione recurentis.

324. (DIN LĂUXTRU)
Serenissime, etc.
Libellum supplicem Georgii Sinkay in Tipographia hac regia typi
correctoris, qui pro Beratiosa normali remuneratione, sibi ob suppletum censoris et correctoris valachici -munus adjudicanda recurrit,
celsitudini vestrae hic in origine ea cum demissa opinione humillime

substerno, quod cum vigore Bgratiosi intimati dd. 18 Aug. 1807 et
No. 17004 dimissi, normalis hujus remunerationis, e dimidio supleti
censoris et correctoris salario obvenientis,

particeps

redditus

fuerit, aequum

fore,

usque

ultimam Julii 1807 -

ut non tantum usque prae-

sens tempus, sed usque dum neo-resolutus Joannes Kornelyi, officium suum non capessiverit, dictam consequatur 'remunerationem pro
N

.
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praeterito quidem ad semei, pro futuro autem cum fine singulorum
mensium, per cassam lypographiae excalculandam et solvendam.
În
reliquo Benignitati etc.
Budae die 14-t Martii 1808.

Mathias Markovils m. p.
Typographiae director,

VII.
REFERADA

6460. Ex consilio 29 Jart.

1808

I. Directori Typographiae etc.
Petitam sub 14: Mart. a. c. pro Georgio Sinkay typorum correctore
ob .suppletum censoris valachici munus remunerationem applacidari,
hanc itaque eidem Sinkay pro praeterito, et futuro ex salario suppleti censoris in 500 fl. stabilito, in rata medietate pro tempore suppletionis obveniente, e cassa. (ypographiae regiae universitatis exol-

vendam esse. Dat.

|

(Toti sub acestă dată și numiri

espedițiunea a doua),

II. DI. Varadiensi eppo Gr.

B. calholicorum (adecă

cătră Samuil Vulcanii).

Siquidem Joannes Kornelyi
valachicorum

in censorem et correctorem librorum

penes typographiam Regiae universitatis pestiensis Bgne

resolutus, officium hocce necdum
intermedio

tempore

auspicatus sit, bgne collatum vero

actualis canonici

munus

penes M.

Varadiensem

G. BR. u. capitulum, id ipsum, Plta Dvstra perhibente deprecarit... (dou€

cuvine nedescifrabile nici prin archivarii) pro eodem
regni, sitis qualitatibus instructum individuum isthue

ponendum

esse. Dat.

munere alium
Quoocyus pro-

|
VIII.

PROPOSIȚIUNEA LUI SAMUILU VULCAN

Propositio individuorum ecclesiasticorum cum subnezis corum diaecesibus, ad quas pertinent, uti et characteribus eorumque meritis, in

-

11

8

|

|

sa

reflexionibus expressis, partim saecularium cum simili adnotalione
characteris et meritorum pro vacante officio censoratus librorum vatis re. Pesthiensis
lachicorum penes typographiam Regiae Universita
curentium, in conformitate Benigno-gratiosi intimati sub. 22-do Julii
anni 1806 i et No. 13886 nec non sub 29 Martii a. c. 1808 îi et
No. 6460 emanati, facla 1.-o Petrus Maior ecclesiasticus dioecesis
“ Fogarasiensis in Transilvania parochus Szasz-regeniensis, et archidiaconus Gorgeniensis. În instantia sua per Excelsum consilium re- |
gium remissa sequenlia eaque vera. exponit merita : a) quod linguam
valachicam ita calleat, ut, prouti phrases, et proverbia in eadem occurentia, ila et idiotismos ctiam intelligat, et explanare per longioris
temporis exercitium noverit ; 5) quod studia philosophica et theologica Romae, jus vero canonicum Viennae cum laude absolverit ;
c) quod Balasfalvae philosophiam et theologiam docuerit; 4) quod economiam ruralem ita familiarem sibi reddiderit, ut occurentes în ea
terminos probe intelligat ; e) quod linguas latinam, italicamm, et graecam calleat. Vir pro hoc officio, plurimum commendabilis.
(Mi s'a trămisă de Pauli Vela, canonică în Oradia. Data şi numărul
— ei combină,
lui lipsesce,
din 22 Iulie

1806 şi datulă,

ca a fostii prima
după

a doua

propunere

e 30.

propunere,

IX.

actu-

în urmarea intimatului
Sept. 1807.

|

“ Praes. 14163, 21 Junii 1808
(DIN AFARĂ)
Samuil Valcan episcopus Graeci Ritus catholicorum M. Varadien-:
sis sub 13 Junii 1808 submittit ad tenorem intimati sub 29 Martii
1808 No. 64609 emanati, die vero 16-a May percepti propositionem
pro vacante censoratu librorum valachicorum penes Typographiam
Regiae universitatis Pesthiensis et Petrum Maior, 1-o loco posilione
velut a praeclaris ejus qualitatibus plurimum commendabilem peculiariter pro hoc officio commendat.
Ad

No.

6460
"1805

7830
1503

83,

|
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PROPUNERE A LUI SAMAILU VULCAN

Celsissime Caesareo-Regie haereditarie princeps Archidux Austriae !
et Palatine excelsum
siliim regium locotenentiale hungaricum !

con-

Domine, Domine! Domini ! Benignissime, Gratiosissimi ! Colendissimi !

Obsequor

Benigno-Gratiosis Iussis et ad tenorem intimati sub 29

Martii a. c. 1808
Dominus Ioannes

iypographiam

ct No. 6460 emanati ac 16 „May percepti, siquidem
Kornelyi pro censore librorum valachicorum penes

Regiae

Universitatis Pesthiensis resolutus, obtento de

clementia regia actualis canonici munere olficium hoc deprecatus
fuerit, novam pro eodem officio candidationem hisce humillime praesento ea subnexa reflexione, quod cum novi recurentes pro hoc officio non se insinuaverint, quos autem sub 30-mo 7-bris 1807 humillime propusueram adhoc munus etiam nunc aspirent, eorum merita ex instantiis ipsorum sub eadem 30 7-bris submissis, excerpta

huic quoque

candidationi, velut in statu quo relicta isthici inseruerim,

Unus Petrus Maior est, quem nunc 1-0 loco humillime PrOpono, :
qui novam hic adnexam mihi ex Transylvania submisit instantiam,

quem etiam velut mihi a praeclaris et laudabilibus suis qualitatibus

apprime perspectam pro hic officio consequendo Caesario-regiae Celsitudini Vrae et excelso consilio regio commendare prorsus non veTeor; cum spem habeam firmam cum expectationi ad vota responsorum, qui in reliquo Benignitati et gratiis devotus, plena mei cum
_subjectione emorior.
Caesareo- Regiae Celsitudini Vestrae
Excelsi consilii Regii locotenentialis Hungarici

AL. Varadini.

13 Junii 1808.

Humillimus

obsequentissimus

obligatissimus servus

Samuel Vulcan m. p. G. R. O.

Episcopus A. Varadienesis.

x.

|

14163 ex cons. 5 Julii 1508.
Suae Majestati Sacratissimae etc.

loanne

Korneli

pro' censore librorum Valachicorum

penes

Typo-

54
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graphiam Regiae scientiarum universitatis Pestanae per B. decretum
aut. sub 24 April. a. p. No. 3751 editum bgne resoluto, post obtentum mox actualis canonici munus, officium censoris deprecante,
eppi g. cath. M. Varadiensis propositionem pro isthoc officio factam
eidemque adnexas recurentium instantias Mjtati Vtrae Smae in advoluto. consilium

hoc

cum

studiorum

gremialis

altmae

resolulioni

Little Regium

reverenter substernit,

commissionis

voto

pro

et conformi

pre fata, statione

regiae segquentes proponit : et quidem primo

loco;

Petrum Major, ob perfectam linguae Valachicae cognitionem, studiis
philosophicis et theologicis. Romae, jure canonico autem Vienae cum
laude absolutis exantlataque

publica

doctione in philosophia. et theo-

logia linguarum latinae, italicae ac graecae propter Valachicam gnarum , velut ipsi eppo candidanti a praeclaris qualitatibus apprime notum, impensiusque commendatum.
Secundo loco : Michaelem David

absotum

cum

eminentia

theolo-

gum ac 3 annis in cura animarum „constitutum, linguarum Valachicae et hungaricae gnarum.
“Tertio denique loco : Alexium Aaron absoluta a potiori cum eminentiae calculo theologia 14 annis in cura animarum operantem et
in literatura Valachica apprime versatum ; omnes proinde ordinis ecclesiastici viros eminenter doctos theologiam, quae ad opera. Nationis
valachicae Religionaria revidenda censurandaque cum primis necesaria, est,— Georgio Sinkay ab aetatem jam provectiorem, et Con-

stantino Farkas ob ignorantiam scientiarum theologicarum viris sae„_cularibus pro eodem
Quosuper etc

munere

proponi

nequeuntibus,

| (DIX AFARĂ)
14163 ddto 5 Julii 1608.

Suae Matti Smae propositio pro censore valachico ad typographiam
-R. universitatis

nominando

substernit.
XI.

9181.
Sacrae

etc.

intimandum.

(DENUMIREA)

Altefatam

suam

Matem

Ssmam

munus
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censoris et covrectoris valachici, ad typographiam universitatis Pestiensis Petro Major per consilium. hoc regium lottle hungaricum me-.
dio representationis suae 'sub 5 Julii a. c. et No. 14163 horsum
facta, primo loco proposito, benigne conferre dignatam esse... Acclusis in reliquo actis isthic iterum readvolutis. Datum Viennae die
2 Sept. 1808.
Joannes Somoggi m. p.
Baro

Alichael un. comes de Nadasd, y mp.
Georgius Perenyi m. p.
Din afară, 21412

praes. 16 7-bris 1808.

XII.

(ESPEDIȚIUXE)
21412, 27 -7-brio 1808.
Eppo

gr. cath.

Waradiensi.

Typographiae univessitatis Directori.

|

Suam Mattem Ssmam erga propositionem consilii huius L. R. Petrum Major, parochum graeco-catholicum Szăâsz- -râgeniensem in Transylvania, pro censore et correctore valachico penes typographiam Reg.
Universilatis Pestiensis, clementer resolvere dignatam esse.

(enpo)
fine adocendi impetrantis notitia
(directori)

eo subnexo notum reddi, ut eundem
clementer collatam stationem evocet.

Major,

ad capessiendam

sibi

(Subscrisi) : Baro Joannes Mednyanszky
-

Stephanus

Gecay.

XIII.

EPISTOLA LUI VULCAN CĂTRE 1ON BOB EPISCOPULU LUI P. MAIOR
Excellentissime, ac Illustrissime Domine episcope, ac intime status
consiliarie Domine mihi gratiosissime ! Sua Majestas Sacratissima,
- virtute isthic in paribtis adnexi begnino-gratiosi intimati dignata est

86
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“Petrum Maior parochum dioecesis Excellentiae Vestrae Szaszregeniensem, censorem et correctorem valachicum penes typographiam regiae
__universitatis pestiensis clementer resolvere, humillime proinde suplico
Excellentiae Vstrae, dignetur cundem eatenus gratiose edocere, ac una
inviare, ut ad clementer sibi collatum censoratum auspicandum quanto
cyus Budam ascendre properet. Qui in reliquo paternis commendatur affectibus omni cum venerationis cultu persevero. Excellentiae
Vestrae. Posonii die 29 S-bris 1808.
Samuel Vulcan
(Mi s'a trămisă

din archivulii

diecesei

Oradiei,

prin Pauli

m. p.

Vela).

XIV.
EPISTOLA LUI SAMUIL VULCAN CĂTRĂ P. MAIORU

Admodum reverende domine paroche, et Archi-diacone! Sua Majestas Sacratissima erga propositionem Excelsi Consilii Regii locum-

tenentialis hungarici dignata est Praettam DVstram mediante isthic in
copia adnexo Bgno Intimato censorem et correctorem valachicum
penes typographiam Regiae universitatis pestiensis clementer resolvere, quod dum in obsequium eiusdem Bgno gratiosi Intimati ea
cum inviatione significo, ul facta prius eatenus Exllmo Domino Ordinario suo insinuatione ad auspicandura hoc sibi clementer collatum

regium officium Budam properare satagat. Maneo Praettae
addictus in .Christo frater. Posonii 29 8-bris 1808.
N
(Mi s'a trămisă din

a

DVirae

Samuel Vulcan m. p.

archivuli diecesei Oradiei-mari prin Paul Vela).
XV.

(px AFARĂ) |
Ad Magnificum Dominum Mathiam Anton Markovits S. C..R. Majeslatis -consiliarum gremialis consilii R. L. H. comiss. Studiorum

5?

directorem
ricae

et Typographiae

Regiae

scientiarum

Universitatis

Hunga-

Directorem,
Supplex

libellus

Petri Alajores censoris libror. Valachici
ralione exassignationis sui salarii 500 florenor cum quotta
quarteriali a die emanatae clementissimae Resolutionis e
(undo Typographiae Regiae universitatis Pestiensis exoperandae

petentis,

(IX LĂUNTRU)
Maegnifice Iomine consiliarie et director Domine mihi gratiosisime colendissime.

Intrascriptus Benigno intimato excelsi consilii Regii locumtenentiaiis Hungarici sub 27-a Septembris anni evoluti 1808, No. 21412,

edito ac medio Gllmi et Rmi

Dni episcopi Samuelis Vulcan, M. Vo-

radiensis sibi communicalo sese per Suam Mattem Ssmam censorem
librorum Valachicum penes hancce ypographiam Regiae universitatis
Pestiensis clementer resolutum esse edoctus, trigesimo die Ianuarii
a, €. e sua antiqua statione Transylvanica profectus, tanta remora

ob diificultates viarum,

tantoque sumtu hocce iter confecit, ut ultra

tercentos florenos expendere debuerit usque ad septimum diem decurentis mensis Martiy, quo isthuc adpellens, altero die, hoc est 8 Mar-

tiy suum adventum apud Magnificam Dnem Vram humillime insinuavit.
Demississime

rium suum

proinde Magnificam

500 florenorum

Dnem

Vam

orat, quatenus

sala- -

cum quotta quarteriali e fundo Typogra-

phiae Regiae universitatis hungaricae pestiensis eo fortiori a die emanatae clementissimae resolutionis exassignari gratiose exoperari dignetur, quod cum
i-a excessivi fuerint Oratoris in suo longo, ledogue rigidae hyemis itinere sumtus, tum .
2-a gravis in praesenti urgeat caristia omnium rerum ad vitam
sustientandam necessariam non sine maxima difficultate lexico-vala-

chico-latino-hungario-germanico quod .prelo mox subjici paratur corrigendo el respective emendando operam, qua quidem lucrum Regiae
Ty pographiae adterelur, navare valebit:

i

38
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Siquidem vero adhanc operam publico vehementer desideratum
supra petitum vitae subsidium omnino necessarium existat, oratori,
optimam spem nutrit fore, ut suae perdemissae petitioni Benigne deferatur. Dum in profundissimo venerationis cultu perseveral.
Magnificae Ivae
Devotissimus

”

famulus

Petrus Major
Censorum

librorum YValachicus.

XVI.

1817 praes. 3 April. 1509
(Din afară). Director Typographiae Regine universitatis ddo Martii 1809.

Humillime refert : Petrum Maior censorem valachicum et correctorem graeco-catholicum die S-a Martii a.c. munus suum auspicatum fuisse
a quo tempore salarium ejus exasignari petit.

149. (pix LĂUNTRU)
Serenissime Caesarie regie hereditarie princeps archidux Austriae et Regni Hungarie Palatine
Excelsum coasilium regium locutenentiale Hungaricum De Di Bigne, Gratiossime Colendissimi.

Tametsi

No. 21412

Vigore

Bgratiosi intimati dto 27-o Septembris a. p. et sub

exarati, Petrus Maior ex parte Valachorum graeco-catholi-

corum censor et corrector renunciatus fuerit quia tamen hyemis tempore
ob difficultates temporis et viarum impeditus, non nisi 7-a Martii huc

adpellere, et dein S-a officium suum
stram Caes.
rium, 'quod

adire potuerit, celsitudinem Ve-

regium, excelsumque consilium demissime oro, ut salaeidem tamquam correctori cum 250 flnis, et quotam

quarterialem cum 70 Îl. 45 feris ab 8-a Martii a. c. quo munus suum
" capessivit, e cassa Typographiae huius regiae exassignare, reliquum
autem salarium aeque in 250 flnis ut competentiam quarterialem in

70 ( 45 x feris subsistentia, quae eidem quamquam censori, ex
fundo publico competunt, ex cassa camerali aperitate censoris Ru-

thenici greco-catholici dependenda" Bgratiose ellicere dignetur.
Quod autem alteram ciusdem petitionis partem quo ex libello hic
sub |. adnexo uberius patebit, adtinet ut nimirum in compensalio-

nem. sumtum

itineralium, quos brumali hoc tempestate multos se pro-

8y

|
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fudisse allegat, beneficia sua a die resolutionis
, superius attactae,
sibi resolvantur, humillime existimarem acquitati
praecibusque illius
satislactum iri, si aliqua proportionala hoc litulo
summa supplicanti
Bgratiose et consideratione longinqui et Transylvan
ia itineris tamqua mspecialis gratia, ejeclaretur.. Queis Benignitat
lisque gratiis commendatus, perenni cum submissionis et veneralion
is cultu emorior
Budae 3-lie 31-a Martii

1809.
Humillimus servus

Mathias

Marlovits

Typographiae director

XVII.

REFERADA

Petro

Maior

Cătră camara și cătră director. 7817
neo-resoluto censore valachico et correctore gracco-

catholico penes Typographiam reg. universitatis
pesthiensem
suum 8-a Martii a. c. adeunte.

munus

(Camarac)

Excelsam

suam

Caam

R. H. A. amice

tequiri, ut eidem dimidium

salarii 250 Îl. et quottam quarterialem cum

70 fl 45 kr. tamquam

censori in Solutorio offo Caali a.nominata die
adsignare velit, altera
salarii parte aequum 250 îl. et quottae quarte
rialis cum 70 fl. 45 kr,
penes cassam praefatae Typographiae eam assignata.
Dat.
i

(Directori Tuyp.)

Praellae DYrae comilti, ut eidem dimidium salarii
cum 250 |. et
quottam quarterialem cum 70 1. 45 tanquam
correctori a nominata
die in cassa lypographica dependendam disponat,
Caa R.H. A. sub
hodierrio requisita ut alterum salarii, et quottae
quaterialis partem
eidem a precensila die in solutorio offo Caali
assignare velit. In reliquo antelato Major significandum esse, einsde
m petito quoad ex-

pensas itinerales e Transilvania
loci deferri nequire.
|

isthuc

habitas rebonificandas, hic

Ex consil. 11 April 1809.
12,

0

-60
XVIII,

No. 25132.

Nota.

Das hiesige gub Expedit hat sich der hierortigen Verfiigung von
22 April d. Î. Zultolge, um Ubereinkommung eines deutsch-valachischen, und valachisch deutschen Worterbuches an das Expedit Einer
Hoch-ung. Statthalterei verwendet. und hierauf die Antwort erhalten
Dasz cin solches werk bei der dortigen universitiăts-Buchdruckerei

sich noch tinter der Presse befinde und erst nach zwei jahren volstândig zu erhalten

sein werde.

Man giebt sich daher die Ehre Ene Hochl&blicheK. ung. Statthalterei zu ersuchen womit dieses Wârterbuch nun schon bei der dortigen Universităts Buchdruckerey bestellet,
verlasen haben wird, anher mitgeltheilt.
fallende Betrag bekann gemacht werden
perichtigen zii kOnnen. Lemberg den 5
Iner

des

H.

Landes

Gouberneurs

solches sobald es die Presse
und zugleich der hiefiir auswolle, um solchen sonach
Juny 1820. In abwesenheit

Excellenz.
N.

N.

Din afară. 16561 praes. 21 Juni 1820.

(neligibil.)
-

XIĂ,

REFERADA
„16561

ex cons.. 4 Julii 1820.

Adjacens isthic nota corespondentialis gubernii galiciensis lexicon
obvalachicum utprimum prelum excesserit, sibi erga deponendum
veniens pretium transmitti desideratis DVirae pro directione ac praestanda etiam quid in re subsit relahone transponitur.
directorului tipografiei,

(Recuisitiunea se preda
starea lexiconului).

ca să facă relațiune

despre

XX.

(DIN AFARĂ)

20455 praes. 2 Ang. 1820.
Director typographiae

lachicum

Universitatis

regiae refert quod

per gubernium galiciense desideratum.

lexicon

va-

61
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(DIS LĂUXTRU) Serenissime,

(formula

e tipărită, ca şi la cele-l-alte)

Ad exigentiam benigno gratiosi intimati ddo 4-ae et praes. 8 Julii
1820 77 16561 quo mediante nota corespondentialis gubernii galiciensis prelum excesserit, sibi erga deponendum obveniens pretium
transmilti desideratis, pro directione ac praestanda etiam, quid in se
subsit, relatione transponitur. Celsitudini vestrae ces. regiae et excelso
regio consilio locutenentiali hungarico humillime referendum habeo.
Dictionarium Walachicum Kollosyanum reipsa esse sub prelo, ac ut
primum idem prelum. deseruerit, quod tamen ob graves adhuc, subeundas correcliones longiorem etiam moram subiturum praevidetur,
desiderio gubernii galliciensis Regii deferre nequaquam moraturarm

esse hanc typographiam.

Queis etc.

Budae die 28 Julii 1820.
”

Humillimus servus

:

Mathias

Marlovits m. p.

Typographiae director
e

XXI.

20455.

(nzseuxst).

Galliciensi gubernie,

«Lexicon

valachicum ut primum

prelum excesserit, ex parte

Ty-

pographiae universitatis juxta adnexam în copia. eiusdem dicectoris
relationem transmissum iri, regio huic gubernio erga. factam idcirco
5 Junii a ce. 25182 requisitionem hisce significatur.>
Ex consil. 16 Aug.

1820.
XAII,

(DIX AFARĂ)

23026 pracs. 30 Aug. 1820
“Director Typographiae univ. reg. dto 24% Aug. 1820.
In nexu relationis suae sub 28 Julii a. c. erga Bgratiosum

inţi-

62
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matum ddo 4-ta Julii sub No. 16560 dimissum factae humillime
refert, quid impressionem Lexici Valachici moretur.
(DIN LĂUXTRU)
Sevenissime,

etc.

In nexu humillimae meae sub 28 Julii a. c. erga Bgratiosum dto
“Ata Tulii et sub Nr. 16561 dimissum intimatum factae relationis
demisse substernendam habeo hic sub "/. advolulam censoris librorum
Valachicorum Petri Maior intuilu lexici Valachici in quo elaborando
primum Samuil Klein, dein vero Basilius Kolossy desudarant, sed
uterque operi immo,tui sunt, datam declarationem, ex qua sola quid

editionem lexici huius Valachici moretur,

uberius intelligi potest.

Quia vero lexicon hoc per typographiam reg. univ.tis a tribus lustris erga praenumerationem, repelitis vicibus, publico annunciatum
lit, tam ipsi praenumerantes, quam alii quoque, prout ex nota cor-

respondentiali gubernii Galliciensis patet, longioris huius morae per-

(aesi, se movere incipiunt, ciusdem impressionem adurgentes, et typographiam vegiam, licet ignari quanta hoc lexicon fata habuerit,
quodammodo inculpantes, quod eadem typographia per tam multorum annorum decursum datam publico fidem riecdum expleverit.
|

Cum

ilaque

ex parte typographiac,

quae autores semper adursit,

multas quoad accelerandum lexici huius impressionem interveneridelectus, sed mora, quae a fatis auctorum evenit adhuic tamen, suc-

cesive

(y pographiae ipsi imputari posset, jam nunc typographiac e-

jusd: m, causa publici vehementius interesse debet, ut lexicon hoc
valachicum, quo ocyus publicam conspiciat lucem. Quoniam autem

taliler

ac

modo

descriptum

et compilatum habelur cum

honore et

utilitate instituti typographici, quem admodum Censor Major in praeproloculo scripto suo exponit, imprimi nequiret, idem censor interogatus,: quod medium suppeteret, finem debite, ct quo ocyus assequendi responsuil : Nullum aliud, quam si ipse totum manuscriptum,
quod prae manibus habet, reviderit correxerit, et praeter vocum va-

lachicorum etymologias id quoque, quod perfectioni illius deest, addiderit, petendo pro hoc improbo labore quingentos florenos monetae
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conventionalis,

ea solum

de causa

ut valetitudinem

suam

defectu

melioris subsistentiae satis afflictam pro eodem perficiendo magis
aptam reddat. Hinc, cum ad notitiam publicam nemo alter esset, qui
lexico hinc ultimam manus
data publico fide se solvere
soris Major acceptari, atque
sidua diligentia perficiendis,
reliquo etc.

imponere posset, typographia autem a
deberit, humillime ceriseo, operam cen-.
eidem petitum pro dictis laboribus, assubsiduum Bgratiose resolvi posse. În
Ă

Budae mensis Augusti die 24 1820.
Humillimus servus
Mathias Markovits
Typogr.

director.

XSIIL.

REFERADA
23026. Ex consil.

12 7-bris 1820.

Către tipografia universităței,
«Relate ad demonstratum impressionis lexici valachici dto 24 Aug.
a. c. remoram praelatae DVrae rescribitur propositam scopo accelerandi negotii. Quingentorum flrum C. M. summam valachico librorum revisori et sorrectori Major pro terminanda lexici valachici scientifica emendatione adjustationeque ea conditione exsolvi posse, ut correcturam quoque Typi praestare teneatur ; summam vero hanc per
partes tantum, pro ratione impensae operae dependendam venire in
reliquo in admaturanda praenumerantium qnoque causa hac editione
omnem sollicitudinem adhibendam esse.
12 Sept.

Din afară estrasi.
revisuri

Major

pro

'Typographiae
emendatione

directori,

quoad remunerationem

lexici Valachici

500 fl. e.

solvenda.

XăIV,

CENSURA
Leyiei, Colossiani Valachico-Latino-Hungarico-Germanici,

Pie defunctus

Basilius

Colossi,

parochus

a litera H, inclusive

Nagy-Agiensis,

usque ad finem

et

archi-

94
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diaconus districtus montani, Diaecesis Fogarasiensis in magno principatu Transilvaniae, juvenili aetati inexpertus, et nondum satis proprietatum linguae valuchicae gnarus, hocce lexicon elaboravit ac inito
cum hac regia iypographia contractu properavit, illud fine imprestionis isthuc transmittere, ubi novem circiter annis ante obitum auc|
_Soris 'exhaesit.
Tanto temporis intervallo multa labo:iosus vir respectu indolis et
proprietatum linguae valachicae expertus, dum suo mortuali anno
isthuc advenisset, et praedictum lexicon, primum suorum conatuum
fructum pervidesset, obstupuit, illudque castigare ac reformare, et
noviter describere haud impendenter determinatrit. În quem finem horsum pro aftutura. eiusdem anni hyeme, diutius hic moraturus rursum
venire intendebat, sed morte non sine magno rei literariae detrimento
proventus est. Ideoque praelatum Lexicon, praecipue a litera H usque
ad finem pristinis detectibus, quos infra recensebo, hodiedum laborat.

Primo.

Non

contentus

juvenis

auctor propriis linguae valachicae

vocabulis, plurima e dialecto corruptissima, Hungariac confini, quae
alii valachi aut non intelligunt, aut iisdem stomachum ut pote a va-

Jachica lingua alienissima, eandemque

nobiliter faedantia movent, con-

gessit. Similia potisimum Valachi Moldaviae. et Valachiae transalpinae incolae inter quos plurima epararetur (?) exemplaria lexici distrahenda fore, absolute non ferunt.
Haec, prouli et illa exotica vocabula, quae in aliqua regiuncula
usitator, multitudini valachorum încognita sunt, expungi debent. EL
si forte propria pro exoticis autori non occurrissent, illa substitu|
E
enda sunt.

Secundo.

Summa

inconstantia ortographiae. Latino-Valâchicae visi-

tur in loc lexico, maxime dum vocali cyrillico a latina vocalis substituenda venit. Quo fit ut praeter alia absurda, eadem dictio iam

uno, iam alio modo scribalur, sic e.g. Grânră, eatinguo în syllaba sia,

scribitur stânga; în syllaba. ste, stngu. IHujus modi admodum multa
complectitur hocce lexicon. Unde sequitur ut moles lexici inutiliter
et absone augeatur, et simul incertus, reddatur lector, quam ortographiam in eiusmodi dictionibus sequi debeat:
a.

95
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In talibus dictionibus investiganda est radix, sive etymologia vocis,
ut juxta cam vocali cyrillico 1 surrogetur latina vocalis. Sic in allato exemplo radix est extingao; ergn latino-valachice scribendum
Stingu ; proinde stânga et stengu exterenda sunt. Haud enim arbitrarie substiluendae sunt vocales latinae cyrillicae +, sed ipsae vocales
nativae, pro quibus obtrusa (obtensa?) fuerat cyrillica 4, restituenda
sunt. Qua de re uberius disserui in Ortographia Romana sive LatinoValachica cap. 1 $ 13. Si ipsum Lexicon, ad quod recurrendum est :
discenlibus in dubiis, vacillet in ortographia, magna pars utilitatis
eidem deerit.
|
|
“Quod dixi de allato exemplo, id in omnibus inutilitev et absurde
repetitis dictionibus faciendum est. Dum vero dictoni, in qua cyril:
licae vocali 4 incongruens vocalis latina substituta est, adjungitur
interpretatio latina, hungarica el germanica, hoc una cum derivatis
ejusmodi dictionis, et subnexis nelors exemplis, ad illum locum, ubi
eadem dictio juxta suam .radicem scripta est, transferatur.
Similiter dictiones, quae, etsi non repeluntur,
quia tamen earum
prima syllaba continet vocalem Latinam, non nativam pro cyrillica 4, transponi debent ad illum locum, quem nativa vocalis postulat, e.g. Mânzâlescu, fatente auctore, proficiscitur a mendo ; ergo
transferri debet ad syllabam initialem dictionuni men, et scribi, men-

zâlescu, aut potius : mendulescu.
Non modo initio, sed etiam.in corpore vocum persaepe pro cyllirica vocali 4, arbitrarie adhibetur vocalis latina. Haec. omnia corrigenda sunt.
|
Tevtio. TI. frequenter erronee ponitur pro C, cum in aliis, tum maxime in finali syllaba adverbiorum ; similiter 'ca sive € pro e; item
oa sive 6, pro o; denique in vocibus: ceyrillico-valachice conscriptis
persaepe ponilur « pro îi ante vocalem, et i pro n în fine dictionum.
Haec omnia ad regulas ortographiae exigenda sunt.
Quarto. lu casibus pronominum, admittentibus sonum ceyrillicae vocalis 4 communiter inconveniens vocalis latina substituitur cyrillae a.
Quinto. Numeruas pluralis nominum, saepe numero perperam forma-

5

|

|

G&:
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tur, e.g. Pâduretiu, păduretil, pro padureti; pâganu, paganii, pro pagani, — puscă, pusce, pro pusci etc.
Sezto. Litera Q, una cum praefatione

auctoris ad lexicon,

deest.

_ Septimo. In litera N, et O, tam genus, quam numerus pluralis nominum deese. |. quoque in plurisque nominibus hoc vitio laborat.
Idem in H etiam interdum accidit.
|
Oclavo. In multis verbis primae conjugationis infinitivus ponitur
secundae conjugationis, participium vero tale, quod ad nullam formam quatuor conjugationum r&ferri potest, e. g. Zaiu scindo, tăiere,
tăiet, pro tăiare tăiat; moiu mollio muiere, muietu pro muiare, muiatu etc. In hunc erroreră induxit auctorem inepta quorundam pronunciatio, quae alios etiam totius patriae dialecti gnaros, decepit.
Nono. Etiam contra regulas declinationum reperiantur errores ex
inapta quorundam pronunciatione orti, e. g. quariiva, pro quareiva.
Tam haec, quam superiore numero declarata ad exactas regulas gramatices em-ndari debent.
Decimo. Saepe geminantur consonantes contra indolem linguae vaachicae. Per quod hiulcu ' veddetur: pronunciatio in ore exterorum.
Hac de re disserui in Ortographia Latino-Valachica cap. I $ 5. Alia
quoque multa sunt in quibus absone aflectatur latinismus, e. g. La-

byrinthu

.

|

pro Labirint etc.

Undecimo. Multa vocabula veperiuntur interpretatione latina, hungarica et germanica destituta. Circa quod ad P in margine his ver- bis. Nota apponitur : «Probe attendendum est, ad numerisationem
vocum

el eo describantur

ordine,

quo

sunt

numerisata,

aut

si error

adhuc alicubi lateret, emendari; et vocum, quarum significaliones.
deductae non habentur, exponi oportebit.»
Propter supra, exposila, et alia totum hocce Lexicon censeo castigandum. Porro, sicul in prioribus literis usque ad II addita est vocibus etymologia, ita in seliquis ctiam adjungenda est, ne una. pars
lexici sit etymologica, alia vero simplex; idque eo a fortiori, quod
valachi potissimum propter etymologiam vocum censuri sint hocce
Lexicon. Haec studio tam publicae utilitatis, quam. honoris ac debiti
Jucri Regiae 'Typographiae declaranda esse existimavi, Si enim, prouti

9

|

iv!

nunc est, hocce Lexicon imprimatur; publicae expectationi certo non
satisfiet,
— ideoque facile eveniet, ul Regia lypographia detrimentlum
capiat. Signalum
Budae

3-a Novembris

1819.

|

Petrus Major
Regius

(Fără nici ună numără

|
sub

723024
No. ei

,
5.)

Revisor librorum

e alăturată sub */. la relațiunea directorului tipografiei

XXV.
30965 praes. 2 Dec. 1520.
Serenissime, etc.
Tenore benigno-gratiosi intimati dto 12 Septbris et praes. 13 Ș-bris
a. c. No. 23026 resoluta pro terminanda lexici valachici scientifica
emendatione, adjustationeque ac typi correctura librorum revisori et
correctori Major 500 flrum conv. monelae summa per partes tantum
pro ratione impensae operae dependenda venit; cum autem antelatus corrector aclu sub cura medicorum, hanc summam, qua subsidium eo fine dessideralum, ut ad similes pracgraves labores aggrediendos

se in

hac

aetale

hocve

sanitatis

suae

statu juvare,

corporis

vites recuperare, ac conservare queat, per partes, sed, dum opus
hocce în 5 partes dividendum inchoabit, in elaborationem primae :
paris 100 îl. anticipato. et sic porro in elaborandas singulas parles
subsecquentes iterum 100 1]. semper anticipato exsolvi necessurm esse
declaraverit; hinc celsitudinem vestram caesareo-regiam ct excels-.
consilium regium litle hung. demisse exreeo ut me b. g. inviure dig“naretur an antelato correctori Majori desiderata 100 Îl. conv. monelae anticipatio exsolvatur, ut saltem possibilitati prospiciatur, unius .
aut alterius partis lexici hujus edilionem secundam ciusdem scientifici correctoris principia emendatlam sperandi.
Queis etc.

Budae die 29 9-bris 1820.
-

|
Mathias

Aluvrhorils

Typogr. director,

13
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XXV.
REFERADA

30965

ex consil. 5 X-bris

1520.

Cătră tipografiă,

«Desideratum Centum florenorum conv. m. antipalionem correctori
valachici Lexici Major modalitate No. 29'9-bris a. c. proposila eo lamen
addito ut laborem hunc acceleret, omnemque in
adhibeat, et solvendam adplacidari, — prlatae DVrae
seribitur.

eo diligentiam
presentibus re-

NAVII.
RELAŢIUNEA

Sevenissime

etc. eacelsum,

LUI MATIAS MARCOVICI

ete.

Petro Major librorum valachicorum Graeci Ritus catholicorum Revisore et Covrectore die 14 febr. a. c. summo mane opinione cilius
e vivis erepto, humillime refero : Salarium eius, quo tam ex fundo
typographico, quam ex fundo camerali gaudebat, sistendum, alque
eius stationem pro vacante declarandam lore, iis- demisse subjectis
precibus, quod, .cum iypographia haec regia omni destitualer censore et correctore valachico ex systemate stabilito, celsiludo vestra
caes. Regia, Excelsumque consilium vacanliam hanc quo ocius supplendam B. gratiose exoperari dignetur.
|

Ceterum,

cum

ad

apprehendam

demortui substantiam, insinuata

illius morte per parochum et judicem tabaniensem obsigillatam, praeter Vice-Archidiaconum budensem, etiam fiscus regius in persona directoralis fiscalis Hunkâr semet insinuaverit, celsitudinem vestram
Caes. Regiam, Exceisumque. Consilium humillime oro, ut suis locis
eas B. gratiosas facere dignetur dispositiones, quibus mediantibus
denato ex B. gratiosa de dato 5 X-bris 1820 No. 30965 intimata
resolutione pro emendando lexico Valachico anticipeli ex cassa (ypographica ad rationes 'subministratarum decem alphabeti hterarum

99

69.

200

Îl. m.c.

qui praesto esse dicuntur, dein vero illi 1385 fl. v.v
quibus typographiae et quidem 60 fl. pro. calendariis
valachicis, et.
1325 1. pro impresso sed necdum terminato opere
sub titulo : Historia Ecclesise Valachicae, fere ad calcem perducto
defalcatis 150 fl.
anticipate solutis, universim 1235 fl. v.y. tenetur,
ex massa eius-

„dem

rescidendo,

dinentur.
In reliquo

et cassae

Benignitati

typographicae preferenter bonificandi or-

et altis sratiis devotus,

prolundo

missionis et veneralionis cultu persevero.
Budae

die

15 febr.

cum

sub-

182].

Humillimus servus

Mathias DMarhkovits m. p.
Typogr.

(Din

tote

aceste,

documentuli

presinte

Cipariu pag. 528).

s'a aflată şi tipărită

director.

în Archivulă

lut

XXVII.

4295, praes, 20 febr. 1821.

REFERADA
44298 ex consil. 20 febr: 1821.
Exp. Directorului tipografiei
Camerei
Causarum p. t. directori
Eppului gr.-cat. din Oradia,

(Tuturorii)

Petro

Maior

librorum

valachicorum

gr. catholicorum

penes. typo-

graphiam R. univ. revisore ac correctore 14-a cur. m. febr. e vivis
decedente

|
(La camera)

eius obitum etc. camerae R. H. in nexu insinuati 11 April 1809
No. 7817 exarati scopo sistendi usque alterius nominationem eius
salarii, censusque ,quarterialis hisce notum

reddi.

Dat:

|

(Direct. Tipogr.) |

raphiae permedietatem salarii, et quarterialis census e cassa iypog
ate ex aerario reg.
_cepla a dire obitus sistendam esse, alia mediel
Pilate D. Vrae
Jevata, în eodem aerario suâ viă pariter revocanda,

erga factam

ideirco 15 cur. m. remonstrationem

cum eo intimatur, .

e denato massa
ul praetensionum pro parte ejusdem typographiae
recipiendorum
revindicandarum, et olficiosorum nefors scriptoruim
eatenus jam inintaitu cointeligentiam cum causarum P. i. directore

publiviato foreat, vacantia isthac via eppi gr. catholici M. Varad.
cari disposita. Dat
(Causar Directori)

ns dicta iypoac eidem typographiae restanliario manente adjace
in eius cointelli'graphiae directoris (tilula) cum eo transponitur ut
nt scriplis, quoad
gentia sequestrentis nefors olficiosis, quae adesse
massa revindicanaclivas typographiae praetensiones e relicta denali
dus congrua mox disponat. Dat.
(Ebpo)

1808. No. 6460.
Pitlatae D. Vrae in coherentia ordinum 29 Mart.
suam eius viciniam
edilorum commititur ut instituta per diaecesim
um cum quarteriali
vacanlis huius: muneris cui annuum 500 Îl. salan
e cassa lypogracensu in medietate ex aerario R. alta în medielale
uris debile tamen
phiae levandum est, adnexum, publicalione e recurs
exhibilione recurqualificatis individuis ternam propositionem cum
suam isthuc quo ocyus submitere fatagal.
a

DI

ARIA.

21 Martie 1821, sub No. 219, ar€tă, că
Stefanii Nagy, directorului fundaţiuniloră comerale, în
ie, Petru Maioră a rămasii detoră.
după relaţiunea directorului de tipografiă din 20 Februar
REFERADA

" Adjacentem

Praes. 10) Aprile 1521 No. 863.
isthic remonstrationem directoris typomaphiae R. uni-

71

101

versitatis in eo factam, quod ab întestato decedens Petrus Maior Iibrorum valachicorum ar. cath. revisor el corrector typographiae 1235
(Inis leneatur, ex del camera R. II. A. ea cum requisitione transponi,
ut summam hanc e caduca eius subslantia excindendam, el cassae
typographiae prelerentur bonificandum disponere velit.

ADAUBU
LA DISCURSULĂ DE RECEPȚIUNE ASUPRA VIEŢEI ȘI OPEREL ORU LUI PETRU MAIORU
'Trebuindii de a face studiulă istoricii din totii punetulii de vedere peniru schițările epocei sub II. și a

epocei

lui Pelru

Maioru, şi pentru

adeverirea

lorii, de

altă parte ncfiindii datele aceste pină acum adunate după natura materielorii, şi
allândiă şi unele date noue de interesii istorică, amă cugetată a fi de folosit adausulii acesta şi pentru publiculii românescii.

IL
EPOCA ISTORICĂ
A. Jierarchia

serhescă.

Starca politică vechiă a Românilorii. Românii în secululă ală 14, 15 şi
16-lea celă puţinii sub scululă nobililorii români, aveaă unele privilegii şi aveaii districte românescă (distrietus Valachorum), aşa în Banatii (1) precum şi în
Ardealu (2).
(1) Wlad Alajos, a românntp &s iizye, Lugos 1863, pag. 119; elc. Pesti Frigyes; A Szărâny
Vârmegyei

hajdani olâh keriilelek. Budapest

1886. — In Banatul sai comitatulă

Severinului,

districtele numite românescă esistati de pe la anul 1591 încoce şi eraii 8 : Lugoşiu, Caransebeşiu, Mihold

(Meadia), Ialmos

(Almaşiu), Ilyed (IMadia), Komiath,

Rrass6f6

(Caraşova) şi

Borzafă (Berzava). şi după Pesti pag. Îl, aii existată în secului 14, 15, 16. Dar districte românesci ai fostă şi în Banatului sai comitatului Timișului, după pag. 19, amintite în epistola
regelui Vladislav ală V-lea, cu datulă din 30 Ianuariă 1853, şi anume : Swdya, Monostor, Bozâr Supan, şi pag. 30, Morsina. adecă 18 districte. Nic. Tincus del Velia. Ist bis. politicanaţională, Sibiiii 1865 pag, 23-31, privilegiele rom. pag. 214. despre drepturile Românilorii

din Banatulă timişanii pag. 219.—Capii disricteloră se numiaii : Oberknezi.
(2) Vizsgălodăs az erdeiyi Kenâzstgekril, Nagy Enyed 1846, de ma! mulți autori anonihii,
Foia pentru minte, inimă şi literatură Nr. 41, din 1846. In Ard6l erati mal multe districte ro-

m
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Starea bisericescă a Romanilorii. Biserica de ritul orientală, în Ungaria şi în
Ardelii era organisată cel puţinii din secululă alt XI- lea, încâtă din acestii timpi

încoce se allă urme, şi mai târdiii date positive despre esistința episcopatelorii și
mitropolielorit de ritulă orientali. (3) Aceste episcopale, și mitropolii, în secoluli
XI-— XVI, nu erati de câtă românesci, de religiunea resăritenă, pentru că pe acesti

timpi, numai Românii eraii de religiunea resăritână, și pentru că Sârbil cei emigrați
pină aci erai în numără forte micii, şi nu erai luaţi în considerațiune.
Causa imigrării Serbilorii, Turcii cei odată puternică, străbătură

și în teritoriulii

tărilorii Ungariei, coprinseră Bănatulii, unde pe atuncă populaţiunea era mai întrâgă
românâscă, și domniră aci mai multă de unit secolii și jumătate. Impăraţii Austriei
avură unit şirii de răsboie asupra lori, parte ca să scape teritoriulă Ungariei, parte
ca st-i respingă de la domnirea asupra crestinilorii. Leopold I-ii la anulă 1682, se

pune în legătură cu Arseniii Cernoviciu, patriarehuli scrbeseii din Jpel, (1) şi cu
credincioşii acestuia, în contra 'Tureilorii, și la an. 1689, portă răsboiu, dar oslea
împărătâscă fu silită să se retragă; Sârbii şi Albanesii, carii ilă ajutară, încă se socoliră să fugă din calea furiei 'Pureilorii, icră de altă parte, împăratul, pentru că
populațiunea scăduse forte tare, îi chiemă, ca să se coloniseze pe pămîntali împ&răției. (5)
Căștigarea drepturilorii. Arseniu Cernoviciu s'a adresatii cătră Isaia Diacoviciu episcopultt lenopolei, în comitatulii Aradului, ca să mergă la Viena, şi sii5 ceră garanmânesc! (districtus Valachorum) anume : Haţeg, Fogaraşiă, Brașovi, Omlaşiii, Turnuli-Roşiu,
Kivar (cetatea de pâtră: etc. În fruntea loră erai Români, nu numar ca judecători, ci şi ca
comandanţi de miliția pentru margini şi garnisâne. Drepturile purcedă din privilogi! şi diplome

regesci; în anil 1216 — 1432 pământul

ali Făgărașului 1247, lângă

Oltu,

Bersei,

1223 ţinutulii Kerz,

1253. Zek, şi s'aii susţinută

1224 al Sibiului,

pînă către 1483,

1231.

sub

Ludo-

țiuni în -conira iobagiloră, dar cu încetul îndreptată în contra Româniloră.
(3: In timpulii de la 1300—1691, în Ardelă se pomenescă : Mitropolia din Beleradă,

episco-

vic I-iti, — Strămutările le-ai cășunati iminigrarea Saşilorii, şi apol uniunea celorii trei napiele din Feleacu, Galaţi (lângă Făgărașiă), Geogiu (Feldiod) Bistra, Făgăraşii, Silvaşiu.şi Vadu,
âră în Ungaria, Mitropolia din Jenopole (Kisjenă lângă Aradu) și Timnișâra, apot episcopiele:
Mureşana (Cianadu) Beiuşiu, Cumania, Oradia Mare, Satu mare, Maramureșiă, Agria, Muncaciu,
Lippa, Caranseheșiii, Aradu. Istoria bisericel Oriodoese de Andr. Şiaguna, Sibiiui 1860, 11 p. 218,
Crestomatia, de Tim. Cipariu, Blaşiu 1858, pag. 83 şi 134, Ist, biser. politica . nationala N.
Tincu Velia pag. 56 şi 58. Vechia mitropolie ortodoxă română, Nic. Popea, Sibii 1870, pag. 56.

(4) ipek, adi Pek sub meridianul 37,

a oraşului Diakova.

în Albania de adi intre marginea Montenegrului, şi

„

|

(5) Eudoxiu Hormusachi.- Documente Tom. VI'pag. 13. In plânsorea din Dec. 1701. A co-:
munităţii sârhesci, către Leopoldu I-ii se dice : De la Majestatea Ta suntii trămise la an. 1682,
scrisori îndemnătâre cătră domnulă nostru patriarehii, cari scrisori conţinti în sine, ca la
timpulă de lipsă, să ridicămii armele nostre în contra Turcului inimică, 6ră pentru fidelita-

tea nâstră, şi atâta ostenâlă ne-a! promisă santu, de a ne scăpa patria n6siră de inimiculii
Turci etc,
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tare de drepturi

7â

pentru

scrbi,

și împăratulă

Leopold î-iă

li-a “4 atii diploma

din

21 Augusti 1690, (6) O qi negră pentru sârtea de ună secolă
Şi jumătate a Romani-

lorii, deosebi din Banată. In acâstă diplomă se garant
eză libertate religionară, scutinţă, drepti de a alege pre voevoda şi altele, și atunci
patriarchuli a treculii cu

36,000 de familii, şi s'au aşedată în Sirmiu,
în Slavonia, și unele părţi ale Ungariei.
Peste unii anii, la 20 Aug. 1691, imigralii sub nume
de Raseia (7) capăt ă privilegiii,

în care se dice: «Să vă fie ertatiă din națiunea
și limba rasciană a pune pe
archiepiscopulă vostru, acela să aibă dreptii de
a dispune de tote bisericile de ritulii orientală, de a rândui preoți serbi în orașe
şi sate. ., Şi dreptulă de a dispune
de toţi cari mărturisescii religiunea acâsla (8).

Imperatulă Leopold 1-ii în 4 Martie 1695,
a dată naţiunii rasciane o diplomă
nouă, în carea gicea : <Am ordinatiă pregrațiosti,
ca numitulii Archiepiscopă (Arseniu Cernoviciu) să aibă demnitatea. vechiă şi
facultatea de a promova pe episcopii
de ritulă săi, iară de episcopi aședaţi
prinir'ensulă se însemnă +. Isaia Diacoviciu
ală Timişorei, şi Ienopolei, Spiridon Stirbiţ
a alu Verşețului, și Efraimă Beniaminu
ali Oradiei și ală Agriei, Stefanu Metoviacu
ali Karlstatului şi Zrinopolei, Ieftimiu
Drobniac ală Segedinului şi Albei regale,
pre cari noi în puterea celor ă de faţă
am
allatii de bine a'i admite, ca să potă s&verși
neconturbaţi prin dist ictele asemna
te,
în cari eu voia
consiliului nostru

aulicu-belicu,

Sa

așerata Pop

orul rascian sati
servianii (9) cela ce, precum s'a atinsă. a v enit
i de sub: jugulă servituții turc
esci

(6) In acăslă epocă au domnită în Austria şi
Ungaria împărații și regii: Leop
old [, 1657—
Iosif [, 1705 — 1711. Carol VI. 1741
— 1740. Maria, Terezi a, 17) —
1780, Iosif Il-lea
1780—1790. Leopoldu II, 1790
— 1792, Frncisc |, 17 92—1835, Ferdinan
d V, 183
1705.

patriarchil și respective

5—1819, eră

mitropoliţii sârbeser » ati fostă urmă

torii : |. Patri arch Arseniti
biciă 1690—170$, Mitropolitul Is aia Diacoviciă
Cerno1708 —1710, Sotkoniu Poq gori
sanin 1710—1743,
Vicentiu Popovici, 1713 — 1718. Moise Petr
ovici 1718 — 1731. Vicentiu loanăviciu
triarchu Arseniu lovanoviciu Șacabent
1731. Pa- ,
ală doilea imigratoriă 1737 Mitropolit
Isaia Antonovi
1741-—17
4$. Paulu Nenadoviciă 1749—1760
ciă
. Ion Georgivici 1764 — 1774. Vice
ntiă Ioanoviciă
Vidac 1774—1781. Moise Pulnie 178
1-1790. Stefan Stratimirovic it 179
0— 1837, Stefan Stancovici 1837-—1812. Pater, Iosif Rata
ciciu 1842—1865, Samuel M

piii Ivacăcoviciu 1874—1881,.

|

așirovicti 1864—1-74.

Proco-

(7) Rascia după inonuinintele
vechi celtice însemnă terenu
apătosi, mocirlosă, Rascianit
numele Serbiloră în diplomele
e
Şi privilegiele loră, Rachia, (Raşi
a) la celticulă Rascia.: Raque
în Picardia şi al însemnă locă
mocirlosă şi racha, tină, pământă
muiată, Leopold 1, în
rescriptulă din 24 Nov, 1703,
îl numesce «Gens raziana», de
unde
nemţi
l ai numită pe sârbi,
„Raizen, cr maghiarii Racz,
!
(8) Andreu Șaguna, Memorialu
către ministeriă, 1851.—Sibiă 1860
p. 36.
(9) Aci se numescă după numele
curm se numesce poporulii pe sine.
La începută s'aă nuinită Serili, Sorbli, Sorabli,: nat
târdii sub Romani și Sorbir,
de care se afla și la rîulă Saale
(Sala, Zala) în Thuringia. Nimuete
celă vechii e formală prin Celţr,
anume, cari din Gallia
se-aședară în lainlruli Mosier
de susă, și se numiră Scordisel,
Numele purcede din Suir-apa,
bi-Omeni, si liinică, adică
locuitori de pe '1a ape mici;
AMoravă (imi-micii, “earg-apa,
de aci
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mulți împărați
sub dominaţiunea nâstră. Și aceste privilegii li s'au întăritii de mat
”
şi regi. (10).
hierarchiă nuRomânii devinii sub Serbi. Din aceste se vede, că sa înființatii
d dreptul de a
mai pentru Serbi, și decesele suntii serbesci, însă Sârbii căpătân
că voră fi
îndoielă,
e
nu
nă,
răsărite
ea
dispune despre t6te bisericele de religiun
a se [ipreferiti
fi
voră
cari
năvălit asupra Româniloră din Banati şi Ungaria,
itul
mitropol
nea de mitropolia lori vechiă din Belgrad în Ardelă. Darii Atanasiu
rășăriiă
din Belgrad, făcând uniune cu biserica română catolică, acestă milropol
biseprivința
în
părăsiţi
totulii
cu
ii
devenind
i
tenă a încetat, şi Românii răsăriten
iuiurisdicţ
lăţiti
şi-au
acestia
și
ă,
ricâscă, s'aii dusă la episcopii şi preoții Serbilor
imitropol
ba
(11)
Ungaria,
și
nea preste Românii de legea gr. orientală din Banati
cră
(12)
lui,
tul Carloveţiului începe de a purta și titlului de mitropolitulii Belgradu
şi patriarcha
în 13 lulie 1731, Vicenţiă Ioanoviciă se denumesce de archiepiscopulă
grecescii din pro- Rascianiloră, și decretulă 1 supune pe toți crestinii de ritulă
la-Oltă (13).
pînă
România
vinciele Austriei, şi din «Valachia austriacă,» adecă
loanoviciii ȘaArseniu
Starea acesta privilegiată bisericescă, a îndemnatii şi pe
popori serbescă în
cobens patriarchuli din Ipek, că la anulii 1737 se trâcă cu altă
împărăţia Austriei.
Organisarea

nouă

a Visericey. Imp&rătâsa

M.

“Terezia reorganisâză

hierarchia

Carsrbâscă. Pe Românii ge. orientali din Avdâlu % sete de sub administrațiunea

Șibiă, €ră mitropolia
loveţului, şi la anulii 1751, fond6ză provisoriii episcopia din
regulamentulă din
Carloveţului o supune mai multorii schimbări, (14) pînă ce cu

Verşeţu sai Caransebeșii, 'Li1777 0 organisâză definitivă, formândă episcopatele :

tă în diecesele Aradu,
mişora, Băcs, Aradu, Pakracz, Buda şi Karlstadt (15), totă-oda
parochii românesci,
'Timişora şi Verşeţiu, se organisâză 80 de protopopiate cu 1007
Margos)

(pentru ca d și m
ete. Lăsândii pe ], avemiă serbii, ce e identică cu syrmnil

mută) şi Syrinii suntii locuitorii de pe la Drava, Sava.
(10) Andreiă Şaguna, Ist. bis. ort. 1. p. 282. Sai întăritii

se

stră-

de losif |, în 27 sept. 1706 de

în 18 Maiti 1743. Fudoxius Jlormusach
-de Carol ală VI-lea în 8 Oct. 1743. D-lă N. Terezia
:
Iosif |.
lui
a
Documente VI, pag. 52, aduce diploma de întărire

:
(11) Andrei Şaguna, memorialulii citată pag. 17.
Carlovicem ac Belgradienlam
mitropoh
et
iscopum
«<archiep
u
Petrovici
(12) Patriarcha Moise

petiţiune către Carol al VI-lea.
sem. Eudoxiu Hormusachi Documente VI, pag. 507, într'o
ta ab -universo in provinciis
Mitropoli
467.
pag.
(13) Eudoxiu Hormusachi, Documente VI.
qua. talis plenaria faculipseque
,
honoretur
ct
ur
agnoscat
populo
noslris existenti sui ritus
, obervatis tamen
metropoli
tarum
tate în Carloviciensi, non minus ac provinciarum neoquisi

,
is, quae în austriaca: Valachia nostra cisalutana etc.
pe basa propune- şi
congresiă
la
e
convocat
fură
1769
an,
în
(13) Diecesele de ina! înainte,
e
1776, convocat la sinode, şi apol
zilorii sa adusă regulamentulă din 1770. La anul 1774 şi
|
în 1777.
lanuariti
sta adusă regulamentul din a 8-a duminecă a lui
(15) Regulamentul

din 1877 $ 21,

dispune,

că diecesele aci anumite

de noi.
picțiunea mitropolitului din Carloveţiu. In $ 32 se ennmeră

să se ţină de juris-
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53.

şi în cele-l'alte diecese :30 de protopopiate cu 502 parochii
sârbesc (16). Prin

acesti regulamentii, şi prin declaratoriti illirică, dată
în 1779, ce în

putine

numai

ce modifică regulamentulă, tâte erai în favorea serbilori,
eră despre Români nimica, afară de subordinarea dieceseloră Aradu , Timişâra
şi Verşeţu sai Ca-

ransebeşă,

_

|

Deputaţiunea de curte. Dară ca ierarchia serbâscă nu cum-va să-'și
ridice capulă

prea tare, la anulu 1852, s'a fondatii -Deputaţiunea de
curte», o corporațiune gubernătore şi de control în causele banatice şi ilirice, şi în
ea nu era nimeni din sinulă
bisericei orientale, ră în urmarea gravamenelorii
din partea ierarchiei, cărea dorea

cancelaria naţională, și în urmarea declaratorului din
1779, causele ilirice sai
încredințatii cancelariei aulice unguresci. Plansorile noue,
totuşi ai mijlocită că la
anulă 1791, să se facă <cancelaria aulică illirică> însă acesta
n'a ținută nici unii
ană pentru că în urmarea articolului
10, din legea din 1792, Banatulă reincorporându-se Ungariei, şi causele ilirice sau străpusi din nuoi cancelariei
unguresci, dară
uni episcopi sârbă era toti-odată referintele causelorii ilirice,
și acâstă sistemă a
ţinută pină la anuli 1867. (17).
Națiunea, illirică. Serhii,

fiindă că

emigrară

din

vechiulii

Illyrică, se

numiau

pe sine în scriptele loră, şi se numiaă Şi în resoluţiunile
prenalte «naţiune illi- .
rică (18). Acesta la începută nu avea nici o însemnătate
pentru Români, de când
însă prin paragrafulă I a regulamentului din 1777.
(19) biserica a căpătată numele:
Biserica orientală neunită de ritulă grecesc, 6ra
poporulii ei — care a stati

şi din
locuitorii dieceseloră Aradu, Timișora şi Verşeţiu,—
a capătati numele de «naţiune

illirică= (20), Românii se considerară în cele bisericescă,
de o parte din națiunea
ilirică,
(16) Consemnarea B) alăturată regulamentului, cu
privire la $ 82.

(17) Hormusachi Doe. VI, p. 13. Instrucţiunea
din 15 stug, 1754, au. Tereziei... in Banaa
licis et illiricis angeordnete Kais. Ring. Hof deputat
ion. Siaguna II, p..294, T. Velia pag. 282.
Alois Wlâd, A

roman ntp s iigye pag. 135, dice, că a reședută în Timişor
a.

(18) Hormusachi

Docume

nte VI, p. 456 — 469, în instanța deputaţiunii....
, universa, inclita,
gr. ritus natio illirica; 6ră în decretulă de întărire a
lu Vic, loanovici cu datulă din 13 Juliă 1731...
gentis illiricae,

i

|

|
(19) Iliriches Nations-regulament : Ingrijirea nâstră pentru
binele binemeritatei naţiuni illirice, care la an. 1690. sta aşedatii pe teritoriele de
creditateale nâstre etc. Ce se repețesce
adeseori.
-

“(20) Illyricum, seă

Iliria s'a împărţită : 1. în Iliris Rarb ara,
care a statii din lapidia, Liburnia și Dalmația; 2. în Illyris graeca, care a
st ată din Albania şi în parte din Epirus. Herodot numesce Illyri, pe locuitorii de pe
ţermulii resăriteani ală Mărer ndriatice, anume de
la Marea Ionică, pînă la gura riuluy Po, Şi
înşiră între că şi pe Encţi, sc -Veneţi. Câte-va
riuri ce curgă în
Dunăre,

le dice; început e din Ilyria. Acestă cuvântă
e celtic; illyr, sâă Liyr.
apă, şi asti-felu Ibyriy suntă locuitori de lângă
apă, care

în dialectul cimbrie însemnă
aci, e Marea Adriatică.

14
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Incercăvile de desnaţionalisare. Românii fiindă astă-leli predaţi pe mâna ierarchiei sârbesc, pentru cei de la puterea acâsta, ce a foştă mai naturali, de câtă ca
în totii felulii să-'şi apuce prada naţională, și se încerce a “1 desnaţionalisa, ce, în
parte le-a şi succes. Nic. Tincu Velia, scriitorulă bisericescă dice : Acestă polilică de desnaţionalisare o ai urmărită și practisatii ierarchii serbi, prin episcopii,
protopopii, şi directorii scolari în acelă modă, că ai scosi pe nesimţite mai din
tâte bisericele limba românescă, și cărțile românesci aduse cu mari spese din Ardâlii și 'Țâra românescă, şi aii întrebuinţati totă felul de mijloce, ca Românii se
lapede numele de familiă sai cognumele românesci, şi să ia altele sârbesci, sai a
le lorit proprii să le sârbâscă. Şi de atunci avem atâtea cognume sârbescă în sinulă

naţiunii, şi mai alesă între preoți şi învăţători, ca cei mai subordinaţi, şi mai de,

pendinţi de ierarchiă sârbesci. (21).

Congresulii naţionali illiricii. O iconă tristă a posiţiunii Româniloră ne dă şi
congresulii naţionali

illiricii, la care a fostii convocată

națiunea illirică. Congresul

stetea din 25 de deputaţi militari, 25 deputaţi preoți, şi 25 de deputați provinciali, (22) iară la an. 1790 încă şi de 25 de deputaţi nobili (23).
” Diecesele Timiş6ra, Verşeţiii şi Aradu — unde suntă Românii — încă ai alesă
deputaţi, dar preoții făceaii după comanda episcopiloră, ca militarii după comanda
comisarului regescii, — şi plânsorile Românilorii, în câti acele atingeaii cause

naţionale, nu se considerati.—Vomiă redica aci memoria luptei celei mai de frunte
a Româniloră în congresulă din 1837 în contra numirii <naţiune illirică». Anume
deputatul Maximu Pascu, fostuli directori de şedle în Banati, a făcutii . propunerea, ca numele naţiunii ilirice să se transforme în «națiunea illirico sârbescă şi
românâscă. Ac6stă enunciaţiune a produsă o cârtă lungă, unde deputaţii sârbi s "au

provocatii la diplomele, decretele, rescriptele, resoluţiunile subscrise de însuşi monarchulii, şi în cari despre națiunea românâscă, nu se face nici o vorbă, şi ai disi
Sârbii «că ei ai primită pe fraţii români în sînulă lori, şi îi-ai însoţită loru-și şi
că. doresc din tâtă inima de a trăi în armoniă cu Românii, şi cu ei a remân€ cunu

naţiune» (24). Lucru naturală, că nu se putea ajunge nimica.
Legile contra orientalilorii, şi cele pentru eX. Tote aceste favoruri pentru ierar” chia sârbescă, eraă din graţia respectivilorii domnitori. Dar fiind că domnia ten-

dința de a face catolici pe toţi locuitorii țărilorii, şi sârbii cei favorisaţi erai băgaţi
intr'ună cornii de capră, pentru că orlodoxii în genere
nu aveaii dreptit de a posede
(21) Tincu Velia Hist. his. politică susținea la pag. 279.
(22) Reg, nat. illir. din 1777 $ 56.
(23) Andr.. Șaguna II, p. 293, unde spune, că 25 de nobil! numal de astă dată fură aleși
şi apol 6ră remaseră cel 75 de deputaţi.

(24) N. Tincu Velia, Hist. bis. pol. mol. p. 310, citare din: Serbski narogni Kongres 1837,
tipărită în Neoplanta, pag. 20, adică Românii

să se privescă de Iliri, respective de sârbi.
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catolicii poti posede posesiuni.

Se susţi-

ne una și adevărata religiune catolică» şi cei ortodoxi se declară incapabili şi spre
ocârmuirea bunurilorii de <economi şi de diregători> şi ca propaganda pentru catolicismii să fiă liberii în țările: Dalmația, Croaţia şi Slavonia mitropolitului de religiunea gr. neunită (din Carloveţiu) nu i se concede jurisdicţiunea asupra popilorit
și poporului de religiunea anumită (26).
losifii ali II-lea însă a împinsă epoca sa înainte şi pentru acâsta în timpulă lul
Leopold alii II-lea se aduce articolului din legea 27 în dieta din 1790/1.despre : Neuniţii de rituli grecesc, unde se dice: <Locnitoriă de ritul gr. neunitii ai Ungariei și
părţiloră adnexe, dăruiţi cu dreptul cetăţenescă să fiă capabili după modulii celori
alţi locuitori, de a' căștiga bunuri și a le posede, precum de a purta toti felul de
oficie. Altmintrelea drepturile maiestăţii sale, în causele clerului și religiunei fundațiunilori, instituteloră de învățători şi a crescerii tinerimii nu mai puţini a privilegielorii, se susţină în putere așa cum Maiestatea sa le-a primiti, Sârbii se simţiră
mai puternică, pentru că acuma îşi vedeaii întărite privilegiele și prin lege.
In urmarea acestei legi numai ortodoxii nobili eraă primiţi în oficie, până ce a:
"venită articolulă de lege 5, din 1844, despre aplicarea posibilă și a nenobilorii la
tote diregătoriele publice. Insă cuvântul posibilii, a rămasă şi până adi de toti

elastică,

B). Lerarehia românescă greco-orientală.

-

Spargerea catolicismului şi veformațiunea. Biserica, catolică incepu de a decăde
cu învățăturile, moravurile şi puterea sa morală mai în tâtă Europa. Ludovie alti
XII-lea din Francia, şi împtratuli Maximilian îndemnară pe papa Piu ală II-lea la

o reformă, prin conciliulă din 1511 în Pisa, dară acesta neinvoindu-se la nimica a
împinsii pe catolici, la revoluţiune în biserică. Martin Luther în 1517 începe lupta
“pentru reforme în Wittenberg şi Worms, și următorii lui, după protestulă, ce Paii
dată în contra dezisiuniloră dietei tinutiila anulă 1519, în Speyer, se numiră proteslanţi ; 6ră la anuli 1530, precisându-şi învăţăturele în dieta din Augsburg, căpătară
numele de reformaţi de confesiunea augsburgică, sai augustana. Dară reformatorii numai de câti se certară între sine, pentru învă&ţăturele noue, căci la anulă 1519...
Ulrich Zwingli făcu reformaţiune nouă în Helveţia, €ră după mârtea lui la an. 1531

învățăturile lui le continuă loan Calvin, unii omi fanatici şi grozăvii la carăcteră ;
următorii acestoră

invăţători se numescii de regulă de confesiunea helvelică, de la

“Helv eţia unde le începură. Aceste învățătură străbătură şi în Anglia, nandia,
„(98) Leopolă I, dec. 4 dini 1687,

Acesta sta Intărită şi prin decr.

din 1723.

(26) Maria Therezia, art. 46, din 1741, $2 și 4

30

etc.

din 1745, decr. 86
.
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pe lângă unele schimbări. Dară nici acestă spargere a catolicismului nu a fostă
destulă, unora din reformatori nu le-a plăcutii nici dogma despre Santa Treime,
Servet începu doctrina sa în contra Treimei, fiindă însă ucisă la anulă 1533, o
continuă Socinus. (27),
Nică catolicismulii din Ungaria și Ardelă n'a rămasă cruțatii, şi reformaţiunea avu
mare influință şi asupra Româniloriă de religiunea gr, resărit6nă.
Starea politică şi biscrictscă a Românilorii în Ardâlă. Să ne intârcem acuma la

Ardelii, și se cercămii sârtea Românilorii de aci. Pusăţiunea cetăţenâscă a lorii deveni mai tristă, când Maghiarii, Secuii și Saşii în 14 Sept. 1437, legară <Unio trium
nationum» în contra plebii, a iobagilorii, dară, acea uniune pentru-că poporul roman, era plebea multă, se desvoltă și praeticeză în contra Românilori. Doctrinele
reformaţiunii străbătară în Ardâlă, Sașii fură cei d'intâiii, cari primiră învăţăturile
lui Luther. şi 'şi întemeară biserică de confesiunea augustană ; nohilii maghiari şi
* Românii se fâcură de confesiune helvetică adecă calvini, la inceputii formară bise-

rică comună, dară la 1550, escându-se certe religionarie, se despărţiră, şi pe la
1564. Sașii ca Luteranii, Maghiarii ca Calvinii ai biserică naţională. La 1570, se

recunosce şi secta unitariloriă, şi la o laltă toți fiindă stăpânii situațiunii începură
persecutările cele mai spureate asupra Românilorii gr. orientali, aducă legi cum-că
în Ard6li numai religiunea catolică, luterană, calvină şi unitară suntii recepte saii
trimite, 6ră la an. 1575, religiunea gr. orientală e decliiarată de sectă, şi se privesce
de sulerită în ţ6ră numai

pină

"i va

plăcea

Domnitorului

și ordinilorii de Statii,

adecă nobililoră, aristroaţiei. (28).
Acâsta era cu atâtă mai posibilii, cu câtă

Ardsluli

de la an,

1538—1696,

de-

veni sub puterea principilorii din ţeră (29) carii mai toţi erai reformaţi deosebi
calvini și înfrânseră şi religiunea ctoioă și cea orientală.
Românii ca naționalitate, nu erai primiţi între cele trei naţiuni. Românii ca
şi încătoţi de religiunea gr. orientaiă, nu erai primiţi între religiunile recepte, ba
dechiarați, că până atunci vori fi suferiți în târă până va plăce domnilori. Eraiă
dară daţi de pradă pentru-cele trei naţiuni şi pentru cele patru religiuni, ca și în
ierarchia serbescă, serbiloră.
Intâia spargere a religiunei ortodoze. Românii de religiunea gr. orientală, aveau
din timpurile cele mai vechie, mitropolia lorii în Belgrad s6ă Alba-Julia (30) cu mai,
(27) Carol Rotteck, Allg. Geschichte VII, paz. 86 etc.
(28) Eud. Hurmuzachi Fram. zur Gesch. der Ruminen, Bucuresci 1881, pag. 3, Aprobatae
Const. 1, tit. î, art. 2. George

Basiliu,

Catechismulă

calvinesci, Sibiii 1879, pag. 101.

(29) Familia loan Zapolya, 1538—15:10. Jsabela 1510—1559; loan Sigismund 1259—1571;
Familia Bathory 1571—1613; Familia Bethlen 1613-— 1630. Fam. Râkoczy 1630—1657, Fam.
mestecate 1657 — 1661. Fam. Apafi 1661 — 1696. Compendiu de Istoria Transilvaniel de |.
Rusu pag. VIII.
(30) Ed. Horm.

în Fragmente

zur Gesch,

der Rumănen pag. 18, control&ză șirulă mitropoli-
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multe episcopii şi mitropolitulii avea jurisdieliunea şi peste Românii din Ungaria şi
Banati. Dar de loci ce se formară religiunile reformate în Ardeali, şi mai alesă în
timpulii , principilorii

din ţeră, calvini lăcură

așa

presiuni şi atâtea persecutări în

câtă la începutii o mulţime de familii române nobile, mai târdiă mulţime din cleri
și poporii trecu la religiunca helvetică s6ă calvină, Mijlâcele primare erai falsificarea docirinelorii ortodoxe prin instrucţiuni de la principe către clerii şi poporii (31)
şi prin introducerea unui catichismii ingreunat de doctrine calvinesci. (32),
Dar aceste mijloce spirituale nu folosiră după dorința calviniloră; şi pentru ac6-

sla se apucară de administraţia unoră părți sâii a bisericei înirege ortodoxe şi de
siluiră în contra mitropoliţiloriă, cari aptraii cu totii zelulu biserica loră. Dol mitro-

poliţi cădură de sacrificiă, anume [lie Joresti sub pretesti de purtarea rea, la anulă 1643, fu judecatii şi despoiati de tote. Mitropolitul Sava Brancovitz, care
era apărători şi mai aprigi, la an. 1680, [n judecatii

la temniţă, perderea preoţiei

Și avuţică, şi în multe Vineri de târgi, în Vintiu, scosii din temniță şi bătută în publică. Între asti-felă de terorisme s'aă aflati şi mitropoliţii mai slabi de ingerii şi
de credinţă, cari sai supusi jurisdicțiunii bisericescă calvine, sati ai trecutii cu
totulă la calvinismii, precum Stefani Simon 1632 —1651. Iosilu Budai 1680. (33).
Superitendinţii eraii şi superiori! în biserica ortodoză. Unit mijloc, de a întrânge biserica ortodoxă română, era că superitendinţii, adică episcopii calvinesci, erai

puşi sai de
ducândă ei
să fiă fosti
risescă, dar
viniloră, nu
Românilorii

controla mitropoliţiloră și clerului, saii de capi peste aceștia şi biserică
administraţiunea (34). Dar nu ă fostii religiune păgână ori creștină care aşa de baljocorită ca a Românilorii din Ardslii. Mulţi scriitori o mărtuaci mă provocă la'P. Maioru, care ni spune: «Superitendentulu calnumai ședea pe scaunulă celă d'intâiă în soborele cele bisericesci ale
ci încă și clerul și protopopii Româniloriă erai siliți să-l ducă pe a-

țilorii din Belgradiă. Astă-felu : 1. Varlam în an. 1537; 2. Paul Tordasi, 1569; 3. Genadiu |,
1580; +. Ion de Prislopu, 1593-—1599; 5, Theoctistu, 1605—1609; 6. Dositeiu 1627; 7. Genadiu II, 1628—1640, 8. Elias (lie loresti) 1641—1643; G. Stefan Simon (ovilz). 1651; 10, Danil, 1656; 12. Sava 1 Brancovitz, 1680; 12. Iosif Budai, 1682; 15. Iosafu 1682, 14. Sava II,

1696; 15. Varlaam II, 1687—1690; 17 Theophit 1692—1697, 17. Atanasiu. 1698,
(31) Instrucţiune de la Gabriel Betlen 1827, către Dositeiu şi 1628, către Genadiu II. De la
George Rakoczy II, către Stefan Simon, 1643. .
(32) Deeretuli din 10 Oct. 1643, a lui [. Rakoczy

|, către

Stefan

Râkoczy II, către Danil. —- George Banitz Catichismult calvinescă,
nen p. 9.

(33) Art. Fragmentep. 60. P. Maior
G. der. Rom. p. 10, etc.

Simon,

şi din 1652,

-

Ist.

G,

Horm. Gesch der Rumă”

bisericescă cap. £. Eudoxiu Iormuzaki Frag, zur
|

(3%) Act, Frag. p. 255 Veszpremi Isivân erdelyi reformatus magyar &s Olâh piisplâk. Act.
Frag. pag. 264. Il vă globi cu glâba cum a renduită cinstitulă pispekul. (eppiscopulii) Horti
Istvân, şi Vlădica Varlaam. G. Șinkai anulii 1651—1774. In ce a mal stati, superiorilatea,

Horm. pag. î1 etc.

”
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cela în scaună redicatii pe umeri, până în sobori, și nică fără superitendentă nu
“era iertatii clerului și archiereilori să judece nimici în cele duhovnicesci (35).
„ doua spurgere a religiunei ortodoxe. Incă pe când domnia Apafi al II-lea, ultimulă principe din ţâră, Ard6lulii ajunse sub sceptrulă Austriei. Precum calvinii
vătămară religiunea ortodoxă, pentru că nu o suferiai, şi peniru ca din elementele
ci să se intărâscă în contra religiunei catolice, așa de acum se începură perzecutările în contra Româniloră ortodoxi, ca să-i facă catolici, şi se întărâscă catolicismulii, ce alicum, încă de multi cra şi o devisă a casei domnitore,
principilori din țeră, în Ungaria se şi începuse proselilismulit pentru

Pe timpuli
catolicismi,

și sub firma de uniune cu Roma în părţile Munkaciului trecuseră Rutenii şi Românii la catolicismiă.
Impăratulă Leopold I, în 4 Dec. 1691, emite o diplomă prin care garanteză privilegiele celoră trei naţiuni, 6ră în 9 Aprilie 1693, altă diplomă prin care garantză
egalitatea și drepturile religiunilorii recepte în Ard6lă, adecă : catolică, luterană,

calvină şi unitară. In o eră nouă, totii blăsiemulă celă vechii! Românii nu erai
între naţiuni, ortodoxii nu erai între religiuni receple. Politica avea lipsă de a înimulţi numărul catolicilorii în contra celoru-lalte religiuni. (36) Trebuia dară și
acum ca să se recreeze Românilorii o stare de stati şi religionară, şi o soră ca să
le fiă grei şi se n'o potă suferi, fiindă lăsaţi şi arbitriului nobililorii, ca apoi credendiă favoruriloră promise pentru uniunea cu Roma, să "şi părăsâscă
străbună, şi ca şi prin calvinism, în parte şi sângele.

religiunea

;.. Sub egida lui Kolonitz, primatelui Ungariei sa începută campania asupra “lori;
o armată de Iesuiţi, și în unele timpuri, alta militară, a conlucralii asupra loră,
Teofil, mitropolitul ortodoxă din Belgrad (1692—1697) la îndemnurile primatelui şi Tesuiţiloră în 21 Martie 1697, subscrie actul de uniune cu țRoma. Eră mi„tropolituli Atanasiu subscrie în 5 Sept, 1700, și de acuma mitropolia ortodoxă orientală din Belgrad, încetâză și se începe ierarchia gr. catolică. (37).
Românii ortodoxi remânii fără episcopi şi apo! capetă sârbi. Prin trecerea la
unire a mitropolitului Atanasiu, stăpânirea nu mai voia să . sufere ortodoxi, ci se
proclameze pe toti poporul românescii, de religiunea nouă gr. catolică; dară protestândii o parte mare în contra abusuriloră şi siluirilorii, Leopold î, în 12 Dec. 1701

_decreteză Românilorii remaşi în biserica vechiă, libertate de cultă

și toleranță și

ordoneză ca cei scriși cu sila în lista uniţilorii să se scătă din riumăruli acestora (38).
- De atunci Românii ortodoxi capătară nomenclatura
de <neuniţi>, sai cei «de legea
(83) P. Maioru Ist. bis. pag. 79,
A
.
(36 Act. Frag. p. 79, Samuil Klein dice : Religia catolică puţini următori “avea, așa deră
catolicii nu ar fi pututii merge pe nimica. P. Maior It bis. cap. 4. Actele de unire „întregi
Tim. Cip. Act. şi Frag. p. 77:
!
(37) Tim. Cipariu; act. şi Frag. pag. 80. Eud. Hormuzacki Frag. r. g. der R. p. 30.
(38) P. Maioru, Ist. Bis. pag. 86. Andreiă Șaguna, Memorial pag. 14 Horni.1. cit. p. 83,

iii

i

vechiă», şi ei remaseră pînă la anulu 1751; fără de nici unii episcopi. De
la 1701
“pină la 1751, aflămă pe mitropoliţii serbesci purtândi titlulă şi de mitropoli
tulă
Belgradului (39) dară cu atare jurisdicţiune restrinsă asupra lori, pentră
că neuniţii pînă la anulă 1751, în causele ce se țină de consistoriulă biserices
că, se judecau de consistoriulă unitii alu episcopiei din Făgărașu (40),
La an. 1751 pentru neuniţi s'aă fondatii episcopiă în Sibiii, dar şi
atunci nu căpălară episcopii de naționalitatea românscă, ci sârbâscă, cari
acuşi sunt, acuși
nu sunti episcopi în Sibiiă. Mitropolituli sârbesc în Oct. 1758
a cerutii de la
Maria Terezia, ca jurisdicţiunea bisericâscă să i se lăţâscă şi peste
Ardâlă, dar prin
resoluțiunea din 13 Dec. 1758 i s'a refusată, pentru că se credea,
că împărătâsa are

de cugetii să fondeze episcopia neatârnată (41).

In acestă timpi Dionisiu Novaco=-

vitz, episcopulii serbă din Buda era ca episcopii provisorii, şi după
mortea lui (1770)

Sofroniu Kirilovitz, asemenea în modii provisorii (42). Imp&ratulă
Iosif. ală II-lea
pe episcopulă numită din Sibiii şi pe cel din Bucovina * supune jurisdicț
iunei mitropolitului din Carloveţiu, în cele dogmatice Şi spirituale însă îi esclude de
tote libertălile şi privilegiele naţiunii ilirice, (43) și la 6 Nov. 1783 denumesce pe Gedeon
Nichitz, ca episcopi stabili cu reședința în Sibiiă, dar părăsită, ca să lrăâscă
din
nimica,şi din acâstă causă retrasă în satulă Reşinară

din 25 Maiii 1789 urmeză

Gerasim

Reşinarii,

Adamovici,

unde

la anulu

1788 more;

care mâre la 1796 asemenea în

|

Episcopia nouă a Sibiiului vacantă şi apoi episcopu românescă. Iosfă ali
II-lea
prin patentulă din 20 Augustii 1782 mai uşură sârtea neuniţilorii, dar după mortea
lui episcopia neunită rămase 14 ani vacantă. In 19 Sept. 1810 s'a adunată congresulii de alegere ală neuniţilorii în Turda, Vasiliă Moga s'a alesă de episcopi, care
avea 1000 de parochii, și 34 de protopopiate. De și lumea a intrati în secolul
noă

alu culturei, românii fură din noii respinşi în timpii vechi, pentru
a căpătată o instrucțiune,

care

îi spunea

că Vasilii Moga

că în Arasli iarăși suntit numai 4 reli-

giuni receptie, biserica neunită e numai tolerată şi să se retragă de a face piedice

uniunii cu Roma. pentru ca se susțină legea din 1744. Episcopulă fu mânatii
să lo=

cu6scă la Cluşiă şi numai

“ muritii la an. 1845. (44)

după multă rugare

lăsată în mijloculii turmei sale şi a

-

_(89) IL. B, nota 12. Moise Petrovici, Vincentii Ivanovici. P. M, Ilist. bis.-p.
156.
7
(40) Tim. Cipariă, Act. Frag. p, 103 și 132, La 1 Oct. 1746. M. T. dă un rescriptii
prin

"care se începi din noii persecuțiunile asupra ncuniţiloră.
(41) Frag. z. G. der Rumănen p. 208.

Ilorm. p. 131.

(42) Actele Soborului bis. ort, res. din Ardeal 1860, pag. 112.
(43) Resoluţiunile din 30 Sept. 1783. Nr, 1701 și din 9 Oct. 1785,

-

.
Nr.

2252."7. Velia Isi,

bis. pol. nat. p. 165,
”
(44) P. Maioru Ist. bis. pag. 131—142, Tim. Cipariu, Act. și Fragm. p. 167. Eud. Horm,

Frag. zur G. de R. 216. Șaguna II, pag. 191 aduce instrucțiunea,
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Restaurarea mitropoliei ortodoze. Andrei Șaguna fu denumiti de episcopă la
26 Iulii 19-46 și deveni uni bărbat mare alu bisericei şi naţiunei. Abătându-ne de
la tote faptele lui nu putemă din destula de a admira înțelepciunea lui în conducerea bisericei” ortodoxilorii până ce a putută mijloci în 24 Dec. 1865 restaurarea mitropoliei ei, dar nu în Belgrad unde încetase, şi la an.'1855, se reslaură ca mitropoliă gr. cat. românescă, ci cu nume generală, în Ardelu şi în Ungaria, şi Banati, a-

tunci, când causa bisericei neunite, ca naţională era odată pusă ca şi Christosă

în

mormântă. Dar vedemii pe împăratulă Francisc losif l-ii, ea şi pe îngerulii care
a prevălitii petra de pre mormânti şi a strigată : «Nu vă temeţi, căci sciă că pe
]Ssus celii răstignit îlă căutaţi !» (45).
C. Ievarehia greco-catolică.
Promisiunile şi drepturile date uniţilorii. Rolonitz primatele Ungariei, şi tondatorulii uniunii cu Roma, în manifestul s&ă din 2 lunie 1698, promite

că aceia, cari

primesci unirea, câştigă deosebită favâre, şi scutirea de lipsă de la împăratului, cave în plinirea puterei sale voesce de a împărtăși pre preoţii gr. catolici, biserica,
„Și bunurile bisericei, cu acele drepturi, libertăți şi favoruri escepţionale, ce suntii
date şi bisericei catolice (46). Mitropolitulă Atanasiu Anghe!, ţine sinodii în 5 Sept,
1700 în Belgrad. şi primesce uniunea (47), 6ră împăratulă Leopold dă o diplomă,
care garantză mai multe drepturi (48). Insă guberniulă și dieta Ardâlului a pusii
mii de pedice, şi nu a lăsată

ca drepturile, să

se esecute, pentru că stândii în ma-

ioritate din reformaţi, purtaă luptă contra catolicismului. Românii se plângă la împăratulii, și acesta în 19 Martie 1701, emite o diplomă nouă pentru organisarea
bisericei unite, dară: neperdându-și din naintea ochiloră,. scopuli celu de frunte,

adecă interesul catolicismului.
Mitropolia din Belgrad, încetiză şi
politulă ortodosă, și trecutăla unire,
după ritulă romano-catolici, şi apoi
Iuliei, dară, elă a folosită titluli și de
”

Iesuitulă

ca mitropoliă greco-catolică. Atanasiu mitroîn 1701, e chiămată la Viena. şi aci sânţiti
denumiti de episcopi gr. catolică alt Albei
arhiepiscopu (49).
|

la spatele episcopului gr. catolicii.

Denumindu se Atanasiu

(45) Evang. Mateiu cap. 28. Il. 3.
|
(46) Eneiclica lur Kolonitz la Tim. Cipariu Act. şi Erag. pag. 73. Eud.
g. der R. p. 77.
(47) Maniftostulii unirii, toti acolo, pag. 77.
(5) Diploma acâsta, la P. Maior. list. bis. p.
1. c. pag.

193.

Uniţil ţinea,

causa

Horm. Fragm. sur

Cipariă, Act. si Frag. p. XV

mitropoliei din Belgrad prin trecerea

„Atanasie, ca şi mitropolit de o causă deschisă.—P. M. avu dreptulă, pentru
se restaură ca, initropoliă

unită,

epis-

82.

(49) Atanasie era sânţită în 22 lanuariă în Bucuresei.. Tim.
şi 88 P. Maior,

de

lui,

că la an. 1555
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copă (50), i s'a denumiti și unii teologii dintre lesuiţă cu titlu <causarum generalis
auditor» ca să "i fiă mentor şi controlorii în t6te agendele bisericesei. Dară instrie-

ţiunile lui de la primatele

Ungariei şi de la papa,

mergeait

și mai

departe, pentru

că surpară totă autoritatea episcopului, şi acesta deveni uni simplu vicară
ală Iesuitului. Acestă instituţiune a făcută multii necază episcopilorit şi bisericei
gr. catolice; vori fi vrută se scape de superitendentii, şi aă datit de Iesuit.

Petru Maioră, unulii din scriitorii. cară
cuviîntii, dice : Uniţii să 'şi aducă aminte
tinescă, cari, cum se întoreeaii vr'unil din
vechiă, îndată încălecară peste el, în câtu

se uită la omii în ochi, și are adevării în
de toemâla cea vechii a episcopilorii lalegea grecâscă, la împărtăşirea cu Roma
episcopii cel ioști de legea grecescă, nu

mai avea acea putere şi volniciă, care o avusese fiind neuniţi, ci
cu totulă atârna
de la voia și porunca episcopiloră latinesci, și numai vicari erai acestora.
.. . Intru
aceeaşi asuprire era Archiepiscopuli din Ard6lă, cu toţi Românii
lui, după făcuta

unire cu biserica Romei. (51).
Episcopia gr. catolică se mută din Alba-Iulia la Figăraşii. Pe timpuli reformaţiunii, şi românil-catolici ai suferită îni cât episcopia rom.-catolică a Arddlului
, cu

reşedinţa din Belgrad era vacantă mai multă de ună secotii. Sub sceptruliă Austriei

ridicându-se catolicismul, episeopulii romano-catolică din Belgrad
nu

suleria alti

episcopii în acelă oraşii — pentru acesta, episcopia. greco-catolică a trebuitii
să se
care de aci. Impăratuliă Carol alu VI. In an. 1717 —la rugarea episcopul
ui I6n
Patachi fondeză episcopia din Făgăraşii, și papa Romei Innocenţiii
ali XIII-lea în
18 Maiii 1721.0

întăresce şi o pune

sub

atârnarea

episcopului rom. catolicii

din

Belgrad, iară după mârtea eiscopului Pataki, la an. 1795, administraţiunea
diecesei
Făgăraşului s'a dată în mâna rectoriloră lesuiţilori din Cluşi, şi aşa a
statii până, E
la 1733, când s'a denumită Innocenţiă Clain. Acestit omi bravi a
făcutii multe pentru mănăstire, seminariii, tincrime, şi totă poporulă românescă, ca
să fii pri:
mită de ali patrulea în ţâra. In an. 1742 s'a şi disii ca românii să se
considere de
fiii patriei, şi nu ca suferiţi» (deci încă nu ca naţiune) şi dieta din 1743
a întărită
rescriptuli respectivă, că la 1744 era să-lă stârgă (52). In urma intrigilor
ă călugă= *
rilorii, Clain în 1751 resigneză.
Reşedinţa, episcopiei Văgăraşii se pune în Blaşii. Imp&ratulă Carol
ali VI-leaa
cerută de la papa Clement ali XI-lea, ca să canoniseze episcopia
Făgărașului, iară

papa a pretinsă, ca mai întâiti de tote impăratul

să dea casă pentru episcopii şi

mănăstire pentru călugări, (în loci de canonici şi capitulu). Imp&ratu
lă atunci a re(50) Episcopi ai urmati în şirul acesta: 1, Teofil + 1698. 2. Atanasiu
ţ 1714. 3. Ion Pa-taki 1716 —1725. 4. lână Innocenţii Clain 1733, resigneză 171.
5 Petru Aaron 1752-1764
6. Atanasiii Rednic 1764—1772. 7, Gligorii Maioru 1772—178
5. 8. ISni Bobi 1785—1830,
(51) P. Maioru Ist. bis. pag, 197.
(52) P. Maioru Ist, bis. p. 193. Act. Prog. de Tim, Cipariu p.
92, 93. Eua. Horm. Prog, zur G,
der T. p. 96. Articolulă 6 din legea din 1744, în Act. Pros. p, 97.
15

at

|

|

it

luati moşia de la Gerla şi Sâmbăta de josă şi a datii dominiulii Blașului.

din care

causă la an. 1747 Blaşulii se desemneză

|
de resedinţă episcopiei,

pentru că, pe a-

cuma se pregătesce mănăstirea şi cele de lipsă, şi Blașulii începe a deveni Athena
naţională a Românilorii. Din acesti timpă e de a se mai: aminti numai, că în timpulă episcopului Atanasiu Rednicu 1764—1772, administraţiunea episcopiei cade
în mânle primatelui, şi că a urmată Gligoriu Maior 1772—1785 uni demnă soții

ali lui Innocentiă Clain (53).

|

Piecesa gr. catolică a Oradiei mnar!. "Ținutul Oradiei mari, și respective a comitatului Bioru, ca încă ortodoxit a fostii supusă milropolitului din Belgrad. Dar şi aci

a începulii unirea încă mai îninte de 1690, şi unindu-se o parte din români, epis-

copulit rom. catolicii din Oradia Mare i-a supusă jurisdicțiunei sale, şi așa de cum-

plitit cu bătaia şi cu temnița, a pâşilii asupra Românilorii, în câtă în urmarea turburărilorii s'a făcutii conseripțiune nouă oficiosă, și în an. 1758

sai aflată numai

trei parochii unite. Atunci M. Terezia le-a datii episcopii de viță românescă, însă
ca acela să fiă vicariulii episcopului rom. cat. din Oradia Mare. Episcopulii Moise
Dragoşiu mijloci de la împărătsa episcopia independintă, dar papa Piu ali VI-lea
abia la an. 1777 s'a învoită la acâsta (5%).
Caracteristica acestei epoce. Ca să pricepemi mal

bine motivele

acestori întâm-

plări din viața, bisericâscă și politică a poporului nostru, trebue să le căutămă şi în
alte părți. Abusurile şi corupţiunile în biserica catolică a îngrețoşată chiară şi pe
unii din preoţii catolică, şi pentru că papa şi cleruliă catolică nu a vrută

ca înșiși să

le îndrepte, prin preoți catolici s'a făcută reformaţiunea, şi prin acâsta spargerea
hisericei catolice şi căşunarea de revoluţiuni, şi chiar de r&sbiie.
Incă mai înainte papii fondară în Spania tribunale de incuisițiune grozave în *
contra ereticilorii adică necaloliciloră, și acele tribunale le a datii pe mâna călugăriloră dominicani, eci mai crudeli și servili, şi chiar aceştia erai şi târgoveţii papei
- care vindea «erlarea păcateloră» pe bani, şi chiar aceştia dedură prima -ansă la

reformaţiune. "Țările catolice cele mai frumâse, şi regii cei mal lăudaţi se întune-.
cară și se spurcară prin gonirea de erelici şi tribunalele de eretici. Istoria e
plină de faptele silnice, de turbarea fanatică a popârelorii, şi capelelori lori. 'Tribunalele pentru eretică, sub forma «dreptului sântă» ai chinuită şi ucisă pre Omeni de
s'a îngroditii creștinătatea, şi păgânătatea, şi pentru acesta faptele unoră papi, şi
ale catoliciloră, se timbreză de macula, istoriei geniului omenescă. L'rin reforma-țiune, tribunalele de incuisiţiune au începută curândii aclivilatea înmărită, noutatea religiunei lui Luther şi Calvin le-a adusi sacrificii nouă. (55) Etă iustraţii
(53) P. M, Ist, bis. p. 201. Act, si Prog.-p. 113, 130.
(54) Tim. Cipariu, Act. şi Frag. pag. 163. şi 176. Episcopit gr. cat. ai Oradiei Mani a fostii în a-

câstă epocă : 1 Meletie Covaes 1759—1775. 2. Moise Dragoșiu 1775—1787.
1787—18505. 4, Samuel Vulcan 1805.

(55) Carl Rotteck Wels Geschicte VII, pag. 118,

3. Ignatie Darabant

115

85

nea şi pentru suferințele Româniloriă. Mai totii în acâstă formă şi cu acestă spirită
s'a arttatii uneori catolicismul,

și mai

adeseori

calvinismuli

și în. Ungaria şi în

Ard6li în contra reliuiunei gr. orientale, de care la începută se ținut toți Românii.
Pentru caracterisarea mai de aprope a suferințelori bisericei orientale, aflămii.
plânsorea chiar a sârbilorit celorii cu privilegiit şi diplome de la Leopold I, scriind

în Dec. 1701, către împăratul. «Pe lângă tâte crudelităţile Tureiloră, noi ami rămasă în ritulit nostru totiă-deuna conservaţi și siguri... lasă-ne să ne mulămiă de
unde am venitii (56). Causa era, pentru că abia se aşedară, şi preoţii catolici şi
porniră asupra lori.

Georgiu Barițiu dice : «Cu escepțiune de vr'o trei sultani, nică 'Purcii nu ati persecutată mai cumplită religiunea răsăritenă în imperiulă lori. (57).
Marele Andreii Șaguna, căpătândă dreptulă ca să țină soboră bisericesc în 1850,

li deschise cu aceste cuvinte : «Intre ce dureri trupesci ne-aii născută pe noi
maicele n6stre, întocmai între acele dureri sufletescă, ne-a născută pre noi și sânta
nostră biserică !.,..Cum o biserică crestină se asuprise de cele-l'alte biserică creștine! cum fiii unei biserici selipsiră de drepturile

loră prin

puterea

cea volnică a

fiilorii altorii biserici,.cum se degradă regula cea înaltă a creştinătăţii : <lubesce pe
apropele tăi, ca pre tine însuţi !» (58).

II.
EPOCA CULTURALĂ
Factori culturei.

|

,

Culiura generală a unui poporii atârnă de la mai mulţi factori.

Factorii cei de frunte suntă : starea politică și bisericâscă, adecă naţională, atârnttore de la constituţiunile ţărei, în câtii acestea împedecă, saii redică cultura unui

poporă. (59). Din acestă causă a premersă descrierea istorică a „epocei, de lipsă
pentru scopulit acestei scrieri. Cei-l'alţi factori ai culturei suntă : mijlocele materiale, scolele și alte instiluţiuni de cultură,

de

cari Românii putură dispune saă

a

se folosi. Numai prin ilustrarea acestora se pole pricepe starea culturei Românilorii
în acea epocă, numai prin ilustrarea acestora. se potii pricepe

şi unele din biografia

şi operele lui Petru Maioră, totă de odată de lipsă şi pentru mai bună pricepere a .
biografieloriă hui Samuil Clain şi Georgiu Sinkai, cari trăiră totă în acea epocă.
Fiindă că altele ai fostii mijlecele de cultură a le Românilori neuniti din Ungaria,

Banati și Ardeli, şi altele a le celor uniţi aflu de lipsă a le trata separati.
156)
(57)
(58)
(99)

Eud. Hormuzachi, Documente Tom.
G. Bariţiă : Catichismulii calvinescă,
Actele soboruluil his. ort. res. Sibiiu
N. î. Velia Ist. bis, politica-naţională

VI, pag. 13. plânsârea comunității Sârbiloră.
pag. 104.
1830, pag. 7.
pag. 204. Vieţa naţională politică a Româniloră, st
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A. Ierarehia sârbâscă.

Bunurile bisericel sârbesci. Curândit după ce se aședară sârbii, şi se organiză ierarchia sârbescă, se prevădu totii odată cu venituri mari, la anulă 1749.
Paragrafulă din regulamentulii din 1777, reorganisândă. acestă causă, ne spune
următârele :
:
1. «In urmarea resoluţiunii nâstre prânalte din 2 Aug. 1749, adresată către
mitropolitulă Nenadoviciii, la care trebue și acuma de a remâne, mitropolitulă
are de a căpăta

pe anii din cassa camerală

din Esseg

6000 11, din cassa

comu-

nală din Timişora 3000 11., la olalta 9000 1.

2. Usulructuli bunului cameralu

Dallya, cu apertinențele, dară totuși apriatii»

numai <ad-personam> mitropolitului.
3. Usufructulii bunului Neradin, şi a prediului Pankoweze, ce noi "lă dămi mitropolitului <ad-personam» astii-feli cum Va posedatii mănăstirea Gergeteg.

4. Tote realităţile şi apertinenţele ce le are archiepiscopatuli să le folosâscă.
5. Taxele de sânţire, normate în paragrafulă 22. (60).
Astădi bunului Neradin și prediulă Pankoweze nu e a ierarchiei, respeclive a
mitropolitului. Dallya însă aduce pe anii de regulă peste 100,000 1. v. a.
Causa scolară. După cea muritii Arseniu Cernoviciă, Isaia Diacoviciii, episcopulii lenopolei, mai târdiă ală Aradului, ajunse vicari mitropolitană în Carlovăţi
şi la anulii 1706 ceru licența pentru ridicărea unorit scâle, şi a unei tipografii. Guberniulii, abia la an. 1723, însărcină pe baronulii Kalanek, directorulu camerali
şi judecătorulii naţiunei serbesci, ca să întroducă scdle prin oraşe şi sate. În urmarea, acâsta, mitropolitulă Moise Petrovici la anul

la anul 1780, a trămisă circulare către preoțime,

1724, ear

congresulă

sârbesc

ca să încâpă de a ridica scole.

In Carloveţi șesla cea d'intâii s'au ridicati la an. 1731. (61).
Maria Terezia în an. 1777

ordineză : «De 6re-ce noi gratiosissime ami îndru-

matii dirigătoriele nostre aulice, ca să fiă privighitore la introducerea

cu

folosii şi

fundată a causei scolare, și să caute mijlâcele şi disposiţiunile conducătâre la acestă
scop, și după ce și în cercurile provinciale ale Banatului Timișora, s'au făcută
unele îngrijiri, așa precum prin palentulă nostru amă adusi la cunoscință publică,
în legămînti cu vitţa, bisericâscă, religionariă peste toti. Orl-ce poporă venindii la cunoscință
de sine, nizuesce a '$I procura şi asecura dout atribute a vieţel sale, cari pună fundamentii la ună
viitoră mal ferice.

(60) Pentru bulla ce o da unui episcopă din Verşeţiu sai Carenşebeșiă 200 de galbeni, cel
din Bacsku şi Aradu 150, cela din Pakracz 125, €ră cel din Buda 100 galb. Pentru
preotii 30 cr. de casă, dară să nu se ridice peste 50 fl.

singilia

unul

(61) Andreiă Șaguna Ist. bis. Il. p- 309. N. T. Velia pag. 201. Mal vârtos de la Maria, Terezia,
când prin patenta din 2 Nov. 1566, s'aă întemeiatii ma! multe şcole în Temişiana.
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poftimii şi în cele-Valte cercuri și în diecesele episcopesci neunite, întru asemenea
mod conducerea instrucţiunii și introducerea scslelorii triviale, şi aceluia dintre
episcopii noştri, care și din partea sa conlucră spre scopulă acesta, îi recunâscemă

de meriti, eminente, asicurândulii despre simţimintele nostre graţiose (62).

Gimnasiul şi alumncul serbescii. Mitropolitulii Paul Nenadovici, sedlele ridicate
la 1731 în Carloviţ, le-a înălțati la an. 1761, la scole de gimnasiit ; âră mitropolitulii Stratimiosevici la 1791, ună bărbatii nemuritoră ală serbiloră, lângă acesti
gimnasiu a fundată ună alumneu, în care se primiaă 60-—70 de tineri săracă, cari
căpttaă prânqu şi o pâne pe di, și a fundat ună convictii; unde se primiai câte
40—50, de tineri, cari plătiaă unii preții moderatii pentru susţinere (63). Ce e
mai firescă, decâtă că sârbii ai putut face progres.

Starea deplorabilă a Românilor din Banată şi Ungaria. — Să audimiă chiar pe |

împ&ratuli Iosif alu Ilea, îngrijindu-se de aceşti Români, la an. 1785.
«In Banati, dice imptratulă, sunti deosebi trei națiuni; anume

Valachiy și Rai-

țit, cari amândouă se inu de religiunea gr. neunită şi apoi coloni străini, de felurite
naţiuni din Germania. Națiunea zalachică (românescă) se tratâză încă totă întruni
modii selavici, de unde, urmările

suntii în parte, puţina ei cultivare şi nestatorni-

ciă. Până când dară în ei nu se va mijloci prin scâlă o deşteplare îndestulătre,

prin tratare bună, o afecțiune către pămentulu lori şi nu se va aţița voiă de zidi-

rea mai bună a caselori și de cultivarea mai bună a pământurilorii loră, pe urmă
de plantarea mai multorii pomi, pină atunci se vădi acești 6meni, dintr'o di în alta,
numai a câmpui. E şi adevtră; că pentru de a jace loci altorii coloni, Româniloriă
li s'a luatii pământurile cele may bune, satele lorii li sati strămutată, şi astii-felii li
Sa făculii mai multe apesări, când că suulii totuși
cei mah vechă locuitori ai erect» (64). .
Eră despre românii din comisariatult Oradiei mari și anume comitatulă Aradulul, dice merele Iosif alu II-lea : «In acestii

districtă,

trebue

a privi la principiele

(62) Regulamentulă naţiunii illire din 1777 $ 65,

(63) Andr. Șaguna Ist. bis. II p. 312,
(64) Eudoxiu Hormuzachi, Documente, vol. VIL. pag. 412. Instrucţiunea lui Iosif ală II-lea cu

datul din 26 Martie 1785, către dece comisari regesci, trămiși în Ungaria de a regula bisericele gr. ncunite ale deoscbiteloră naţionalităţi, $ 18, pentru Banată.
Alois Wlad A roman

n€p €s iigye, Lugoson

1868, pag. 130. In urma

domnirel Tureilorii, şi

a resboelori cu ei, populațiunea din Banată a scădută tare. Contele Claudiu Mercy, comandantele supreniii militară la an. 1700, a, fostii însărcinată cu impopulaţiunea. Banatului, şi a
lucrată 13 ani în causa acesta. Maria Terezia (pag. 135) cu patentul din i7 Febr. 1763, coloniloră străini le-a promisă şi dată bani de drumă, casă gata, pământii, vitele de lipsă, bu-

cate pe ună ană, şi apoi
de porţiă pe 6 ani. La 22
dusii causele aceste şi s'a
torii din Banaiă, firesce

instrumente de arată stă
Iuliă 1766, s'a înființată
spesatii pe anti 200,000
în partea cea mal mare

ban! să
în Viena
îl; casele
Români.

se plătescă în trei ani şi iertare
comisiunea. colonială, care a conpentru Nemţi le-aă zidită locuiŞi adI se auda cum se sfădesce

vre-ună Români cu Nemţu : «Tu aveniţă! că ţi-amă zidită casa!>
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adevărate, precum le prescrie toleranța. Incă domnesce deosebi în comitatul Aradului, o rigore și o apăsare nemărginită a supușilori într'unii modi sclavii, la care
direg&torii comitatului, şi magistraţii de acolo se credă. a fi imputeriţi. Românii
sunlii încă aşa de tare îndatinați la apărare şi la trătarea sclavică (robâscă) în câtii
şi locuinţele proprii le suntii de totă indiferente şi suntii dară aplecaţi la nestator”
niciă. La aceştia trebue aşia să se introducă școle, precum preoțimea lori să se
instrueze mai bine. In fine trebue o tratare mai omenâscă din partea domnilorii
de pământiă, şi antistiloră, ca st-i facă mai buni, şi să-i lege de pămintuli, pe care
suntu (65).»
Legile pentru şeăle publice. Dacă în atare privinţă s'a făcuui progesii după cerința
epocei, atunci acelii progresii, s'a făculii prin patentele curţii. După legile țărei pe
acestă timpii, numai româno-catolicii avâii dreptul ca să ridice secole publice și
institute mai înalte. Dacă se află institute de acestea Ia alte confesiuni, acelea suntă
concese prin resoluţiuni mai înalte. Nică chiar Nemţii și maghiarii, cari nu erail de
confesiunea rom, catolică, maveaii dreptă să'și redice şeole, institute confesionale
publice.

şi anume $-fulă 2, concede şi
Abia articoluli de lege 26 din dieta din 179%,
să zidâscă şcole de publiciiartă
se
li
Elveţiloră
şi
«Augustaniloră,
:
anume
dice
dar comunele catolice
superidre....
şedle
asemenea
tate, pe unde aii bisericele lorii,
să nu se îndatoreze de a ajuta zidirea şi susținerea lori. $ 12. Pe viitori să nu fiă
ertată de a ocupa bisericele, şcolele şi fundaţiunile ale acestorii confesiuni.
Despre şcâlele ueunite anume nu e nimicii. Articolulii 27 de lege din 1790-1

pe

gr.-orientali “i proclamă de cetăţeni cu eserciţiă liberi de religiune şi sustinendu-se
privilegiele bisericei, adică a.ierarchiei sârbescă, în privința școlelorii erai susţi-

nute disposiţiunile din regulaminte..

”

Directoratele de şcăle, Incep&ndu-se înființarea şeslelorii, ierarchia

serbescă s'a

împărţitii în 4 directorate şcolare. î. slavonescă, din comitatele Pozsega, Verocze,
şi Sirmiu. 2, Timişoran, din comitatele 'Timişâra, 'Torontal, Caraşiu. 3, Alu Buda,
4. ală Oradiei

mart,

torii de șcâlă, erati

avândă

fiă-care

directorată câte unit directorii, iară inspee-

protopopii respectivi,

La an. 1810 pentru conducerea mai uniformă a causei școlare Impăratulă Franciscu I-iă a denumită

pe Uroșiu Nistoroviciu de inspectori

populare neunite, dar la 1812 s'aii formată

5 directorate.

directori români, în Banati, şi pentru Ungaria,
formatii inspectorate de şcâlă, şi acestea durară
pectori români erau în Banată V. loanoviciti şi la
declarându-se scolele cu caracteră confesionalii,
sai predati episcopilor eparchiei. (66)

ali tuturorii şcolelori
In două

de regulă erai

în Oradia mare. După 1848 s'a
până la 1859. Cei din urmă însOradia, Stefani Ionescu. La 1859
drepturile de inspecţiune şcolară,

(65) Euq. Horm. Documente p. 432. Instrucţiunea $ 4 şi 3.

(66) And. Şaguna Ist. his. Il. p. 213, şi după csperienţele mele,

n...
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Teologia.

Maria 'Terezia

în an. 1777 dice : «Ce felu de îngrijire e de lipsă, şi

aplicabilă, ca popiloră designaţi pentru preoţiă, să nu le lipsâscă sciințele necesarii
pentru chiămarea lori. vomit hotări; pină atuncea însă să înceteze ridicarea
de

scole clericale. Dară de o cam-dată, celii ce doresce de a ajunge la sânţirea de diaconi,

saă preolă, sait celi ce concurâză pentru

o parochiă,

trebue să alăture nu

numai testimoniulii de la învățătorul și profesorulii săă despre studiele sale,
ci
trebue să fiă bine examinati din partea consistoriului, ca să nu fiă primiti la sânțire şi parochiă mai nainte de câtă după aflarea consciințiosă a capacităţii sale (67).
Sub Iosif ali II-lea s'a înființatii teologia şi preparandia în Verzeţiu și 'Temişora.
T. Velia 'mi spune că la anul 1789, sa improvisatit și ceva teologiă și preparandiă cu cursii de ș6se luni în Temisora, pentru Românii și Serbii banațeni..
În iastitutulă acesta a serviti Mihai Dascălulii, apoi renumitulă 'Țichindelii, şi studenților
ii

români, a propusă învățălura în limba maternă românâscă. Dară sârbil după ce a
pusă mâna pe tote organele vieței naţionale a le Româniloră, aă întrodusăi slavismul prin tote secolele românesci, ce aveaii de dascăli parte mare călugtri și servitori de pe la monastiri» (68). Iară într'altă loci, pentru timpul mai nuoiă: «Cerce
cine vrea, și va vedea că consistoriele din Temişora şi Verșeţiă, de la tinerii sârbi,
cari vreaii să învețe teologia,

ceră mai multi de optii

clase

gimnasiale ; 6ră

Ro-

mânii se primescii adesea și de aceia carii sciit numai limba maternă, şi, și acesta
de totă r&ii. (69).
|
|
Daltratarea clerului prin episcopi. S'a repeţiti în lume, cum-că nu e mai afurisită puterea, de câtii în mâna popiloră, şi sa constatată deosebi în timpulă reformaţiunii, şi alu inchisiţiunii. Ce despotismi, ce abusii ati trebuitii să facă episcopii,
decă Maria Terezia a fostii silită să ordoneze : «Noi oprimi episcopiloră şi mitropolitului, ca pre supușii lorii preoți sânțiţi să 'i mai pedepsâscă cu bătaiă, cu fere, cu
legături, sai cu lucruri pentru slujitori, pentru că acesta, nu numai nu se pote împreuna cu demnitatea de preotii ci și pentru că acâsta arii trage după sine în-locă
de
reverință cătră preotii, o despreţuire. In asemenea modi să se încungiure suspen-

siunile nrdrepte, şi din cas în casă să se facă relaţiune
illirică; mai departe ordonimiă, ca escomunicațiunea să

cătră deputaţiunea aulică
se facă numai cu

concur-

(67) Regulamentulii Nat. III: din 1777 $ 34,
468) Tincu Velia p. 201. Andreiă Șaguna II, pag. 311, dice, că sub mitropolitul
Stefan Stra-

tinovici la an. 1791, sai

reorganisatii institutele

teologice din Aradă

şi Verşeţii.

Ce

tristă

lucru că nu se lucrară pînă acuma istoriele speciale a dicceseloră românesc ! Velia la pag.
200

comunică

o lradiţiune, cum

că imp. osif ală Ilea, între

paşii stl a măsurată locul pentru reședință, biserică
misti, «că vădândii celerulă româneseii

dura de a da 60,000 fl. pentru
se scie.
(69) T. Velia, pag. 305.

1780—1790

şi teologiă,

a fostii în Timișâra, cu

și în faţa multora a pro-

alâtă de necultivatii, spre scopulă

fundarea unut institută clericalit.

cultivării lul se în-

Adevtrulă, 6re a dati, nu
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sulă regescă (70). Clerulii să se reţină de a pedepsi pe laică cu bătaia, sai ai pune
(71).
pe banca publică, sati a i eschide de la îndatinata sărutare a iconelorii, etc.
conluptatii
s'au
cari
români,
alți
și
i
învățători
Ce voră fi făcutii atunci cu preoții,
în
grozavi
arătară
se
urmă
din
tra loră pentru causa naţională, când şi în timpulă

contra Românilorii. (72).

Să ni aducem aminte de ună sfatii ali lui Petru Maioru : «Episcopiele

Aradu-

lui, Verşeţiului și Timişorei, aii episcopi de n6mulii scrbescă. Și acâsta este una

din causele de căpeteniă că Românii din Banată pînă acum umblă orbecândi prin
intunereculii nesciinţei celei vechi şi vorii merge pote a orbeca, în câtă vreme voră

fi supuși episcopilorii celorii sârbesci. (73)

ne
Preparandia. Pină nu era preparandiă, cine era învăţători ? Eră Tineu Velia
ca și
dă desluşiri, pentru că eli, ca și profesorii de teologia română din Verşeţiă şi

protopopă dintre cei mai culţi, a avută interesii pentru istoria culturei nostre şi
veanume ne spune : «Pre lângă monastirile de la Morava și Partoşiu, încă din

chime erati sedle, unde învățătorii veniți din România, învăţa mal vârtos pe ti-

Scolele
neril, care se preparaii pentru chiămarea preoţâscă. ori cea învăţătorescă.
pe
de pe lângă monastiri erai publice, şi că mai eraii încă şi sedle private casnice

și
la protopopi, preoți şi alţi cărturari, pentru a învăţa religiunea, citirea, scrierea

socotâla. Atare scâlă casnică a ţinută şi Gre-care Vasile Diacon Loga, în satul numită adi «Sediştea mare» lângă Verşeţiii, unde elă în an. 1736, venind

din Ro-

ă
mânia ca diaconii, din monastirea Tismana, s'a aședatii cu 50 de familii românesc

fi fostă numită pînă
şi a fondată aci o comună românâscă, care, nu se află cum va

maiestria zula venirea sârbilorii. Eli a propusi în seolă, pe lângă alte sciințe şt
episcopescii,
ui
mandatul
urma
în
grăviei. Din scola lui ai eșită patru zugrafi, cari

aă avută de a însemna numele sânţiloră şi alte inscripțiuni prin bisericele româN
Ia
nesci, numai slavonesce.» (74).
epislângă
Aradi
în
înființată
s'a
când
mare,
fostă
a
Bucuria lui Petru Maioru
(70) Regulamentulă din 1677 $ 59.

.

(71) 1. c. $ 61.
(72) In Banati

se

aude

proverbulă

: «Să te fertscă Dumnedeii

de turbulă popilori.»

Nu

In 1819, după revoluţiune,
credă ca să se fiă născută de câtii din relaţiunile nâstre cu serhil.
români naționaliști şi
preoţiloră
asupra,
g6nă
clerulii şi anume episcopul sârbescă a ţinutii
"I-a piîrită ca pe rebeli,

apol în cetatea Timişorel în casemate

26 de preoţi rosai închisit

Cleră românii s'a arestată
mâni. O poesiă din timpulă acela începe : In Timişăra "n casematii,
se înşiră : Dimitrie Pepoesiă
In
etc.
Domni
Prin :Zsivkovits Panteleimon, Episcopu, serbescul
trovici Stoichescu protopopuli şi Pavelii Lăzărescu, Tonichiii

Miculescu, Parochit Lipovel,

Zam-

Chirilă Opriani. Sofroni
firă şi Meletie Miculescu, tata şi fiulă din Secusişiă, Nicolae Murariă,
Murgu, Petru George, Pavel loanoviciă, Petru Dibroviciă , Vicentiu
!
"
noga etc.
(73) P. M. Ist. biser, pagi 130.

(74) T. Velia Ist. bis. pag. 198 și 201.
a

-

Adamiă , Alexandru

Olo-
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copia greco-orientalii românescă, o preparandiă.

"Și încheiase cu tipărirea istoriei

politice, deru pe (Gia din urmă ni scrie: «Împratulă
Austriei Francisc [iv în acestă

ană, adică 1812, ridică la Aradi scolă pentru învăţăt
ura celoră ce aii a se găli la
dăscăliele cele de prin orașe şi de prin sate, adică prepar
andiă. Și deosebitii bine
pote nădăjdui nâmulii românesci de la caticheta Dimitri
e Țichindel şi de la cei trei
profesori români, Constantin Diaconovici Loga, Dr. Iosif
Iorgovici şi N. Miuţă. Însă
nu e îndodlă, că spre procopsela deplinită, e de lipsă
și ajutorulă clerului.»
Tipografia din Viena. La an. 1771, fiindă principele de
corână Iosif în Munkâcs,
pe călugăruli Grigorie Maioru, care era acole sub pedâpsă
, îlă trămite la Viena,
unde atunci se făcuse tipografia rusâscă Și romândscă,
ca să fiă censork de cărți.(75)
M. Terezia în an. 1777. «Noi amă ordonatii, că pentru
mai bună folosire a instrue=
țiunii tinerimii, și a învălătorilori ci, aşa pentru câștiga
rea mai uşoră a Missalelor,
Ritualelorii, Acatistelorii, şi altorii cărți de lipsă
clerului illirică și poporului, să se

ridice aci în Viena o tipografii propriă pentru limba
illirică și alte limbi orientale (76) sub inspeețiunea deputaţiunii nâstre aulice ilirice,
că astu-felă de cărți,

„cari ţînă acum s'aii procurală cu prețuri nemoderate
din țări st răine, să se capete

acolo, în asemenea formatii, bunii, frumosiă și cu multii
mai eftină (77).
Tipografia din Duda. Stefan Novacoviciu, agentii de curte
avea în Buda o tipografiă privală numai pentru lipărirea de cărţi ilirice şi
româneset. Tipografia universilăţii a cumpărato Francisc L-iii în 23 Iunie 1805, a
întăritii acea cumpărătură

şi tipografia lui Novacovici acuma s'a impreuna

cu tipografia universităţi regesci,

care s'a înzestrată cu dreptulă de a lipări şi vinde cărţi ilirice
şi românescă (78).

Acâstă lipografiă de la an. 1805 încoce e de mare
însemnătate pentru cultura româniloră, şi pentru acesta vomii mai reveni la
ea.

(75) Tim. Cipariu, Act, şi Frag, p- 126. Eudoxiii Hormuz
achi, Fragm. zur g. der R. p. 196
(76) Sub limbă illirică

se înțelege cea serbescă; sub liml ele orientale,
de buna stmă a poporelori,ce se ţină de religiunea orientală „
adică încă limba grâcă şi românsscă, pentru
că
şi după 16, s'a tipărită

şi cărți românesci.
(77) Regulamentul Nat. II. din 1777 $ 66,
(73) Ministeriulă de cultă şi învățământ re $. ung.
cu ordinaţiunea Nrl. 29423 din 1881, a
ordonată, ca să se facă catalogulii cărților tipărite în acestă
tipografiă. Cele spuse suntă
scose din relațiunea tipografiei către ministerii.
In catalogă, sub Nr. 101, la an, 1804, e introdusă : Elementa lingua
e Daco-romanae

sive

valachicae

de Georgius

Sinkai. Judecândă după
catalog acâsta, e prima carte tipărită aci în interes
ulii Românilorii. Catalogulii însă e neperfectii, pentru că multe, despre cari am date posilive
, că sai tipăritii în tipografia universită- ți, nu suntii înșirate în cl; causa c, pentru că
nu s'a purtată matricula despre tâtă cartea
tipărită,
și catalogul s'a făcută de după cărţile ce
se mat află în

magasinulă tipografie, unde
lipsesc esemplariele de susținută, Lexiconulii din
Buda nu se află, atare directorii, vEdândii,
că nu mal cumpără nimenea din elă hârtia tipări
tă,a declarato fără de preţii și a vândut'o cu
maja pe

la negustori.

Su

16

B. leravehia greco-catolică românescă

Bunurile Disericel unite. Imp&ratulii Carol V-lea, la an. 1717 a dăruitii pentru
traiulă episcopului I6n Pataki, domeniulă camerală din Gerla, şi moşia Sâmbăta
de josit, cari după socsta fiscului, aducea venită de 3000 11., pentru episcopulii Fă-

găraşului cu locuinţa în Făgărașii. Papa Clement alii XI-lea, la cererea împăratului
Carol alii VI-lea,ca episcopia Făgăraşului să so canoniseze, a prelinsi ca să se
facă în Făgăraşi o casă pentru episcopi şi o mânăstire unde să fiă călugări în locul canonicilorii, sistemați lungă episcopii rom.-catolică. Episcopul I6nit Clain intrăndă la anuli 1732 în episcopiă, avu energia şi înțelepciunea de a mijloci de la
împăratul resoluțiunea din 24. Aug. 1738, prin care în loculii domeniului de la
Gerla şi moşia de la Sâmbăta de josii, s'a dată domeniu Blaşului, mai odată așa
de bună pentru că venitul acestuia făcuse pe anii 6,000 fl. din cară 3000, 1l. eraii
destinaţi pentru episcopii, 3,000 (|. pentru călugări, şi scopu de cultură. (79)
Inceputulă în cultura străină. Leopold Coloniez, primatele Ungariei, pe la an. 1693
începândii agitațiunea catolică în Ardelă intre Români, lasă de a se compune ună

catichismii românescii în spiritii catolicii, 7] tipăresce pe spesele sale în mai multe mii
de esemplarie şi-lă împarte poporului şi tineriloră români, şi pruncii români aflară
primire şi nutrire, precum. cultivarea în şeolele catolice. 'Totii pe acestii timpii unit
seminarii! rom. cat. de noi fondat şi bine prevăduti în Cluşă, s'a îngrijitit de crescerea preoțilorii români, şi prin aceștia, pentru lăţirea statornică a religiunii cato-

lice între poporuli destinată, pentru catolicismiă, (80). Gubernulăi Ard6lului merse

și mai departe. Prin decretulii s&ii din 26 Sept. 1699 ordonă :
a). Episcopului unită i se Grtă ca se sânţâscă de preoți numai, concurenţi vred„nică. Vrednicia e de a se documenta prin unii csamenii, la care iai parte, nu
numai preoţii uniţi, ci şi preoţii emişi din partea episcopului respeclivii, de acea

religiune, căria, Românii vrâă de a se alătura.
.
0). Din lipsa de ort-ce felii de şcăle, intre Români, candidaţit'de preoți se afle primire în statulă preoţeseii, numai atunci, când ei voră fi cercetati secolele aceloriă

confesiuni, cu cari Românii s'ait unitiă, ((81). După întârcerea lui Atanasiu la 1700,
Sa încheată ca Românii
Scolele din Blaşiu. A
„Din venitul dominiulu,
rea unei monastiră en 11

să se primâscă în sedlele latinesci. (82),
|
trebuilii încă multi, dară totuși s'a întorsii îr6ba pe bine.
jumătate, adecă 3000 (|. eraii deslinaţi pentru întemeiacălugări, pentru seminarii cu 20 de tineri alumni, şi pen-.

79) P. Maior Ist. bis. pag. 200 ele.
(80) Eudoxiu Horinuzachi Fragm. zur G. der R. pag.29.
(81) Eudoxiu Hormuzachi Fragm. zur G. der R. p, 89. Timoteiti Cipariă Act. şi Fragm, pas. 8:
punct. |, şi g.

(82) Tim. “Cipariu, 1. e. p. 89.
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tru trei călugări, carii se invețe la Roma. Și apoi clerulă în soborulă din 23 Ianuariii 1738, a promisti 25,000 11. din cară a plătilii numai 16,000 A.
De la predarea dominiului Blașiului, în 1738, până la 1747, sai făcută monastirea şi ce a fostii'de lipsă (83), darii episcopulii Inocenţiu Clain şedea înainte de 1744
în Blaşiii. A trebuiti ca și pe timpul stii se fiă secole poporale unite in Blașiii,de orece în petiţiunea sa către NM. Terezia într'altele cere: «Ca relinerea volnici6să a pruncilorii români de la cercetarea scdlei, să se oprâscă sub pedâpsă de 100 fl.» (84),
Episcopul următorii, Aronă

primi episcopia la an. 1751, şi peste

duoi ani

sa

apucată cu energiă de scole. In publicarea sa din 17 Oct. 1754, spune, că împărătâsa M. 'Lerezia, a demandatii, ca să se apuce de deschiderea învețăturilori (85)
Aronii la an. 1757 ridică şi sintaxa, adecă, după

sistema vechiă,

a patra seolă la-

linescii, și pe spesele s6le, mai ținea şi încă și alte secole românesci,

și erai

peste

300 de inv&țăcei, pe cari Aronii "i ţinea cu pâne, și la serbători cu ferturi, pe unii,

încă și cu cărți şi cu haine. (86).
|
Seminariele din Dlaşiă. Pe timpulii lui In. Clain sa făcută unii seminarii ce se
numia regescii, sait ali monastirii sai a Santei Treimi. lesuilii vroiai să fiă profesori. Clain stă contra, şi acâsta e o causă pentru surparea lui. (87). Dară episcopulii Aronii, la an, 1754—1'757, a lăcutii ali doilea seminarii, numiti episco-

pescit. La începutăpe spesele sale, primindii câte 12 tineri, cari mai târdiii se
sporiră la 21. Aronit a inceputii se faci scâlă separată pentru preoții, cari se sânțescii, ca să învețe teologia morală, şi rendula bisericâscă, și ai vrutii să facă
o mânăstire nouă, în care să bage călugări nuoi, cari se aibă grijă de seminarulii s&ă episcopescii, şi la 1762, a băgati cinci tineri din seminarii, în monaslirea Buna Vestire.

Episcopulă Atanasiu Rednică, la an. 1706,

a ordonalii,

ca pe

viitorii în seminariii să se primâscă numai de cei tineri, cari ait voiă la preoțiă, şi

se amble în reverendă şi la clerică. (68).

o

Iunulţirca bunuriloră episcopiei. Precum s'a. atinsă, Aronii, a făculă unii seminavii noi, şi a vruti să facă și o mânăstire nouă, apoi pe sâma acestorii două insti“(83) P. M. Ist, bis. p. 201 etc. T. Cipariă |. c. p. 101.
(84) Eud. Form. |. c. p. 110. Judecândă după Act. Fragm. pag. 101. «Datoria călunărilorii era
ca să înveţe şi pe prunci, ca să potă forma din ci preoți harnici, pe aceslă timpii numar scola la

călugări se pote înţelege,

a

(85) Tim. Cipariii, Act. și Frag. p. 217—222, suntii pubheate 3 ordonaţiuni de la, acesti episcop.
(86) Primil profesori, Grigori Maioru, Al. Rednicu, Maxim Nâgoe st Meletie călugărul. Dâr
nefiindii călugări destul, su Aroni s'aiă făcută și din miren!, profesori Vulcană, Boiariă, Ion Negoe, Nicolae Ludași. La 1772, Samuil Clain de matesis şi etică, Stefanii Popi de filosofiă, Act.
Frag. cultsă de pe pas. 105, 106, 113, 135,
(87) Tim. Cipariă, publică acesta din istoria lui Samuil Clain, cră ei neavânduwo acâsta,
mă provocă la Act. şi Frag. pag. 105, 109, 121.

(88) T. Cip. pag. 101.
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12. te

tute, precum pe sema mănăstirii din Belgradu, unde în Maieri (suburbii) redicase
una cu unii turnii frumosă, a datii zestre tipografia şi satulă Kut din comitatuliă
Belgradului, care Pa cumpăratii de la Gabriel Bethlen cu 30,000 1. din cari 8,000 A.
de la cleri, iară 24,000 de la sine. (89)
Şcălele populare şi directoratulii. Ne spune Samuil Clain, că Aronii episcopuli ţinea încă şi şcole românesci şi totii dintr'alii sâi plătia și pre dascălulă românesci
şi pre cântărețul bisericei (90). De aci se vede dară, cumeă după 1757 a trebuit
să fiă şi câte-va școle populare, când Iosif ali Il-lea în 1782 a datii decreti că
religiunea nu mai pote fi pedică pentru căștigarea drepluriloră, Românii

nu se pu-

teaii folosi de acestii beneficiii pentru că precum dice Eud. Hurmuzachi, cuniţii pe
atunci aveai numai vr'o 10 şcole popurale, și una mai înaltă în Blașii,
cum s'a iertati neuniţilorii, ca să-şi facă 8 șeole elementarie, pentru ce
cultivatii mai curendă (91) Prin acâsta se pote esplica acea presupunere,
pi Sinkai trebuia să se fi reîntorsit la Blașii între anii 1780—1782. Din

și abia auniţii s'aii
că Georaceştia în

care anii se reintârse și începu de a funcționa ca director de şedle, nu se pote sci
positivit, dar de Ore-ce Șinkai afirmă, că a purtată diregătoria acâsta în decursii de
12 ani, și din altă parte se scie, că eli fu scosii din directoratiă la an. 1794, func-

ționarea lui de directorii de şedle popurale, trebue să fiă începută la an. 1782 (92).
Se trămitii tineri români la Roma. Se vede că de loci cum a ujunsit Atanasiii
Angelii episcopii, s'a începută a se trămite tineri la Roma, ca să învețe acolo teologia. Iosifit Constantinii Palaki, care la an. 1716—1725 a fostit episcopii sub numele I6nii, încă învățase în Roma

(93). Dar sub In. Clain

în pertractarea cu papa

și împăratul Carol ali VI-lea pentru canonisarea diecesei Făgărașului, în a cării
„urmare a veniti diploma din 21 Aug. 1738, s'a otăvitii ca trei tineri români să
mârgă la. Roma. Clain după modul vechii întâiaşi dată trămise numai pe P. Aronit
iară mai târduii de odată pe trei inși, pe Grigori Maioru, Simeonii Caliani şi pe

Petru lacobă, dintre cari Maioru şi Caliani se reîntârseră la an. 1747 (94). Filotină
Laszl6 se reintorce la an. 1762, iară Vasiliu Cheresteşi, Ambrosiu Sadi şi Ieronimii
Calnochi în an. 1765 se rănită

la Roma

în institutulii de propaganda fide. (95)

Pentru susținerea a trei Români în Roma eraă destinaţi 970 fl. şi pentru spese de
călătoriă 128 fl. din cele 3000 A. ce se dedeai și pentru călugări şi Alumni (96)
Grigoriii Maioru episcopulă, în an. 1774 trămite pre Georgiu Sincai, şi pre, Petru .
„(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
- (94)
“(95)
(96)

Samuil Clain la T. Cipariă Act. Frasm. p, 110,
Acolo, pag. 106.
Eud. Horm. Fragm. zur G. der R. p. 314
Ilarian Papiu, Vi&ţa lui Șinkai : IV.
Samuil Clain, la Cip. p. 14.
Acolo, pag. 96 şi 101.
Acolo pag. 119, Cancelariulă de adi, nu e din viţa acâsta: p
Acoto pag. 9% 102,
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Majoru la Roma (97), şi apoi a încetatii trămiterea la Roma! Pentru ce? Numai în

1855, s'a reinceputii trămiterea.
Se trămită tineră Română la Viena. Sânţindu-se Atanasiu Rednic în 1765 de cpiscopii, a mijlocilii în anulti viitorii de la Impărătâsa Maria Terezia, ca în Pasmanei,
institutulă teologicii ungureseii din Viena să se dea două locuri pentru doui tineri
din diecesa Făgăraşului, și în urmare s'aii trămisă Samuil Clain şi Stefanti Pop, cari
aii studiatii acolo 6 ani, și ati absolvitii filosofia şi teologia. După întărirea lui Gligoriu Maioru de episcopi, M. "Terezia a ficutii în Viena, la Santa Barbara unii seminariii pentru 50 de clerici de legea greco-catolică, ca se învețe acolo ; între carii
sait primiti 9 români gr.-cat. din Ard6lii și 6 din diecesa Oradiei mari. Imp&ratulii
Iosif al II-lea, acestă seminarii Pa strămutată la Agria în Ungaria, de aci la Liovu
în Galicia, și apoi desfiintându-se, clericii se rcîntorseră acasă, dară banii funda-

țiunală sc împărţiră diecesclori, şi anume celei a Fagaraşiului pentru 9 clerici is'a

datii 1200 A. pe an. (98).
Diccesa Oradiei mari. Episcopia Oradiei mari devenindă la an. 1777, independintă de episcopia catolică, M. "Terezia o îindestreză cu dominiulii Beiusiului ruptă

- din dotaţiunea episcopului catolicii, şi confirmati de Iosif alti Il-lea la anul

Ignatiu Darabant episcopul (1790—1792) capătă

de la Tosif al

1781.

Il-lea, reședința

Iesuiţilorii din Oradia mare, ca să o folosâscii de seminarii pentru 24. de tineri mi-

reni. Desfiinţându-se seminarul de la Santa Barbara, și respective celt din Liovu,
partea de fondaţiune, ce a cădutii pentru crescerea preoțilorii-din diecesa acâsla,
s'a dalit acuma diecesei in suma -de
adausă 2717 1l., mai târdiă ajutorulă

2696 florini 40 cr, ră episcopul a mail
a crescută la 2800 1. De pe timpului acela?

se lrămitea câte doui lineri români în seminariulii romano-catolici la Buda-Pesta?
cră adi suntii aci 16 clerici români, din 10tă diecesa, adecă Oradia, Lugosiu, (ierla
şi archidiecesa Belgradului câte patru. Pe la 1777 eraă 52 de parochii unite în
diecesa Oradiei, şi preoții cei învățați căpătau pe anii câte 150 fl. din fondulă religionarii rom.-cat. Darabant mijloci atâta și pentru cei neînvățați, ră Samuil Vul-

can câte 300 îl. pentru toți.
Revisovatulii din Buda.

Lângă consiliulă

de locotenința Ungariei, aflimiă ună

diregătorii sub titlu de revisoriii, sai censorii de cărți. La începultii era aci revisoră

numai pentru revisuirea cărţilorit rom.-catolice, ca se nu intre vr'o doctrină
rea în

contra dogmelorii saii alte învețături false spre dauna catolicismului, In objectulii
acesta, se află numai articolulii de lege 26 din anulă dietei din 179%. Și acestii
ar-

ticolii cre6ză censori de cărți, numai peniru cărţile reformaţilorii de
ambele confe(97) George Șinkai, Chron. la an. 1604,
(98) Tim. Cip. Act. Fragm. pag. 122, 181, 144, Eud, Horm.
|. c. pag. 194.
(99) T. Cipariă, 1, c. p. 171 etc.
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siuni. (100). Cu începutulii secolului acestuia, se cre6ză şi revisori pentru cărțile ro- *
mânesci gr.-eatolice.
După datele de până acuma celii dintâiu revisoriu a fostii Georgiu Șincai:
care însuşi ne spune : (101) «Samuil Vulcan, care atună, adecă în 1803, când
am mersă la Buda, era numai vicariu.» Apoi adauge: «Ei însumi ami făculii
estrasele

din tâte cărţile

acele,:mai

nainte

de a mă

face

diortositoriit în

(ipo-

grafia crăiescă la an. 180%». (102). O epistolă a sa către Ion Lipsky încă arctă, că
la an. 1804, a fostii corectorulii tipogrofică. (103).
Ali doilea revisoră în anulă 1805, e Samuil Clain, consistozialulă episcopatului

Făgărașă, (10-0) și eli more în Buda la 13 Maiii 1806, în brațele lui Șincai. (105).
De acum trei ani Corneli era revisorii, dar nevenindă la Buda, la substituită Șincai, precum am arătatii în biografiă. La an. 1809. Petru Maioru a veniti de revisoră la
Buda, și aci a rămasă pină la mortea sa in 1821. Aci va fi de lipsă, ca să revenimi

la articolulii «tipografia din Buda» în tipografia universităţii nu avea tipară pentru
cărți românescă numai de când cumpărase

tipografia lui Novacoviciu. Acestă cum-

părătură Imp&ratulii Francisc I-iii a întărito în 23 lunii 1805, dar fiind-că (. Sinkai în 1803 veni la Buda, şi în în 1804ilă alliimiă ca revisorii, apoi trebue ca tipomai curendă de timpulă
grafia lui Novacovică să se fi împreunalii cu a universităţii:
întăririi cumpărături.

Hesultatele revisoratului. Instiluţiunea acesta a fostă o binefacere pentru Români
ără ca să fiă avulii altă scopii, de câtii bisericescii gr. catolicii. Revisorulii cra uniculă diregătoră românii la: consiliulă de locoteninţă, denumită uneori ca celit

persecutatii în diecesă, alte-ori dintre românii ecă mai învățați ai epocei. Unit ro-

mânii învățatii și eu simțimînte naţionate și cu îndemnii la lucru, doră nică îă putea dori o diregătoriă mai frumosă, pentru că aci avea biblioteci, şi tipografia univertităţiiXI era la îndemână, ca să facă multit pentru perfecționarea sa propriă și lileratura română. Pentru Maioru ni documenteză acesta în gradă mare
«Dar revisoratulii din: Buda, a devenilii unii centru, unii foculariii bentru acci tineri, cari veniait la Buda-Peșia ca să!studieze; a devenitii uni foculariii ali redeşteptării naţionale pentru studiul limbei şi ali istoriei, inlluențatii deosebi prin 0-

perele lut P. Maioru; şi de unde lumina își revărsă

razele

sale şi cătră popori, a

(100) Libros.... sub inspeclione seculiarum per ipsos co:stiluendorum ac consilio TegiO' n0:
minctenus zeferendorum censorum sune confessionis libere typis excudi facere ele.

(101) Chronica la an. 1449.
(102)
(103)
phiam
104)
muel

Chronica la an, 14-18,
Epistola din 20 Septem. 1804... actualis correetor lypi valachici penes reg.. ypogra.
universitatis pestanac.
G. Sincai, Elem. ling, daccorum ; tipărit în Buda la an. 1805. Enimvero ego et SaClain; consistorialis episcopatus

(105) Chronica la an, 1660.

F agarasiennis, ct revisor librorum,.

-
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deveniti o legătură spontaneă a studenţilorii dintre cari, unii în gradă mai mare
ori mai micii se făcură literați, sai avură o rolă naţională în viața publică a Româniloră, precum şi dintre cei mai vechi, Bojinca, Iorgovici, Murgu, fraţii Patriciu şi

Genadiu Popescu (călugări) Atanasiu Șandor şi Pavel Vasiciu. (106)
Corectura cărțilorii. In tipografia universităţii se retipăriaii cărți bisericesci, d. e.

ciaslove, psaltiă, Revisorulii nu avea drepti ca să schimbe ceva, nici unii cuventă.
Aci se tipăriait deosebi pentru Homânii neuniţi din Ungaria şi Banati, și înainte
de relipărire "și căpătaii blagoslovenia din Carlovăţii. Cugeti că nu e fă de interesii, de a aminti dou& casuri, din punctulii de vedere ali corecturei cărţilori. La
anuli 185:t canoniculii “teodorit Aroni era revisorii și translatorii (traducătoră de
jegi pe românesce) şi avândiă șă călătorâscă în Ard6liă, mă substitui. Era toemai ciasJovulii la relipărire şi era timpulă când Românii începură de a înlocui cuvintele
slavone de prin cărțile bisericesci, De probă. în cola primă strămulaiii numai norodi și blagoslovenie, punândi poporii şi mărire, şi vădendă că se tipări în pace
mă apucaiii şi de alte corecturi, dar apoi veni direetorulit tipografiei, şi mă opri
spunându-mi că este poruncă aspră de la Vlădieă,

ca sa nu

se sirămute

nimica,

Aron reîntorcându-se a casă a căduti în perplesitate pentru îndrăsnâla mea,
La an. 1858 Iosif Romani (adi profesorii de limbă și literatură română la universitate) fiind revisorii şi Iranslatorit mai încercase purisarea limbei îngreunateîn
ciaslovii de multe cuvinte urile şi-i succese de a corege şi a retipări ciaslovuliă în„regii, Dar abia se petrecură câte-va

esemplare până ce unii protopopi

şi făcură raportii la patriarchulii, care
nimici peste 2000 de esemplare.

opri

din Banati

ediţiunea, Gră directorulă tipografiei

C. Iervarehia neunită din Ardelii.

Bunuvile mitropolică veche. Mitropolia gr.-orientală din Belgradi, avea bunuliă
stii bisericeseii numitii Lamerămă, dară lonă Sigismundii principele Ardâlului
(1559—1571) luă acestă proprietate a mitropolici orientale, pentru că mitropolitulii nu a vrută să primescă legea calvină (107). Atunci era mitropolit Pauli
'Tordasi, și anume de la“ânulă 1569. (108). Carele totii-de-odată a fostii scosi şi
din seaunulii mitropoliei și apoi atrecutii în România (109). Mitropolitulii Varlaamii

în anulă 1690, a cumpăratii nisce pământuri, și f&naţuri, și le-a dati de moșiă pe
(106) Raportulă generală din 1877, a-lii societăţii Petru Maioru,
(107) Actele soborului biser. res. din Ardclu, Sibiii 1850, pag. 12. Tepresentaţiunile din epoca de la 1850, îneâce pentru recăștigarea bunului, nu ajutară nimici.
|
(108) Eud. Horm. Fragment zur G. der N. pas. 19.
.
(109) Nic. Popea, (vechia mitropoliă, pag. 71). la Samuil Clain. Paulus Tordos, episcopus
valachoruimn, huic, datur. calugeri episeopo doimnus in Lankerem qui calugerus, quod noluert

amplecti sectam lutheranorum, dimisso episcopatu, abiit in Valachiann,
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sema mitropoliei (110). Mitropolia neunită

a Belgradului,

avea

daruri

şi bunuri

de la Domnitorul României, anume Ionii Constantiniă Brancoveanu în 15 Iunie
an. 1700, a dăruitii părintelui mitropolită Atanasiu şi sinodului mitropolitană posesiunea în câmpul Merişenilori (111) din districtulă Argeşi în România, dară
trecândii mitropolitulă Atanasiu la unire, acele bunuri [ură retrase pe la anul
1715 (112).
,
La anuli 1075, sub mitropolitul Sava, în Belgradiă a fosti mănăstire

de ritul

orientali (113), dară împăratulii Carolii ali VI-lea voindă ca se facă cetate în
Belgradii, și fiindii-că zidul venise prin mănăstire, ordonă ca prețuit ci să se plă-

tâscă cu 13,000 [|.. şi să se deie altii loci în Maierii Belgradului (114). Lu anuli
1700,

încetând

” calilate.

mitropolia

orientului, a încetat

Starea materială ma) târdiă. Abea la anulă

și

ori-ce

averea

ei,

1810 fiindi denumilii

în Sibiă, unii români cu numele Vasiliu Moga s'a pututiă

începe

în

acâstă

de episcopi

ceva.

Dari

res-

taurata episcopiă neunită nu capătă dominiu de la stati, nică ca şi Serii, nici ca
€ră acâsta s'a înființată de la poporulii românescii
adunându-se

plătindii fiă-care

5 er. pe ani,

prin perceptorii de dare, cu oeasiunea încasării altorii dări de la res-

pectivii. Moga păstorindii 34 de ani, prin colecta în diecesă, a cumpăratii casa
episcopâscă în strada Cisnădiei în Sibiăi, și la mortea sa a lăsată clerului încă o
casă pe strada Ernei şi unt capitală de 27000 fi. (115).
Inceputii grei, căstigatii cu sudorea feţei.
Sedlele popurale neunite. După ce episcopia neunită din Ard6lii, a fostii 83 de
„ani ca şi vacantă, şi a venitii episcopulii sârbi, Gedeonă Nikitiiz, acesta la anulu
1784 a începutii de a [i activii pentru înaintarea crescerei religiose şi deșteptarea
poporului, şi pentru acâsta a cerută ajutorală statului. Impăratulă Iosifă ali II-lea
cu

decretulii din 4 Martie anulu 1786, a ordonatii următârele în favârea scâleloră

neunite,
(110) T. Cipariii pag. 216, Sinkai după Samuil Clain după o epistolă a mitropolitului
Varlaam, datată în 26 Juliii 1690.
|
|
(111) P. Maioru Ist. bis. pag. 148. Actele Soborului din Sibiiă 1860 pag. 62.
(112) Tim. Cipariu după Sam. Clain, Act. Frag. p. 9].
(113) Istoria înedită a lui P. Maioru,

la Tim.

Cipariu. Act. şi Frag. pag.

145,

„(14 L. C. pag. 138, după uni fragmentii istoricii de la Sam. Clain.
(115) Resoluţiunea din 26 Maiă 1880. Decret. gubernialii din 13 Aug. 1$80. Andrei Şaguna
"st. bis- Ik. pag. 193. Din cele 27,000 11.——10,000 A. fundaţiune de Stipendil pentru tineriă cari
- învăţă la şeole mal inalte și se preoțescii; 15,222 fl. fundaţiune, pentru plătirea unui advocaţ
spre apărarea drepturilorii clerului, 4400 fl. întro livadă pentru asesorii consistorialt.

Sub Andreiă Șaguna, la 12 Martii 1850, adunandu-se soborulă, s'a făcută colectă şi s'a.a. dunatii 6000 1. iară din diecesă 20,062 11. și sa cumpărată casa din strada măcelariloră, unde
şede mitropolituli; şi o casă cu grădină in suburbiuli

losefin.

a

și uniţii. Imp&ratulă a asemnatii episcopului 4000 (1. pe ană din londulă sidoxialii,
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1. Ca şeolele cele veche, să se pună în stare mai bună, și încă altele noue, să
se înființeze în satele mai mari. 2-a ca cu distincţie să se trateze acele comunități,
carl vori avea să-și facă șe6la. 3. In comitatele s, e. în ală Solnocului, unde poporulii este forte săracă, aşa să-şi înființeze şcolele, ca copiil din mai multe sate să
umble la o şeolă.

4 Ca spesele trebuinciose să se acopere parle

din colectă, parte

din didactru, ce ai să plătâscă părinţii scolariloră şi unde acestea nu ajungi, a
colo să se deplinâscă din fonduli studielori ardeleni, ba şi din celă ungurescă.
Spre privighiărea şcoleloră s'a resolvată unii directorii de şcolă, cu lefă de 400 .
din fondulii ardelână, şi totii-de-odată s'aă sistemisatii 25 de dascăli cu

câte 50 A,

pe ană. Sub şcolele cele vechie, adecă de pe la anulă 1784, putemii doră înțelege;
numai cele4 secole elementare ce se ertară neuniţilorii pe spesele lori, astii-felii

dară pe la 1786 aii pututiifi 29 de şesle. (116).
Directoruliă şcolelorii. Vădurămi mai susii înființarea directoratului de şcâlă
directorulă celi d'intâiă a fostă Dimitrie Eustatievică pe care episcopulă Nichititz
a denumiti, și apoi sa presintată guvernului spre întărire. Ali douilea a fosti
Radu Tempianu, ră ali treilea a fostit Georgiu Haines, până în dilele episcopului
Moga. Ali patrulea a fostă Moise 'Tulea, protopopulă Sibiului, tractului ali II-lea,
Gră inspecțiunea supremă școlară a avut'o episcopul, până la anul 1838, câna
inspecțiunea supremă, prin ordonaţiune guvernială s'a încredințată episcopului catolică. (117).
» Teologia şi seminariulii. Prin resoluțiunea mai înaltă din 26 Maiu 1810, s'a ordonatii, ca din fondul sidoxialii să se înființeze seminarii, să se plătescă lefile profesoriloră, și să se întroducă mai multe şeole normale, și până când spre scopuli
acesta se va aduna destulă în fondulă sidoxialu, până atunci să se încaseze câte 5
cr. Pentru

formarea

profesorilorii harnici

la seminariă,

să

se

trămită

tineri

la

univeritatea vienesă pe spesele acestui fond, pentru învățăfură și esperienți mai
mare. Prin ordonaţiunea gubernială din 21 Dec. 1810, pentru teologiă s'a ordonatii, ca candidaţii de preoțiă, se cunâscă datoriele omului către D-qeii, către mai
marii şi apropele loră, se sciă câtii se seriă, şi se

sciă catechismulă

și cele patru

specii ariimetice, mai departe s'a cerutii de la candidaţi, ca nu numai secolele normale, ci şi cele gramaticale să le fiă învățată, Șiș să sciă limba ungurâscă, ce e aşa
de trebuinci6să. (118).
(116) Eud. Hormusaki, Frag. zur G. der Rom. pag. 202, iar la pag, 214 dice, că pe la 178%
când neuniţiloră li se icrtă a face+ şcole elementarie uniţi aveai 10 scole poporale, şi una
în Blaşiii, Andr. Şaguna, Ist. bis. Il. p 214, aduce drecretuli citată,
(117) Andrei Saguna Ist. bis. pag. 213. Autorul dice că nu se scie causa, pentru ce s'a

casatii inspecţiunea naţională, — doră ca să nu se facă progres prea mare. La an. 1830 se
afla peste 600 de șcâle poporale ncunite.
(118) Andreii Şaguna|, c. £. 2144 La soborul din 1850 s'a otărită ca școlele clericale
până acum de 6. luni, să se prefacă în -instituli pedagogică-leologică, și totă cleruiă înainte
17
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Petru Maioru despre teologiă şi şcolele neuniţilorii. <Numindu-se Vasiliu Moga
de episcopă în an. 1810, cât de puţină putere avea episcopulă neuniţilori români

din Ard6lu, destulă se vede din instrucțiunea anumită (119), totuși dăcă episcopulit acumă e română şi nu sârbă, nu trecură încă duoi ani, de când
episcopii, și âtă neuniţii ai în Sibiu

s'a aşedatii

seminarii pentru clericii lori, şi din mila îm-

părătescă e făcută renduslă, ca patru clerici neuniţi din Ardâli se înveţe teologia
în Viena, cari întorcându-se a casă să fii profesori. Eră cu şeolele cele de prin
sate, neuniţii până acuma întrecă pe uniţii din Ardâlă.

Deca

românii

cei

neunitți

din Ardelă, în scurtă vreme ai procopsitii atâta, având episcopii din sinulii lori,
ce nu ară put& nădăjdui Românii din Banată, unde episcopii neuniţi suntii puternici și clerul cu frumâse privilegie, de ară avea

episcopit

română din nâmulă

lori ! (120)4Eh! dară istoricul nostru Maioru, nu-și aduce aminte, că bunulă DalIya, şi privilegiele sunt date numai sârbilori, şi că episcopii români, nu avură folosiă?de ele, ei se susțină din convențiă, o aruncătură pe poporii, ca şi fonduliă sidoxiali, și nici atâta favore ai, ca se o incaseze perceptorii de dare. Mulţi arhierei
din veniturile cele mari de bunuri dăruite nu lăsară nici o urmă de însemn&tate |
Se ascultămii pe Petru Maioru ce dice către acestia :

«Și de vomii sta de a grăi după duhulii soboreloră și a sânţiloră părinţi, Vlădiea
” din veniturile cele Vlădicesci, nu are — după dreptate — mai multi fără câtă mă-

nâncă şi îmbracă cu cumpătă, ce prisosesce e toti a săracilori, şi mai vârtosă a
preoţilorii celoră lipsiţi ; celui ce altmintrelea cheltuesce veniturile vlădicesci, sâii
şi îmbogăţese rudele cu ele este fură şi răpitori. (121).
Petru Maioru în velaţiune cu Vasiliu Doga. Epistola ce a. scris'o episcopulii V.
Moga în Nov. 1814, către P. Maioru, în respectulă culturei clerului neunitit, încă
ne dă unele orientări; pentru acâsta, lăsândii afară unele puţine fără de interesi
o estragă aci. «Iubita scrisore a frăţiei tale, din 5 Oct. a. c. ami primit'o în rendulă
cărţilorii. De ară sta bine cu bună sâmă de multi te-aşi fi însciințată, dară cu neplăcute lucruri n'amiă grăbitii. Eă nu capătii ortac să le luămii asuprăne pe lângă
suma care o poftesci, 3244 îl. ba nică pe mai puţină, şi de pe multe locui în cotpo amă împărțită câte 11 darabe (din cărţi) ca una să fiă a vinqătorului, protopopii mi-le trămită înapoi cu relaţie, că nu le potă vinde, atâtii pentru vremile
aceste serace de bani, câtii că pe unde suntă greci, arii exipălui după firea lorit
— mal alesă în partea Brașovului — căci pârtă titula de autorii de legea frăţiei
tale, . . . și altele câte, care cu tote ale loră, nu le aprobăluescă. Dară surda, am
de hirotoniă să fiă datori de a fi învăţători; şi institutul atunci se reorganisă
2 an! pentru preoți şi de unii ană pentru învățători.

(119) Instrucţiunea din 21 Dec. 1880. Şaguna pag. 205.
(120) P. M. Ist. bis. pag. 136. Partea inedită, la T. Cip. Act, fragm. pag. 157.
(121)P. M. Ist. bis. p. 209,

cu cursă de
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fiicutii pe preoții tineri, să-și ia căte una şi a casă să se înţelâgă cu poporenii, ca să
le plătescă de la obşte şi prin anonimi ati fostă arătat către e.
gubernatoriă
că faci silă cu cărțile mele, ca se faci câştigi, şi sărăcescă preoții,
amă respunsi
cumii ami putulii . . . De esci tare lipsiti de bani, şi de nu ai pagubă
de toti, eă

- cu ochii închişi daii pe densele, adecă pe predici, şi pe didachii
2200 RE. socotindi

aci şi 200 11. cheltusla caraușiei si cele 500 11. ce le-amu trămisti mal
de nainte, şi
adecă acum să-ţi mai trămită 1500 Rf. şi să le ieși din grije, apoi
când se vorii
trece, atunci se vorit trece de se vorii trece vre-odată. De nu se vorii
trece nică

odată le voiii toti purta totii cu mine din sălăşii în sălaşii. Pănă

acuma în îrcă

saluşe le amii purtată cu mine şi dintr'acestit ală treilea cră mă
scoti, că clerulă
nu are casă, şi la a mea nu mă lasă să şedii,
IGră de te păgubesci tare în acestă chipă, că voii trage socolâlă
cu cărţile, şi
căle nu se vorii afla, le voi plăti i6te, după cum le-ai
făcutii prețul, şi cele ce se
vorii alla, ait vei face altă disposiţie despre dinsele, ati le
voiii ţinea aci, şi când se

vorit rece atunci vei căpăta banii, dară aceca se nu
se uite, cămai nici una (carte)

neimbulzită (imbiată cu sila) au s'a trecutii până acuma, ş i nică“
de aicea înainte,
neimbulzite nu se vorii trece şi îmbulzirea e primejdidsă
şi la mol, la alţii mici că
se ccrcă. Gata spre slujbă, (122).

D. Tipografiele din Ardelă
„Aflarea tipariului. Aflarea maestrici de a tipări cărţi, adecă
tipariului prin Ioan
Guttenberg, [u mijloculă cel mai puternici pentru cultura
poporeloră.
|
Guttenberg (născută la 1397, mortă la 1465) în an. 1435,
în Strasburg a cercată de a tipări cu litere cioplite în table de lemnii,
în anulă 1445 cu litere
mobile de lemnă, mai târdiit cu litere topite din plumbi, şi
cartea cea d'intâiii sa
tipărită la anulă 1457. Lucru naturală, că tipariulă a contrib
uiti multi, și la începutuli şi progresul culturei Românilor. 'Trebuia să
ne intereseze de a sci, că

unde s'aii tipărită primele cărți românesc.

(122) Voră fi în Sibită încă unil , Cati îȘI voră aduce aminte,
că şi Șaguna dedea.. preoţiloră cărţi şi cu sila, saă să le cumpere, saă din banil de
ajutoră se detrăgeaii preţulă lori,
—pentru că de şi magasinulă tipografie! era plini, preoţii de voiă
bună nu, se îmbulziai să le

cumpere.— Voră fi şi cari sciă cum fu și Șaguna
denunțatu iară «pentru îmbulzâla, de cărți
şi tragerea preţului din ajutoruli de stat de bună sâmă,
din partea îmnbulziţilorii, Nu va fi

sciulă proverbulii românescă : «Preotului totă să-l dal, dar de la
clă să nu Tal» :
Insă așa e câte o epocă, când vine câte uni
sila, pe acela, care e de lipsă să fiă luminat,

luminătoră, şi se vede chrămată a lumina cu
nu numay pentru sine, ci şi pentru intere=

sulă hisericel, și ală naţiunil,
Suntă unil, cari spunii, că miţulă aşa e de prostii, în câtii şi decă
"! puni înainte blidulă
cu lapte, nu scie să mânânce din el; — iară dâcă îlă apuci
de grumazi, şi-l bagi botulă în
lapte, apoi te sgrahelă cu giarele.

"
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Prima tipografiă în Braşovi. Saşii din Ard6lii, de când se mutară aci, ţinură
legături cu consângenii lorii de prin Germania, nu numai trămiţendă tineri ca să
înveţe pe acolo, ci deosebi prin primirea reformaţiunii, adecă doctrinelor lui Lutheră, şi în acestit modi ei fondară primele tipografii în Ardelii, și anume cea

din

Braşovii, pe la 1500. (123).
In Moscva la an. 1855, s'a ținutii esposiţiune de tipăriturele bisericesci sla-vone, şi în raporlulă citati în notă, se allă,

că ai

fostii

espuse

şi cărți lipărite

în Moldo-Valachia, şi în Braşovii, 6ră cele tipărite aci, le pune pe la an. 1500, şi .
evangelii şi psaltire, anume la an. 1529. Din relațiune nu se pote constata că
fost-aii acestea românesci s6 slavonesci, destulă a constata, că s'a tipărită: la
an. 1529. Peste puţinii timpii, adecă la an. 1532 aflămi Mappa Ardelului, făcută
prin loan Honter» (124) şi de aci trebuia se conchidemii, că tipografia lui în acesti ană a fostii adusă la o perfecţiune, decă s'a. tipăritii şi Mappa. Și trebuia
se primimă, că tipografia a esistatii de mai mulți ani.
Sasulii Francisei Schuller de Libloy (125), şi Georgiu Barițiu, după Sasulă
Iosifă 'Trausch (126) punii fondarea tipografiei lui loanii Honterus la anul
1533. Aci s'a începutii mai întâiii de a se tipări cărţi bisericesci, și calendare românesci.

Sașii Luterani

fură cei d'intâiă, cari providură tipografia

lorit cu litere

“germane, latine, apoi grecesc şi ciriliane, cu seopii precugetatii, de a scâte la
lumină cărți slavone şi românesci pentru de a străbate cu doctrinele reformaţiunii la Sârbi și la Români ; pentru ca popii valachy să le citâscă şi să le înțel6gă, căci mai bine este a vorbi cinci vorbe pe care să le prieâpă, de câtii 10,000
în limbă străină, pe care nu o pricepi. precum diceai ei. (127).
(123) In muzeulă din Budapesta se află : Neuer Anzeiger fir Bibliographie, und Biblioteken wissenschaft, von Dr. Julius Petzholdt, Jahrgang 1857. Dresden. Pag. 367. Il. Die Ausstelung der Kirchen slawischen Drucke. Den Glianzpunkt der ganzen Ausstellung bilden die
hierauf folgenden Erzeugnisse

der sudslawischen

Druckercien,

Montenegrinischen,

der

Herze-

gowinischen, Moldo-Valachischen, Serbischen, u. s. w. Dann folgen die um 1500, zum Kron'stadt în Siebenbiirgen (Brassovo) erschinenen Evansgelien der Psalter 1529. In Budapesta la
- an. 1882, s'a făcută esposiţiune de cărți, și în raportulii despre ca, fundarea tipografiei din
Braşovii, r&ă se pune la an. 1534. Konyvkiallitâs emlek, Budapest 1882. pag. 136. Az elso
maradandobb

hatâsu nyomăa,

a brassai volt, melyet a kiilfăldi egyetemekrăl Krakkobol, Wur-

tenbergbăl 6s Baselbăl visszatârt Honter Jânos, az erd6lyi szâszok reformatora 1534 ben al.
|
|
litott fel Brass6ban.»
(124) Fabritszius Kâroly : Erdâlynek Honter lanos âltal kâszitett târkepe 1532 bul. Erteke-

|

z6s a tărteneti tudom. kir. VII. Kâny. V. 7-ik szam pag. 28.
(125) In Anzeiger citată sub

biirgen.

nota î-a

Schuler

publica

la pag, 9. Nachrichten in Siebern-

E

sira

-

(126) Catichismulă calvinescă pag. 94 citat : Iosef Trausch, Magazin fir Geschichte ete, Krona
stadt p. 310—356,
(127) Cat, calv: pag. 95.

.
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Cărţile românescă cele mai vechi tipărite în Braşovii suntă : 1. Consiliul municipalii din Brașovit a posit să se lipărescă românesce catechismulii lui Luther. la an.

1559.

2. Catichismii-la

an.

1560.

3. Psaltirea

de

Coressi

la anul

1560

până la 1562. (128). 4. Patru evangelii la an. 1562, 5. Calendară românescă la
an. 1569. 6. Psaltirea de Coressi la an. 1577. (129). 7. Tetrevangelii, la anulii

1580. 8. Pravila, 9. 'Telculi evangelielorii, 10. Evangelia cu telcit la an. 1580. (130).

A:doua tipografiă în Sibiii. Aci s'a tipărită învățătura crestinâscă la a. 1546. (131)
și Ciaslovulă la anulă 1696. (132). La începută tipografia din Sibiii a fosti așa
anumită, Călătoria, dară tipografiă stabilită sa începulii la an. 1575. (133).

A treia tipografiă în Seheşă adecă Szasescbes Diihlbach. La an. 1579, s'a ti-

părităi aci Evangelii, Gră la an. 1580, rituală de serbători, pâte că numai în limba
slavonă (134). Peste unii seculi, în 1683 se tipăresce aci Sicriu de aură, româ-

nesce (135).

A patra tipografiă în Orestia, sti Szasrrăros, Bros. Aci sa tipărită la anul
1581. Palia, dou cărţi a lui Moise (136). Aceste 4 erati tipografii săsesci.
A cincea tipografiă în Delgraaii. Principele din țcră Ionii Sigismundi (1559 până
(128) Tim. Cipariu Crestoraatia, Blaşii 1858 pag. XIX. Andrei Şaguna: Ist. bis. II. pag. 218,
„«Cazania, tipărită la Braşovii sub Genadie mitr. la an. 1560, Dar Eud. Hormuzachi Frag. zur
geschichte der Rom. pag. 19. pune pe Genadic la an. 1580.
(129) P. Hajdeu ediţiunea din 1881 Bucuresct, :
"
(130) Tim. Ciparii, loc, cit. și G. Bariţiii» Catechisimulii calvinescii, pag. 94. Din aceste două
combinate,
(131) După Fâia pentru an.

1847, p. 32. Wathaftige Zeitung aus

ckei (Ardelă) ins deudschlandt geschriben aus dem
1596... Sie (walachen) lesen S. Pauls Episteln und
ciner frombden

Sprach, welche

auch

jre gelerten

der ungerlandt, und Tur-

latcin in deudsche sprach verdolmech, .
die Eveneelia nicht in Irer, sonder in

nicht

verstehen , ...

Der catichismus ist

„gebracht in walachische sprach, und in Cebin, welcheş in den sechzischen stedten die Haupstadt in Siebenbiirgen gedruckt mit retzischen Buchstaben; Telegraful română No. 23 din 1880,
(132) Tim. Cipariu Crestomatia pag. XXI.
(133) Kânyvkiăllitâsi eml6k, Budapest 1882 pag. 143, Wandertypographie,—Vândornyorhdas
(133) Anzeigerul citată în nota î-a continuare : Die Evanoelien 1579 und das Fest-ritual
1380, aus Miihlbach (Sâszsebes) in Siebenburgen. Fiindi-că în literatura nostră nu se amin=
tescii, şi fură trămise la esposiţiunea din

Moseva,

combină

că eraii în limba slavonă. In în-“

teresulă literaturel din România, continueză raportulă. Eines der beiden alleinigen bis jetzt
bekannt gevordenen Esemplare des Gebet-buches (Molitva slav.) welches in der walachischen
stadt Dolgopol
Hiew

dorthin

(Câmpu-lungi)
nicht weit von der Grenze Siehenhurgens 1625. Von . dem aus
Buchâruker Timotheus Alesandrovies waer heraugegeben wurde,

gekommenen

zwei Drucke aus dem Kloster Deli (Dâ!) în der Valachei
iibersetzung von Thomas Kempis

Tergovwitz in
(135) Tim,
(136) Tim.
de vădută îîn

niimlich

ein Missale 1646 und eine

Buch: De imitatione Christi 1648; Ein Blumen-Trioa 1649 zu

der Walachei gedrucht.
Cipariu Crestomatia pag. XIX.
Cip. 1. r. p. XXI. Esemplariulă din seminariul rom.cat. din Belgrad a fostă
esposiţiunea din 1882, în Budapesta. In prolog se amintesce mitropolitulii Mihaiu
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la 1571) fiindii câştigatii pentru confesiunea unitară, la an. 1567, chiamă pe tipografulii Rafael Hofiholzer din Debricin, și londeză în Belgradă o tipografiă. Principele Stefani Bathori (1571—1579) fiindii rom.-calolicu emite ordinaţiune, prin
care a restrinsii tipărirea de cărți, și a încetatii tipografia. Gabriel Bethlen,

(1613—1629) a ridicati o tipografiă nouă la anuli 1619 şi acâsta a fostii a
curții principale,

dară

tipografia acâsta,la

anulu

1658

fu nimicită prin hordele

turcesi. (137).
Georgiu Șincuii în cronică, la an. 1645, dice : sub Georgiu Rakoczy I-iă anulit
(1630—1648) s'a tipărit la Belgradă, catichismutii calvinesciă tradusi. pe româniă Gră la an. 1651. (Georgiu Rakoczy ali II-lea 1648
-— 1657). Psaltirea şi tes- |

tamentuli noi. La an. 1657 dice, că principele Michaiii Apafi (1661—1690),în
14 lunie 1674, însărcinză pe superitendentulii Gaspariă Tisabecsi

se

caute

unde

este saii arii putea să fiă tipografia românâscă, care a făcut'o principele Rakoczy.
La an. 1679 principele Apafi a poruncilii ca să se câră socolclă de la mitropolitul Sava ali II-lea despre veniturile tipografiei. Fiindi-că cea mai vechiă carte
românescă tipărită în Belgradii e Cazania din Brașovi, retipărită la an. 1641 în
Belgradiă, se constateză, că Georgiu Rakoczy I, a fondatii tipografia românescă
dară

care s'a predată sub

îngrijirea mitropolitului, căci numai

în

acesti

modii

se putea cere socotdlă despre veniturile ei. Aci s'a continuatii tipărirea: oățilori
românescă până la 1702.
Cărţile românesci tipărite în Belgradii sunt :: 1. Evagelia cu telcti sati cazania
de la Braşovii (din 1580) ediţiunea a doua la an. 1641. Catichismulii calvinesci
edițiunea primă, 1642.

3. Noulă testamentii 1648,

mulă calvinescii ediţia a doua

1656. 6. Cărare

7. Ciasloveţă 1686. 8 Rândudla diaconstvelorii
Povestea la 40 de mucenici 1639.

4. Psaltirea 1651.

5. Catichis-

pe scxrtă spre fapte bune

1685.

1687. 9. Molitvelnicii 1689. 10

11. Kiriakodromionă, sâi evangelie învățătore,

1699. 12 catichismit românescii 1702. (138).
" Acuma întâlnimă

o epocă

în care

a încetâtă

Lipărirea ciivțilori românescă în

Belgradă, de câți-va ani domnesce sceptrulii Austriei în Arddli, și ce sa

întâm-

|
platit cu tipografia principilorii ardeleni ?
Tipografia sub epispopulă Atanasiu. După mor lea episcopului (se pune la 1714)

împăratulă Caroli ali VI-lea sa apucat de zidirea cetăţii Belgradului, şi a rânduităi, ca episcopiei să “ dea 13,000 |. şi să % mute reședința, care pica tocmai
pe unde era să vină șanțurile cetăţii. Banii aceştia, s'ai făcutii mere pere prin
Tordosi; până ce în Frag. der G. der Rom. pag. 18 Eud. Hurmuzaki pune pe Paul Tordosi
la an. 1569—1580. In Kănyvkiâllităsi emlâk pag. 148. Palia se însemna <Roman-bibliaforditas.>
(137) Kânyvkiâllitâsi emlek, Budapest 1882, pag. 142. G. Barițiu Catichismuli calvinescă
pagina 100.

|

- (138) Crestomatia p. XXI.

,

:

”
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Ștelanii Ișvanovici din țâra Românâscă, care pe acea vreme era
epilropulă tipografici cpiscopesci, (139). Aci e întrebarea, că Gre fost-a acesta tipograf
iă nouă
şi românescă, de s'a numiti episcopâscă, sai a fosti parte cu litere
cirile, din
tipografia principilori ardeleni?
Tipografiă în Blaşi. Scimi că la 1747, gălindu-se mănăstirea şi cele
de lipsă
în Blașă, reşedinţa episcopâscă se stabili aci. Din timpul episcopu
lui Aroni, aflumă, că pe la 1769, literele tipografiei s'a pusi în rendi de
uni preoti din
Valachia ; se cumpără din Sibii, tescii, şi se începu tipografi
a

sub

conducerea

ti-

pogralului Sandu din Moldova, şi se tipăreseii unele patenturi pentru
țăra sârbâscă,
şi mai multe cărţi bisericesci, și apoi Aronă adati tipografia acâsta
de zestre unorit
institute, (140), Din aceea, că Aronii a dat'o de zestre, îrehue să
deducem că
tipografia a fostă a lui, sâii dară numai întregindă pe acea vechii:
de sub Ata- ,
nasiu şi cumpărândă tâseii a devenită a lui,
ii
Tipografi din România. Când se tipăresce a doua edițiune din Evangel
ia din
Braşovi, la an. 1641, în Belgraduă aci aflămii pe tipografulă
popa Dobre din România (141). Mai susti, către 1714, aflăimii pe Ștelanii Işvanovic
iii, Gră în Belgradă
şi pe la 1760, pe tipografuli Sandu din Moldova. Aflândi, că
în România, prima
carle și anume Pravila mică, s'a tipărită în Govora la an
1640, cră în Moldova

prima carte [u cazania de la Iași din 1643, ne mirămi de tipograf
ulă română la

an. 1641 în Belgradă.
De la an. 1700, până a începută

|
tipografia lui Aronii, se vede a

|
fi fosti lipsă

de cărți bisericesci, şi atunci acelea s'aă adusti din România, căci
altii cum res-

criptulă din 1745, nu ari fi opriti aducerea cărțilorii bise
rice
din România
sc (142).
Dară acâsta pote fi în legătură şi cu acea împrejurare, că
M. Terezia în timpulă
acesta fondă o tipografii slavonă şi *omânescă în Viena, şi
din regulamentulii

illirică vedemii, cit tote cărţile trebuiati cumpărate din Viena.

“E. Limba Romântscă
Limba slavică în Disericele romănescă. E sciutii, că până către
mijloculii secolului ali 16-lea în bisericele românesci din Ardglă (precum și în
alte părți) domnia

limba slavenă și cărțile bisericesci erati tipărite în acesta. Nu se
ţine de tema mea

de adi, că sa cautit causele introducerii limbei slavone, ci se'câre
împrejurările scoterii ei din bisericele române. După aflarea artei tipografice,
și după transportarea
ei și în oraşele săsesci din Ard6lii, cărţile bisericesci
tipărite mai curândii erai
slavone, precum amii arătată psaltirea din Braşovă
la an. 1529.
(139)
(140)
(141)
(142)

Acta Frag. 89.
Tim. Cip. Act. și Frag. p. 109.
Tim. Cip. Crestomatia p. XXI.
Fragm. zur G. der Rom. Eur, Hurmusachi,

pag. 132,

-
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la aPrimele cărţi românesc). E constatatiă dar, că Catichismulă tipăritii în Sibiiă
pe
tradusă
Luter
lui
ulii
nulă 1546, fu întâia carte tipărită românesce; că catichism

romănesce, şi tiparitii în Braşovă la an. 1559 fu a doua carte românâscă. Acumă

ail eșitii
urmeză Palia din Orăstie la an. 1581 şi astii-felă primele cărți românescă
sai Edin tipografiele săsesci, și abia la an. 1641, sa tipărită în Belgrad, Cazania
pentru
români
pe
căștige
să
vangelia cu telcii de la Braşovii. Saşii aveai de cugeţiă
urmă
de
dămă
Luteranismiă, și Georgiii Bariţiit dice despre încercările loră : «Nu
la
în istoriă, că saşii ari fi încercată și forța ca să introducă doctrinele luterane
dis-.
Români, ci ei ai operatii mai multi numai prin mijloce spirituale, prin tipariii,
Româniai
de
cărturari
alți
cusiuni, şi corespondințe cu membri clerului, şi cu
”
lorit (143). :
şi calIntroducerea oficidsă a limbey române în biserici. Principele din Belgradă,
vinii mergeaii mai departe, ci voiaii adică să sugrume biserica orientală, și pe rofostii, a ti“mâni săi trâcă la calvinismi; pentru acesta și mijlocul loră primii a

pări cărți în limba românâscă, cărea o pricepe clerul dar a băga în cărțile româ-

aceste, în casuli
nescă doctrine calvinescă, că dedându-se lumea română cu de
|
trecerii la calvinismii să nu i se pară o săritură mare.
mitrocătră
decretă
emite
1643
Principele Gieorgii Rakoezy |. în 10 Decembre
servicii
de
ile
politulit )Simon Simonovitz şi în acela demandă : <Tote funcțiun

ra creDumnedeescă şi cele afară de biserică, predicele, și instrucțiunea, învățătu
dinţei, trebue, şi poti fi toti-d'auna numai în limba românâscă ! (144).
Să audimi pe Georgiă Șincai despre acestii evenimenti

forte mare pentru noi:

la credința
Georgiă Raloczy I-iă neputendi pe români de a abate altmintrelea de

a poruncitii:
lorii cea adevărată, li sai tipărită cărți pline de cresti calvinescii, și
să le învele
şi
citescă
le
să
acelea
cărţile
ca
archiereiloră dimpreună şi preoțiloră,
fostii cate-.
a
otravă
de
plină
înaintea poporului. Intre acele cea mai înveninată şi
cumiă
Vedi
:
departe
chismuli celă calvinesci, întorsii pe româniă (145) Apoi mai
prin
Ci
ă.
adevărat
se serviat calvinii se amăgâscă pe românii de la credinţa cea
cea slavonâscă din mijacâsta numai atâlă a făcută, că românii ai lepădatii limba

de sarii fi întors
loculă loră şi iarăși sai întorsii la limba cea părintescă; harem
saii sarii întârce şi la literile cele părintesci ! (146).

: <Noiaflămicelă
Nu putemnii de a nu repeţi aci cuvintele lui Georgiu Barițiu

mai mare merită a lui Luther în faptă, că elă
prin aceea,

— pe alte popore —

a învăţatii pe națiunea

sa, şi

ca fiă-care să râge pe D-deii în limba sa, prin

ră cultivând'o
urmare, să înveţe carte în limba naţională, şi așa să o cultive,
e

(143) .G. B. Catichismulă calvinescă pag. 101.

Resp. Desgur. p. 79.
(144) Eud. Horm. Fragm. der G. d. R. p. 11. Damas-Bojinca,

(145) Şincai, Chron. la an. 165.

(146) Șincai, Chron, la an. 1692,

E
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să "și îmmulţescă fii-care poporă productele literaturei sale». (147). Totii rtulii
'și are şi partea sa bună: reformaţiunea. ne rupe o parte din biserică și din poporă,

dară

prin întroducerea

limbei,

pe cea-Valtă

parte o trezi

din letargiă.

Limba de cultură şi oficidsă a ţărei. In şeolele mai înalte, și în oficiele publice
a le Ungariei, domnia limba latină. losifă alu II-lea făcu încercare de germanisare, și acâsta a aţiţati spiritulă naționalităţii maghiare, căci viâța poporelor e în
spiritulă loră, acolo unde "li apeși, se trezesce şi resuflă. Deci maghiarii, cum.
“se vădură scăpaţi de Iosifă ală il-lea, se cugetară ca si scape nu numai de
limba germană, ci și de acea latină, care ca limbă mârtă şi străină, înnăduşi

spirituli naţională.

Pentru acesta, sub Leopoldii ală II-lea, dieta Ungariei

din

1790;, aduce articululă din lege 15 despre crescerea tinerimei, și emite o comisiune regnicolară pentru lucrarea unui elaborată, care se stabileze sistema
de principiele generale pentru crescerea naţionalăa tinerimei, adică maghiare,
și a tutuloră poporelori, înțelegând naționalitatea politică maghiară.
Articuli de lege 16, din acea dietă, şi dispune, că pentru administrarea de
ori-ce cause, să nu se întroducă limbă străină, ci ca. limba maghiară se pro:
-greseze mai bine, și să se cultiveze în gimnasii, academii, şi universitatea maghiară, să se aplice profesori speciali pentru limba maghiară, și să se înveţe şi
perfecționeze.
In dieta din 1836, s'a adusi articolulă de lege 3, despre limba maghiară, şi
aci se ordinâză, <Ediliunea legilor în limba maghiară e textit originală. Procesele se potii începe şi continua în limba maghiară înnaintea tablei regesci, In
institutulă preparandială și teologiei românescii din Aradi, Majestatea Sa se va
îngriji pentru fondarea unei catedre de limba maghiară.

Dieta din 1840, prin arlicoluii ali: 6-lea din lege a mersi și mai departe: Și
acclo, unde

ghiară

predica

nu

se ţine unguresce,

Eră de preoţi predicatori,

malriculele

se

portă

nere în scâle, e ungurâscă.
Interile latine. Audirămi pe Șincaii bucurându-se că Românii
părintâscă,

ma-

capelan și ajutori — fără deosebire de reli-

giune — să poti aplica numal aceea, cari sciii unguresce.
Art. 2 din 1844, dispune : Limba dietei, e numai ungurâscă.

limba

în limba

Limba de propu-

|
s'aă întorsit la

şi dorindă că baremii de s'arii întârce şi la literele

tesci. Și P. M. a avută doruli dea se întroduce
Ba scriindă românesce cu slove latinescă, limpede
e limba cea vechiă a poporului prea străluciţiloră
dintre sârbi și dintre greci pismuind'o Româniloră,
nei) şi astădi se bati de a spăria pe Români, ca

cele părin-

literele în limba românâscă:
se vede, că limba românescă
Romani. Acestă mărire, uni
sub stemetulii legci (religiusă nu se întorcă la strămo-

şescile lorii litere, ci să se ţină ca și Sârbii și Ruşii, de cele chiriliane. (148)
(i G. Bariţiă. Catichismi calvinescii. pag. 87.
148) P. M. Ist. despre inc. Rom. p. 334.
18
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uli istoriei politice a adaus aceste
Disertaţiunile bă P. Maioru. P. M. la capăt

disertaţiuni despre limba românscă :
302.
Pentru începutul limbei românesci pag.
p. 334.
Pentru literatura cea vechiă a româniloră

le latinescă.
a) Românii mai de multă a întrebuiațatii literi

a 15-a aii lepădati slovele latinesc,
b) Românii cei dincoce de Dunăre în suta

şi ati primitii cele chiriliane.

în suta a 4-a, ai lepădată slovele lac) Asemenea adevărului este, că românii
tinescă.
a scote din biserici limba cea sloved) Românii din Ardelii ati începută întâii
ă pag. 332.
nâscă şi ai băgatii iară pe cea românesc

" RESPUNSULU
LA

DISCURSULU

DE

DOMNULUI

RECEPȚIUNE

V. A. URECHIA
ALU

D. Dr. MARIENESCU.

Sunt prea puţine dile, de cândi aţi bine-voită a'mi da. plăcuta sarcină, să întâmpină la. pragulă aceste! incinte, pre noulii nostru colegi,
d-lă d-ră Marienescu. Distrasă cu lucrările dilnice ale secretariatului,
mal multă de câtii modestă, d-le d-rii Marienescu, este mănunchiulii de
flori, ce ami pututi culege, spre ai dice, cumi voesce inima : bine

eşti veniti !
Și nu mal puțini voi mărturisi, că nicl-odată mai multi decât astă-di
uni recipiendarii n'a adusi o temă îndemnătâre la lănțuite și bo„gate cugetări,

dătătâre

de calde simţiri. Cu graiulă

adânci

ali câr-

turariului și cu ne-amuţita vorbire a inimzi, domnia ta, d-le Marienescu
al inviati

și al pusi

uni

momentă,

sub ochii

în mijlocului acestei încinte, o mare umbră

noştrii tabelulă unui

semi-secolu alu naţiunei

române, luminată de neînserata lumină, a acelui bărbat, care sa
numit. Petru Major. Te-amă ascultati, d-le Marienescu, şi chiar acolo
unde domniata a! pusă, intenţionatii, tăcerea în locul graiuriloră, inima
n6stră inulte ai înțelesă, iar eu destule—de mă încăpea timpuli, —

puteami ecsauri pentru răspunsul mei. Apoi, cândi așa de avută
și preţi6să este cuvântarea domniei tale de astă-qi, care va fi r&spunderea. condeiului mei uscată de gânduri, cândit fiă-cine scie, că r&s“punsulă ce-ţi datoreză, nu are să se ocupe numai de Petru Major, ci

și de simpatica domniei tale personalitate și se rememoreze măcarii o
parte din îmmulţitele şi variele lucrări, cari "ţi-ai asigurată mai de
demultă nume buni la națiunea română și stima conluptătorilori la
cultura. ej.

Bine al înțelesi, d-le Marienescu, acea vorbă a învățatului nostru

.
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colegi, d-lui G. Barițiu, că «cine va face biografia unui bărbată ca
Pelru Major, va face însă-ș) istoria poporului română din patria acelui

bărbat,»

care, după altă calificare a regretatului Papiu Ilarian, fost-a

unul dintre apostolii cei mal iluștri al Romdnismulză. Fericitului Petru
Major, cumi îli numia nemuritoruliă Heliade, — a fostii întradeyări
acelii strălucită representantă ali nu numa! a cinci deci de an! din
viaţa naţională a românilori din loculă nașterel sale, ci a unui întregu poporii românescă, ori unde ar fi fostă elu răspândită de mâna
sârtei vitrege.
Petru Major este, pe lângă tâte acestea, şi apogeulii unei străvechi,
aprâpe biseculare direcţiuni de cultură, căci și pre elă orl-cine pâte
sălii afle în fruntea acelorii şiruri de bărbaţi, cari ai luată a mână
pena de scriitorii, nu din poftă de laudă, ci ca. să nu se înece în
noianulii uitărei și ali nesciinței anil cei trecuţi al n6mului româ|
nescă.

Ceca-ce caracterisâză, o şciţi mal bine ca mine, d-loriă colegi, mişcarea n6stră literară, încă de la origina el, este idea romdnităței, este
o deşteptată consciinţă a Românismaului, a naţionalităței.
Acela-și lucru "l-a spusii Imperatoruli Toaniţiii, scaunului papale,

cândă îl scria : «redduxit nos ad memoriam patiiae et sanguinis.> |
—Acela-şi lucru "l-ai proclamată primii noștri istorici, cari au luati
a mână, pâna de scriitorii împinși de patriotismil.. Și ce manifestaţiune
mai glori6să a acestei directiuni, de cât iubirea și zelulă, cu care toți
scriitori! noştri cei întâi susținură romanitatea nâmului nostru? Acestă
teză preferită,

ei o susţinură, cu mândriă,

chiar la curtea polonă, în

limbă străină și de sigurii cu neplăcerea acelei curţi, care nari îi
fostii nerecunoscătâre scriitoriloră, cari din contră ari fi cercati să
„probeze înrudirea origineloră slave cu ale Româniloră. Amintiţi-vă, d-lor:
colegi, cât de departe era împins acesti sentimenti ali romanităței, de 6re-ce-se scriaii vorbele: «Carte românesci,» ca titlului unori
cărți cu totuli speciale, bunădră, pe codice de legi, numa! și numai
ca titlulă de cea mai înaltă recomandaţiune.
: Dar cândii al arătată, d-le Marienescu, cumii că în adevăr, Petru

Major a fostii culminanța patriotismului români și ce mare înriurire
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aă avuli operele lul asupra deşteptărei acelui sentimenti în poporu
l
români, n'al statii în cumpănă, la îndoință : Ore spune-ni vei
acesta ?

Aveai, d-le Marienescu,
în secululă nostru de

sub condeiii o temă

nu ușure de susținutii

umanilarismii. „Se pste găsi cine săi spună,

d-le

Marienescu, că acesti sentimentii pe care li laudi în Major,
n'avea
în trecuti nick nume, de 6re-ce nu e întrodusi în dicţionarulii
Academiei Francese de câtii de la 1672; ți Sari fi putută aminti că
Vol-

taire a dis, criticândă patriotismul, că cil est triste que
souvent pour

&tre bon patriote, on soit Pennemi du reste des hommes» (1)
şi că
Rousseau, care așa de ri se înțelegea cu Voltaire în cele mal
multe,

era cu elu de acordă, că «tout patriote est dur aux trang
ers ; ils ne
sont quhommes;
ils ne sont rien & ses veux.» (Emile). D-ta ay

preferiti să ne ar&ţi pe Petru Major omi ali unei alte societă
ți de

cată acea francesă premergătâre revoluţiunei celei mari.
,
Dar atunci, care e mijloculă sociali de la care Petru
Major a pri-

mită acele sante înriuciri, cari apol, le practică şi elă
asupra
țiunei române? Ne-a spusă, d-le Marienescu, cu o abunda
nță
documinte, parte chiar nou€ de toti, pentru care Academia
"ţi
recunoscătdre, ne-al făcutii istoria educațiunei lui Petru Major,

ca simplu

omagiu

alu mei

la conclusiunile

d-tale,

întrebă : Gre mijlocului sociali, Gre şcâla Germană
mai întâi, au contribuiti

a da lui Petru

Major

nade
este
dar,

permite'm! să mă

în care a crescuti

directiunaa

patriotis-

mului ?
|
|
:
|
Să facemii puţini istoria acestui sentimenti în Germania. |
Pe cându in Franţa fierbea revoluțiunea cea mare, pe cândiă
se |

luptaii pentru drepturile omului şi consciința de sine,
pe atunci în
Germania, domnitori și poporii, înv&ţați, filosofi. poeti,
toți aşteptau,
plini de temere, dincâce de Rini, mersuli lucruriloră.
Deca Goethe,

„ ȘI întorcea cu totul fața de la cele ce se petreceu peste Rin,
şiși
căuta

refugii în solitudinea lucrăriloriă sciinţei ori poelicei, ca
şi cândă

ari fi voită să arăte prin acesta, că nu le privia cu stărui
nță, să nege
(1) Dicţionnaire philosophique. Vorba : Patrie, |
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chiar esistința lori, pre Schilleri. căruia nu 1 scăpa din atenţiune
importanța mișcării din Franţa, îl neliniştiati escesurile revoluţiunei
întratâta, în cătu eli în cele din urmă nu aștepta multi de la ea.
În «Cântecul clopotului» Schiller dete tabelul revoluţiunii. Iar poporulă
germanii,

care ca t6te poporele

se razimă

de ordinari

pe

părerile

celoră carii le șciti insinua, urma inconscii opiniunile conducătorilor
si intelectuali. De altminteelea domnitorii și miniștrii lori germani
făceaii totul

ca la urechia poporului

genermană

să nu ajungă

Şciri

de câtii de escesele, de partea cea rea a revoluţiunei.
Nu în călimarea acestei direcțiuni intelectuale germană a putut să
'și mâie Petru Major condeiul sti de patrioti.
Dar

cată se recun6şcemi,

că istoria patriotismului germani nu :se

opri la acea periodă negativă, cu începutulii secolului al XIX-lea. Când
Napoleon | cuceri tâtă Germania, când domnitorii germani stetcu
în jurul lui ca nișce servitoni, cu vorba lingușindu-li și blăstemându-li în talna tăcută a inimey, atunci aceşti'domnitori înțeleseră, că

ar putea să se sprijine pe poporit contra lui Napoleon, și deci înla
cepură a se raporta Ja iubirea de patriă şi a chiăma pre popore

luptă contra străinului, neamică comuni toră. Atunci pentru prima oră
germanul căpătă noțiunea, că el

aparține. unei patrii mari, căci până

reatunci politica şi administraţiunea statului fuseseră esclusivi treba
Sacgiloră şi a domnitorilorii, peste 30 la numără. Esistaii Bavarezi,

Germani!
soni, Prusieni, Wiirtembergieni, Austriac), ste. dar nu
: sub Francesi ajunse idea
Pe timpul resbeluluide liberare de
era mare.
de iubire către patriă la deplină desvoliare. Intusiasmuli

voiă în
Curgea tinerimea din tâte părţile spre a se înrola de bună
la tabără; țăranii
armată, şi meseriaşii își părăsiai atelierele şi eşiau
remase la căminulu
își schimbau plugulă pe armă şi temeile şi fetele,

iubiţiloriă lori din
oră, adunati şi daă celt din urmă bani în sprijinulii
tabără.

Omcnii de talentă

erati

propagatorii intusiasmului patriotică.

scria epistolele sale către .
Fichte, cu tot Eul său celii omnidevorantii,
sistemit de educaţiune
națiunea germană, în care dedea unii întregii
are sorta ce 0 mepe baza patriotismtulai. Vorba n6stră «un poporii
popori care sufere arită> născu din vorbele lu Fichte, că «ună
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frontulă de a

fi subjugatii unul neamică,

merită

acestă

înjosire,

chiarii

|
causa slăbiciunei sale.»
Atunci E. M. Arndt cânta patria germană, în care coprindea tâte
țările locuite de germani și r&spundea, după fiă-care provinciă: «0,
nu! O, nu! O, nu! Patria sa trebue să fiă mare!»
Atunci o femeie, Carolina, de Wolfmann, în 1813, scrise intusiastice versuri, apeluri la apărarea patrie].

din

Același sentimentii caldă fu celebrată de Theodori
june

poetu bine

dotată,

și cu pena

berarea patriei în ali dou&-deci și doilea ani ali
Și Friederick scrise sonete contra neamicului.
Se părea deci, că numai o tendinţă, unu

anima (6tă Germania.

Kârner, acel

și cu fapta, murind

pentru

|i-

viețej.

sentimentă

și unu cugetii

Se dicea chiar, că o-dată răpusii neamiculii, se

va face o alianță a tuturori seminţiilorii

guvernii cum aii o limbă!
Eu ași fi gata a atribui acestey

germane şi vorii

ave a ună

direcţiuni de spiriti multă înriu-

rire asupra inimel lui Petru Majoră, decă n'ași sci, că acestă
direc.
iune de spiritii dură însă prea puțini, ca să fiă străbătutu
până departe, in munţii Ard6lului. Dupe ce neamiculiă germaniloră
fu răpusă,
capetele coronate, cărora le plăcuse agitaţiunea patriotică,
ba chiar

o aţițaseră pentru că le era de folosii proprii, se grăbiră a
lucra, la
adormirea, e€l..... Ei! sentimentului patriotismului putea deveni
supă

„Tăclosu

și a se întârce

în

contra

principilorii,

pe

viitori!

Deci

cu

Alexandru I alu Rusiei, pe care "lu îngrozia orl-ce mişcare,
chiară Și
cea mal drâptă, cumi fu a grecilor de la 1821, se
gândiră să facă
o alianță, care să pună capătii erei patriotisnaului Dolnăviciosii
, Sânta alianţă se subsemnă de Rusia, Austria și Prusia,
sub prelecsti de

a împedeca

reshelele pe lume

şi de a stabili Și definde pace a Eu-

ropel. Poporului, care crede totiă, credu și întro
pace eternă sub
protectoratuli a trei tirani! Curendi însă se ar&tă
adeveratulă scopă

alu acestei alianțe:

ori-ce idee ma! liberală, ori-ce tendință către o

adevărată patriă, începu să. (iă oprimată.

Patriotismul

se. califică
de

demagogiă, junimei. prusiane “i tu interdisă frequentar ea
universitățilorii
lena şi Tiibingen'şi societăţile de studinți fur ă disol
vate.. Profesorii
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tă
fară priveghiaţi în cussutile lori de către curator. Arndt fu destitui
elu
și
din profesoratulă său de la Universitate, hântiile lui confiscate
- din
întemnițatii. Profesorului de Welte 'și perdu și elu funcțiunea.
Sand.
causa unei simple epistole de consolaţiune către mama lui
fii
Părintele gimnasticei Fr. L. Iahn, celu care lucra să dee patriei
contra
voinici, și care se luptă însuși în şirurile lui Liitzow în
Francesilor ., la 1819,

fu arestaţi

închisâre'7 ant! Poporului i se

de patriă și ţinut la

ca. trădătoră

rădică dreptulă

de a se ocupa de

ilorii lori !...
pabviă. Acesta redeveni treba principiloră şi a miniștr
după timpulă
lată a treia periodă a istoriei patriotismului germani,

ni Ja aserlui Petru Major. Acestă direcțiune duse spiritulu germa
iunea stulţiţiunea, de ma! dăunădi, că «Patriotismuli este invenț
costătorii modi de
lori» ori că «Patriotismuli este celu mal puțin
“li practică, lipsa de
mândriă naţională, căci aretă în acel care
personale
calități individuale. Cine posede superiorități
naţiuni, pentru
recun6sce mal bine erorile propriei sale

le are înaintea. ochiloră. Insă ori-ce
mica pe lume

însemnate va
că tot-d'auna

miserabilii, care nu posede ni-

de care să potă fi mândru,

se agaţă de celui din urmă

care din întâmplare faci
mijlocă : sunt mândri de națiunea din
tâte erorile şi nebuniile,
parte! Aci se oprescu şi sunt gata a aptra
381). (1)
cari le posedă ea. (Parerga Vol. 1, pag.
patriotismului germaniu,
Contimporani ali primelorii peri6de ale

de Petru Majorii? Şi cu
cine, repeti, pote nega influinţile primite
, d-le Marienescu, manifestâte aceste, așa cumil bine ne-ai ar&tatii
nu ne aminteşce aprope nitarea patriotismului luă Petru Majori,
acestui

nici din oscilațiunile
mica, din aşa. disuli patriotismi germani,

centrală. Umanitarismulii lui
sentiment în Franţa ori întrega Europă
că <jaime mieux ma famille
Voltaire, ali lui Fenelonii, care dicea

- et Punivers que ma patrie,»
que moi, ma patrie que ma famille,
Bernardin de St. Pierre, care
ca și umanitarismuli catolicii alu lui

Evului medii ger- .
liter. germană și din altă causă. In
(1). Umanitarismuliă pote caracteriseză
acru de 1nogimul
imperii romană şi să perpetueze ună
manil aii căutat se creeze unii noii
pote să se
nu
rsală
unive
și o republică
ă universală, ca
narchiă unicersală. Apoi o monarchi

politisinii,
hazeze de câtă pe wmanitarisniă, pe cosmo

”
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esclamă:

«Qui ne se subordonne ă sa patrie, sa patrie au genre hu-

main, et le genre humain i. Dieu, n'a pas connu les lois de la poltique;> nu, acest umanitarismi nu a scăpat Franţa ameninţată
de
oștiri străine, ci sentimentuli patriotismului esaltatii în -disculții cari
merseră la otare contra neamicului.

Toti ast-feli Germania a fosti salvată de Arndt, arătând departe,
departe fruntariile patriei germana și Bărne, acelă Voltaae germani

scriindă în epistolele sale, că «mie nu 'mi-ajunge nici ună orașii
ca
patriă, nici o parte 6re-care din (cră, nici o provinciă, ci
numat patria cea mare și întregă 'ml ajunge, care să întinde
până unde și
limba el»; (1) ori că camorulă de patriă este pentru cetățenă,
ceea
ce amorulu de familia este pentru tată». Nu s'a mântuiti,
Germania

de neamici cu aplicațiunea doctrinei lui Goăthe : Uber
all Sind sie
zu haus.... Wo wir uns der samen freuen, sind wir jeder
Sor ge los.
(Welt Meissers II. II. L. II. C.).
|
Totii așa Germania Sa făcută nu cu aplicarea
aserţiunei moder-

nel teorii, că <Amorulii de patriă este o virtute
forte echivocă, pentru
că spiritulă strimtu, prejudețulu, vanitatea
Și egoismulii îli consti
tuescii.> (2)

Chiară dâcă

sub

influința

proprier n6stre

educaţiuni

amifi în

clinaţi spre acel umanitarismă, not nu pulemi
de câti să te aprobăm,
D-le Marienescu, cândă subliniezi, în biografia
lui Petru Majori, ce

putinte rezortă ali vieței fu pentru clii patriotismulii.
Se pole că—
cum

dice Quinet în L'Esprit-nouveau, — astă-dI on siffle
le patriotisme:

"ce que Lon sait le mieu Gest compter!

(Beranger. Poete de Cour); Da

convenimi, dar nu pentru : Petru Majorii, că
patriotismul în sufletele
vulgare, nu și“în cele mari, est guâre que
le. sentiment de son bien

âtre et la crainle de le voir troubler (Dalambert.
Apologie de VEtude);
nol &nsă suntemii de aceea şclă, care dicea,
prin cuventarea colorată
și minunată a colegului nostru, D-lă Maiorescu,
că «drumuri de feri,

bănci

etc. sunt cestiuni

brute, materiale, dar simţul

nală, simțulii moral, este celu mai presusit de
orl-ce.
(1).—Bârne.—Epistole

din Paris No.

de

onâre națio-

Cine nu le are

74.

(2).—Şopenhauer.—Parerga V. 2 pag. 31 —Vedi
Shakespeare. Ileinrich VL [ Act, IL,
19
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discursului pentru
pe acestea nu va înainta țera lul:> (Răspunsii la
|
D-lui Mavrogheni.)
nţă din șirul de
Petru Majorii, dis-am, a primită de siguri influi
(1), dar aci este lodesvoltare a ideei patriei la contimporanii sc
patria nici după mintea
cul să afirmămii, că Petru Majori nu a iubiti
supusă la voia domnitoruzburdalnică a francesului, nici după aceea

sub o influință propriă
lui, a germanului. Eli a fostă şi a rămasii
vorbirămiu la înceromânâscă, sub străvechia divecţiune de care

vi ori interesalu sentipulii, direcţiune nici umanitară, nică bolna
ideea de patriă pulea să
mentală, ci curati numai română. Vai! nu
căci Petru Majoru nu avea
sfințescă inima lui, nu dorul de patriă,

i în mâni streine? Dară
una, politice vorbind: a lui nu este şi astă-q
de una şi mai putinte, de
noțiunea de patria la Majorii fu înlocuită
îl născuse D-dei.
aceea de Acamii Românii, ală cărul membru
ală curentului români.
Petru Majori fu marele luptătorii alu ideci,
curente de cultură. PriÎn secolulii alti XVIII-lea eraii negreşilii doue
prin limba Grecă; al doilea
mul este prin Greci, sai celu puţinii
este curentul,

moldovenescil
care avul-a obârşiăîn letopiseţulii disu

şi alte «izvâde ale nostre» cumi

le numeşce Ureche. i

nu potii,

că ori cât de fatale au
nu îrebuc să negi, la acestă ocasiune,
oţilorii, curentulii de cultură
fosti pentru România domniile fanari
și

către finea secolului XVIII
grâcă a avută şi eli influințe salutare,
ti
lea. Decă Europa occidentală a primi
cu începutului celui ali XIXinfluințe de la invătaţii greci,

med,
numai

putemi no!
cu primuli

nega

după

spargerea

Bizanţiului de

influinţele erudițiunei grece,

domni fanariotii Nicolae

bună-6ră

începândii nu

Mavrocordat, ci chiari

aflămii
cu secolulii alti XVI-lea? În acestii secoli
pe unii români,

Maho-

ca Gherasimii Vlahos,

scriindii greceșce
autorul

unui

dic-

patria română aă esistalii, a cercată să pro”
(1).—Că influenţile curentelorii din Europa în
acuza Oposicând. prin o anafora către Domnitoră,
beze bocrimea moldovână, încă în 1804,
rulă de Co(Urica
se.
france
ţiunei
revolu
ța
înfluin
țiunca liberală din Moldova, că este sub
drescu. Partea II; pag. 57)
irea arătătore de un cugelă â nesupunerei
Esistă două acte din 1804 cari «facă pomen
e de îngrozire.>
franțuzeşcl, cutezândă a dice şi către stăpânire cuvint

LI?
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ționari în + limbi, publicatii la Veneţia
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în 1659 (1).

Dară mai cu

scmă de la Duca, și apoi dela Cantemiri și Brâncoveanu este mare
înriuritea curentului de cultură grâcă între români. Insuşi Cantemiri,
acelui mare, nemuritorii representantă ală curentului de cultură romdnescă, Sa adăpatu adânci la sorgintele greciel. Invăţătorii lui, Iacomie grămăticulii, Melege filosofii și episcopii, Ieremia Cacavela, C.

Ilie Minialu, ambasadorele lut Cantemirii la curtea Austriei (Rangabe,
pag. 57), fură dintre grecii distinși, destuli! de mulți la numără, de
cari ne vorbeșce însuşi Cantemiri în istoria sa. (Vedi Rangabe.

His-

toire litteraire de la Grâce moderne 1 pag. 37). De siguri că & ridicolă aserţiunea lui Rangabe, care, dice, că «Demâtrius Cantemir
lui mâme 6tait phanariote-de
Grâce.) ; dară adevâruli este,

caste.» (pag. 14 Historie liter. de la
că sub Cantemir, și mal alesă sub

Brâncovenu, se tipărescii la 30 de opere în limba grâcă, fiă cu ajutorul domniloră români, fiă numai dedicate lori (vei N. N. 71—
112 din catalogului lui Vreto.)
Da, este ridicolă
domni la Români,
et de Ja civilisalion
pas encore levâe.>

afirmațiunea lui Rangabe că fanarioți, ajunşi
semănau <ă pleines mains les bienfails de. Pordre
dans les pays sur lesquels aurore ne s'6lait
(pag. 51 Hist. lit. de Ja Grtce.) Dară, cine pâte

să nu pulnescă de risii citindă în același Rangabe, (pag. 51) că, între
alle bunătăţi minunate cu cari grecii fericiră pe români, «ils releverent la condition du peuple, et ils y râpandirent Pinstruction, ayant
GL6 les premiers inventeurs des lettres pour 6crire la langue du pays,...

et ă la doler

d'une

gramaire !».... Însă,

âncă odată,

esagerările ŞI

minciunile greceşei la o parte, cine va nega esistința acelui puter„nici curentii greci curgendi chiar şi paraleli cu acelii altii scumpi

ziu alu culturei române proprie, care, de la Iacob

metropolituli

Veniamini:

Costache

în Moldova

metropolitulă, la

și la Lazări,

în Bu-

cureșci, duce șcire lumei, în vosbe din ce în ce mai mindru grăitore,
despre

renașcerea

limbei şi culturei române.

Iacob Mitropolituli,— de care Toader sin Andrei Diaconulii scrie,
'

(Î) In 1683 la Veneţia s'a publicată şi o istoriă a Ungro- Valahiei până la domnia lui Ga-

vrilă V. V. de Matei de Pogoniani, din Epir metropolitan de Nigra.
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pe marginea manuscriptului, slavii donată Academiei de d-lui Sturdza,
că «să se șeie de cândi sa prostitii mitropolitulă Iacob, în dilele
prea luminatului domni I6nii Teodorii V. V. şi a dată cârja prea
osfinţitului mitropolitii Gavril, Vletu 72778 tebruarie 25» ; Iacob Stamati prostituli adică mazilituli lui I6ni Teodor, a însemnatit mult
în istoria direcţiunei de cultură românescă. „Andrei Wolf (1) pag. 276
ne-a dati: cunoşcință despre mișcarea literară provocată de acelu
prelati ilustru, așa.de puţini ani după ce principele de Ligne descrie
Curtea Moldavă şi societetea înaltă iaşană atât de grecite, în epis-

tolele sale de pe t&rmii Prutului, chiar pe cându unii Nicolae Lazăr
fulu.
imprima Ilept “papi vis Bale, tipărită în 1789 de Dumitru lipogra
celei
a
influinț
Acâstă mișcare literară românescă, da, se resimte de

îngreceşci, dară este o dilnică protestare şi luptă a naţiunei contra
streinăril sale. Se pote ca

scrierile

ca

române,

Istoria.

Troadei, Is-

etoria împăratului Vasile Makedonianuli, a lui Leon Vodă prea-inț
doleptulii, a lui Xenofont etc. (Vedi manuscriptuliă cu aceste istorii

grece, dară a
natii de mine Academiei) să amintâscă încă influințele
din greceşce în
devărulă este, că în curendii, de la simple traduceri

şi aşa diromâneşce, vomii începe a avea, cărți originale româneşci
îl strimtase
recțiunea. culturei naţionale va rumpe digurile în cari
şi G. Lacursul domnia fanarioţiloră. Sub mitropolituli Veniamini

unii Samueli
“zără la românii cis-carpatini, şi sub ună Petru Major,
i celt cristalinit
Miculu, uni Cichindeli, la cel transcarpatini, pîri6șul

i

ali limbei naţionale, devine rîului măreţă !
Da, Petru Major,

gătoril

lui Tudorii

- slugerului

cultură

Tudori,

națională.

Iacob

Stamati, Miculii, Cichindelii, suntă premer-

Vladimirescu.
de

la 1821,

Vomi

afirma

Nu

se

pste. explica revoluțiunea

de câtă prin istoria direcțiunei de

chiar,

că

aceea

mișcare

de

la

bărbaţilori de peste
1821 a fosti în specială pregătită de scrierile
abilă influinţa amunţi, de unii Petru Major. Căci nu este contest
numeșci, d-le Maricestul «bărbati ali culturei naționale», cumiă îlă

Iacobu Stamati,
enescu, asupra deşteptărei românilorii cis-carpatini. Ai
(0)

Beschreibung des Firstemthumes

Moldau-Sihiu.
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după ce era, elii însuși Ardelenii, nu ati adusi de la dascălii Șc6lci din'
Temiș6ra stmență bună de învățătură ? Au frumâsele cunoșcinți pedagogice ale acelux nemuritori mitropoliti (vedi Uricarulă) nu le-a
culesii elii din relațiunile, corespondințele cu Ardlulă, pâte chiarii
cu însuși Petru Major? Sa scristi că libertatea, că democraţia, ai
venită în Europa în coletele de bumbacii din America : ; putemii proba

asemenea că comunicațiunile de idei, prin .cărți, între românii de din-

câce și cel de dincolo de munți, se făcură şi ele prin schimbului
comerciali. Cu lădile de Braşovi și coletele de lipscăniă trecute prin
Ardelu sprea intra în Bucureşci şi Iași, ne veniră Bucovele şi Alexăndriile, dară și noile scrieri române și românizătâre ale Gichindeliloră, Samuel Micilori și mai alesu Petru. Majorilorit.
*

Aşa dară, bine și dreptii ne ar&tași, d-le Marienescu, pe Petru
Major, ca pe conducătorul supremi ală ideiei naționale. Aci însă o
întrebare : Urmărindă acestă direcțiune, Petru Major, cădut-a elă
în adevără în acele grave crori, mal alesi ca istoricii, cark ati în-

demnati pe Roesler (pag. 68) să dică că istoricii noștri români nu
suntă de câtă scriitori de patriotismă ?
“Diverse suntii erorile ce i se impută, principala:

este însă ace

cândi susține, ca teză, că Dacii toți până la amuli aă perit şi că noi
Românii nu aveti în vinele nostre de câli, puri sânge latină şi nu fiă
cumă ci de curati Casusi, adică cetățeni romani !
Da, să recunâștemii că aci arii fi o scădere pentru gloriă istori.
cului, dâcă în conclusiunile lui n'arii străluci curati și atrăgători

sigiliuli convingere! sincere, ci sară v&di, că a fostii numai unii mi-

jloci de prostâscă îngânfare și nu

mal

alesi un mijlocii de apărare

în lupta sa anevoi6să cu Gazeta literară din Viena de la 1815—1816.

Însă, d-lorii membri, chiară dăcă sară proba că patriotismulă a
întunecată adevărul în mintea lui Petru Major, în acestă teză, 6re

sară putea numi mulți istorici și din cei mal mari moderni, de
la oră ce popor, cari să nu fiă scrisii tendințiosii operile lori,
tendință fiă tăinuită fiă făţişă ? Bine aci cel cari îndemnă pre isto-
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rici să serie

«sine

studio et îra», dară de-ce să ni să câră nouă

întâi, Românilorii, de a face

acesta ? Şciţi

mai

după ultima carte publi-

cată de unit june scriitor plin de talent, decă vecinii noștri profită
de ori ce recunâşcere sinceră de erori naţionale ale vre-unuia din

scriitorii noștri, spre a face din ea ună izvor de acuzări nouă contra Româniloriă ! Idealuli este ceea ce toți dorimi, ideali este is-

toria, este şciința adevărată ; iară idealul în practică, vai! — se
înscrie mereii la pasivulii naţiunei române!
Nu acesta voit-a Petru Major şi de aceea, — cumi ici, d-le Marienescu, — până a nu se face bine diua, cli Și a aprisă făclia la
foculă patriotismului, și cu ea a pornitii spre conducerea nostră,
_ scriindu acea istoriă pentru «începutului Românilor» care, după cumi
dice Eliad, avea să fiă toiagul lui Moise despicându înainte calea

propășire! Româniloru.

Dară dâcă Pelru Major, cu făclia vietei naţionale ce a primiti de

la predecesorii alergători. ai culturei, au luminat jumătatea ultimă a
secolului ali XVIII-lea şi mal alesi primil 21 de ani al secolului
alu XIX-lea, nu cum-va ideea naţională sa stinsă cu mortea lui ?

Nu, ci ea a luati o manifestare mai complectă și, pote, mal neînvincibilă. De unde până la Petru Major arma de defindere a originiloră, Românilorii era istoria şi pâte adese adevărul istoricii turmentatii; de 40 de ani încâce demonstrarea originilorii nâstre latine

“a, fostă

cerută

de la studii

etnografice

din multiple

direcțiuni.

Da,

cu muri nalți și nerăpuși a împrejuratii ideea romanității, şc6la lui
Lazării din Bucureşci şi aceea a lul Veniaminii din lași ; dară strălucită tu victoria latinităţii n6stre, -nu prin schingiuirea limbei române de a respinge, ca elementi străinii, o bogată culegere de vorbe
străine,

ce

ne eraii

încă

indispensabile

spre a nu muri

cugetarea

lipsită de vehiculă, ci prin aprofundarea produceriloră intime ale geniului poporului. - Alexandri a făcut mai mult pentru a proba latinitatea n6stră, colectândă doinele, horele, baladele (ăranului români,

?
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de cât tâle certele nâstre asupra purismului
lori slave-turco-maghiare !

Apoi, după cum altă dată Ardlulii a
române, așa la vocea magistrală a lui
al Ard6luluy ai prinsi: mâna la muncă
intrați în sănătâsa direcţiune a culturei
D-ta,

limbei, asupra cuvinte-

condusi direcțiunea culturei
Alexandri, bărbaţii deştepţi
alături cu elă, și iată-ne toți
naţionale !

d-le Marienescu, al fostși eşti peste munți în
fruntea aceloră

conluptători ai lui Alexandri.

D-ta al înțelesi, că a studia, datinele,

obiceiurile, deprinderile, înclinările, până și eresur
ile, prejudețele poporului, este a face cea mai temelnică etnog
rafiă, și te-ai pusă pe
lucru, de acumit 20 de ani trecuţi.. Recolta
d-lale este cunoscută, ea

este frumâsă, ea face titlurile d-tale
dilei de adi.

de

prima

mână,

la

onorurile
o

Născută la 1830, pe pragulu de renaşcere
ul României, d-ta al
compleciată pe Alexandri în lucrarea sa,
decă nu 'mi permite modestia d-tale să dic, cum o rază se adaog
ă la alta, apoi, după espresiunea poetului: «ca doul ochi într:
lumină.» Baladele şi colin-

dele ce a

publicată

Marienescu,

între

anil 1859 —

trecutulii poporului

românii.

1867, "i-a

arătată,

d-le”

Înse d-ta ai voitii ca acesti .

poporă să nu se glorifice numai cu trecu
tuli lui, și “de aceea
le-ai ocupat. de cultura lui viitâre și al servi
to prin frumâsa d-lale
publicațiune din 1858, cu titlul: «Inveţătorul
ă poporului.» D-ta ay
învețatu poporuli să. aștepte salvarea lui din
continuarea. meseriei
plugăriei,

din dedarea lui la

comerciă,

Ja industriă.

Și totii-d'o-dată

lay învățat pre acesti poporă să 'şi șcie şi istor
ia: trecutului, prin
acelă bună manual scolasticii, care avu onre
să fiă dati afară din
șc6lele de peste munți, prin porunca regimului
de acolo, în 1876...
Nepricepuţii! nu cu înlăturarea de cărți vori
stinge ideea naţională,
care va persiste câtii va bate pe lume o
inimă română! Neprice-

puţii! vori “să iezescă ocânulii !
Nu

voiu să înregistrezii

|

aicea alte lucrări ale d-tale,

|
cari aşteptă

numai publicarea, și din care unele mal eri le-a
cunoscutii
Academia, ca' Novacele, cântecele lui Novacii și ale fiului
stu Gruia, Colecţiunile de farmece — descântece, Doinele,
Horele din noă culese,

152

122

Mitologia Daco-Românâscă etc. Să trăeşci, d-le Marienescu, ca să le
vedi în mâna publicului, care ca adi şi atunci te va saluta cu acea
dragoste desinteresată, ce numai în colechivitățile amane întâlneșce individele, care se „ridică prin minte pe dasupra
capetelorii comunului!
Eu din parte-mi mărturisescii,că așteptii cu viă nerăbdare, dintre t6te
operele d-tale, Mitologia şi acea cu titlul: Provinciile române, opă

juridic — materiă în care eşti prea compelenlii, cum te arâtă și gradulu ce al de d-rii în drepturi și jude superiorit ali Curţel apelative
din Pesta, și totii o dată opi istoricii despre starea românilori în
Dacia în primii secol.
Dară încă o-dată, Academia na avulu lipsă de publicarea tuturorii acestori lucrări; labârea d-tale de 23 de ani în ogorulă

culturei

naționale a îndemnato

să "ți deschidă

porțile

acestei în-

cinte.

Representanti

ali doinei şi baladei Ardelene, păşesce salutată de

noi toți: colegii d-tale! Culege și mai departe, onorate colegi, acele
scumpe graiuri ale inimel române, și cu numele lut Petre Majorii

aminteșce, celoră ce nu iubescă şcâla lui, şc6la patriotismului, acele
vorbe ale marelui Start Mil, când dice, că «în dioa chiar cândă
religiunea ar fi să înceteze, numai amorulit de patriă ară putea fi
pusii în loculii ei, ca să nu se sdruncine societatea din lundamentele ei! (Die Gegenwart No. 48—74.. Les esprits religieux posthumes,

de lohn Sfuart Mil,... par Karl Blind). Cu Henri Martin, strigă-ne:
«să nu ne lăsămi a fi invadați de învățămintele leşinătore ale unui
cosmopolitismi care disolvă popsrele!> Attachons nous invinciblement â celte idee sainte de la patrie qui est au dessus de loutes
les conceptions de notre esprit, qui impose ă tous un commun devoir, qui fortifie les âmes.les plus simples, comme les plus hautes
intelligences ! — (Siicle, 25 Mal 1875. Discursii la înaugurarea sta-

tuei lui Manin).
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