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C ei tsrqponmldintâi
kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ani din trecutul ai vieata preparandiei (scolii
norm ale) or.-or. rom âne din A rad0

In t r o d u c e r e .
în toam na anului de faţ ă, în 3/16 noem vrie se va sărbâ centenarul preparandiei gr.-or.
rom âne din A rad.
Fiind cel m ai vechiu şi cel m ai rodnic
aşezăm ânt cultural pentru învăţ ători în patria
noastră, care răspândise o gândire şi sim ţ ire
rom ânească tim p de-o sută de ani la Rom anii
din Banat, din părţ ile aradane şi Bihor, cuvine-se, să cercetăm , întrucât ne perm ite tim pul
.şi îm prejurările, sub ce înrâuriri şi în ce conl) A ceastă schiţ ă istorică din trecutul institutu
lui nostru pedagogic, scrisă în urm a însărcinării conferenţ ei profesorale din 3/16 m artie 1912, recunoaştem ,
că nu e com pletă, pentrucă n e - a u lipsit m ijloacele şi
tim pul de a descifră, traduce şi a consultă tem einic o
.m ulţ im e de hrisoave însem nate latineşti din arhivele,
în cari se găsesc îngropate m ulte m om ente din trecu
tul nostru sbucium at. Tim pul scurt, ce ne-a stat la
dispoziţ ie, şi ocupaţ iile noastre zilnice ne-au perm is
num ai scrutarea actelor, ce se află în arhiva Sem ina
rului şi unele, ce se găsesc în arhiva C onsistorului
oiostru, precum şi în arhivele oraşului şi com itatu
lui A rad.

A rad, 7/20 m aiu 1912. QPONMLKJIHGFEDCBA
A u to rii .UTSRQPONMLKJIHGFED
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diţ ii i se puseră, după un şir de silinţ i şi suferinţ i, tem eliile în 3/15 noem vrie 1812.
A arătă sub ce înrâuriri şi în ce condiţ ir
a luat întrupare deplină această şcoală peda
gogică, înseam nă a desfăşură cea m ai însem 
nată şi totodată şi cea m ai grea parte a isto
riei culturale a Rom ânilor dela noi în veacul
al X VIII-lea si cea dela începutul veacului al
X lX-lea.
D in întâm plările şi faptele acestui timp*
vom am inti m ai ales pe acelea, cari au exer
citat o influinţ ă m ijlocită ori nem ijlocită asu
pra întem eierii acestui institut, şi cari vor aveâ
m enirea, să ne prezinte într’o lum ină cât mai.
clară şi m ai senină această întem eiere.

întem eierea tuturor instituţ iilor noastre cul
turale din patrie, precum şi tot ceeace prom o
vează cultura şi binele neam ului nostru, este
efectul luptei, pe care în m ijlocul prim ejdiilor
şi suferinţ elor au purtat-o părinţ ii, m oşii şi stră
m oşii noştri cu atâta însufleţ ire şi îndârjire.
înfiinţ area şcolii noastre pedagogice este
deasem enea efectul ideilor m ântuitoare ale oa
m enilor noştri m ari cu dragoste fanatică de
neam ul lor, cari ştiau ce vor, care s'au desvoltat în urm a lum inii, ce s’a revărsat asupra unor
fii aleşi ai neam ului nostru prin unirea cu bi
serica Rom ei pedeoparte, — pedealta efec
tul virtuţ ilor şi vitejiilor poporului nostru, în
cordate în braţ ul şi inim a fiecărui ostaş rom ân?
şi arătate în faţ a lum ii, pe câm pul num ăroaselor răsboaie în decursul tim purilor* îndeosebi

I
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insă în răsboaiele din urm ă cu Turcii şi N a
poleon.
Şi aceste idei m ântuitoare, precum şi
aceste virtuţ i şi vitejii ale neam ului nostru,
care poartă în sufletul său dragostea m oştenită
a păm ântului său străm oşesc, şi pe tem eiul
acesta are conştiinţ a chem ării sale pe acest
păm ânt, nu puteau fi călcate în picioare cu
una cu două; cidincontră trebuiâ să des
chidă ochii m inţ ii m onarhilor ai acestei ţ ări,
ca in interesul patriei şi al tronului să se în
grijească şi de cultura şi bunăstarea acestui
popor neîndreptăţ it.

ItsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V eacul al ZYXWVUTSRQPO
X V I I I - le a înfăţ işează un interes
deosebit pentru neam ul nostru din A rdeal şi;
U ngaria, care, în urm a îm prejurărilor m aştere
şi nefavorabile, în cari a trăit, abia acum ’ in
tră în lupta nobilă pentru desrobirea sa din
cătuşile ruşinoase şi apăsătoare, cari îl ţ ineau
în întunerec. A ceastă luptă nobilă, întreprinsă
m ai întâiu de episcopul Clain, şi continuată
cu m ultă tărie şi îndărătnicie de câţ iva oam eni
lum inaţ i, cari s'au adăpat în m are parte la iz
!
voarele culturii europene, a fost sprijinită foarte
m u l t şi de îm prejurarea, că în tim pul acesta
se îm plineşte cea m ai însem nată evoluţ ie în
vieaţ a popoarelor din Europa: Instituţ iile veacu
rilor trecute cu jugul lor greu şi învechit fac
!
loc la altele nouă, proclam ându-se „drepturile
om ului şi ale poporului".
Poporul rom ân îngenunchiat şi încătuşat
veacuri dearândul de diferite popoare, cari in
undaseră ţ inuturile lui străm oşeşti, pierduse
aproape conştiinţ a de sine cu înstrăinarea cla
sei culte de lim ba şi legea străm oşească. Con
dus însă de instinctul sănătos al rassei sale,
această fatalitate nu-i puteâ atinge şi pângări
sufletul; germ enul vieţ ii şi credinţ ei sale stră
m oşeşti răm ase — spre norocirea şi fericirea
noastră — neatins şi nepângărit. Supus robiei
şi fără existenţ ă legală pe păm ântul său de
baştină, persecutat din toate părţ ile, iar rodul
m uncii sale cheltuit pentru interesele apăsăto
rilor săi, fu constrâns a închide şi ascunde înadâncul inim ii sale această credinţ ă străm o- XWVUTSRQ
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şească, care cu cât fu m ai înnăbuşită, cu atât
m ai m ult se întări, şi la sosirea altor vrem uri
m ai priincioase, se şi m anifestă în tendinţ e hotărîtoare pentru existinţ a şi viitorul nostru.
A ceste vrem uri şi sosiră deodată cu veacul
al X V III-lea, în urm a U nirii cu biserica Rom ei,
care deschise şi Rom ânilor şcolile catolice
din patrie şi A pus (Rom a, V iena etc.)
în tim pul acesta au venit bărbaţ i vrednici
cu cultură apuseană şi învăpăiaţ i de dorul
sfânt, de a vedeâ această credinţ ă şi virtute
străm oşească în strălucirea ei şi de a-şi ajuta
şi ridică neam ul în chipul cel m ai îndrăzneţ
pe aceeaş treaptă cu neam urile recunoscute
prin legea ţ ării: „nobilii, adecă U ngurii, Saşii
şi Săcuii".
Cine n’a auzit şi nu cunoaşte num ele stră
lucite*^ glorioase ale episcopului Inocenţ iu Clain,
G heorghe Şincai, Petru M aior, Paul lorgovici,
D im itrie Ţ ichindeal, G heorghe Lazar, M oise
N icoară, Sam uil V ulcan, C. D iaconovici Loga
etc., cari au fost oam eni de luptă şi dascălii
neam ului lor. A tinşi de duhul vrem ii şi dorind
a realiză visurile scum pe ale inim ilor lor, ce
izvorau din credinţ a tare a neam ului, vestiau
în m ijlocul celei m ai revoltătoare apăsări zo
rile învierii şi renaşterii naţ ionale.
Pe aceşti oam eni, vizionari ai rom âni
sm ului, D -zeu cel bun şi drept ni i-a trim is, ca
prin faptele lor m inunate: prin întărirea cre
dinţ ei străm oşeşti, prin cultivarea lim bii şi is
toriei şi prin deschidere şi întem eiere de şcoli
cu lim bă şi duh rom ânesc să inaugureze o
direcţ ie naţ ională şi să pună tem elie conştiin-
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ţ ei rom âneşti pentru desrobirea şi m ântuirea
neam ului nostru de pretutindeni.
A ceste idei m ântuitoare ale bărbaţ ilor de
inim ă, jertfă şi m uncă ai m işcării de regenerare,
prin cari se propovăduia adevărul în chipul
cel m ai puternic la neam ul nostru, trebuia să
ajungă, dacă nu în întregim ea lor, cel puţ in în
parte la urechile dom nitorilor şi stăpânitorilor,
în form ă de jalbe în num ele clerului şi popo
rului rom ân neîndreptăţ it „în veacul predicilor
pentru egalitate şi vieaţ ă liberă".
Cel dintâiu dintre aceşti oam eni lum inaţ i,
care a cutezat, să-şi ridice glasul şi să între
prindă lupta pentru regenerarea politică şi in
telectuală a neam ului nostru, a fost îndrăzneţ ul
şi energicul episcop dela Blaj, Inocenţ iu Clain,
\
• pe al cărui stindard de deşteptare sta scris:
„Şcoale, şcoale pentru Rom âni şi egală în
dreptăţ ire cu celelalte naţ iuni din patrie". U r
m area firească a sforţ ărilor neuitatului episcop
a fost, că a atras atenţ ia îm păratului Carol VI.
asupra poporului rom ânesc asuprit, şi i-a per
m is, să-şi ridice în Blaj biserică-catedrală, re
şedinţ ă episcopească, sem inar şi şcoli rom â
neşti, cari dăinuesc şi astăzi pentru propăşirea
neam ului nostru.
El m oare, fireşte ca m artir în Rom a, în
urm a unui şir de lupte şi suferinţ i, dar idea
naţ ională, idea m ântuitoare nu s'a stins, lăsându-o m oştenire altor urm aşi vrednici ai săi.
A ceste idei regenerătoare şi nouă la neam ul
nostru aprind inim ile calde ale altor oam eni,
altor apostoli, m ai întâiu ca S. Clain, Şincai,
M aior, Lazar etc. în A rdeal, apoi ca Paul ZYXW
Ior-
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govici, Ţ ichindeal, N icoară, Loga etc. în Bă
nat şi părţ ile aradane, în ale căror suflete în
colţ esc aceste idei şi se desvoltă cu tărie,
m enite a aduce rod îm belşugat pe seam a tu
turor Rom ânilor.
A şâ Petru M aior spune în „Cuvântul înnainte a istoriei pentru începutul Rom ânilor în
Dacia, că văzând Rom ânii din ce viţ ă stră
lucită sunt prăsiţ i, toţ i să se îndem ne străm oşilor
săi întru om enie şi bunăvoinţ ă a le urm a".
Şincai exclam ă în m ai m ulte locuri ale „Cro
nicii" sale, cum „neam ul rom ânesc, uitându-şi
viţ a şi săm ânţ a, gem e sub jugul altor nea
m uri". Tot aşa’ şi Sam uil M icu Clain în întroducerea la „Istoria Rom ânilor" spune, că „m ult
este a fi născut Rom an, cum învăţ ăm dela
însuş Pavăl apostolul, carele m ăcar că eră din
săm ânţ ă Jidov, tot se lăudă şi cinste îşi ţ ineâ, că
încă cu num irea este născut Rom an, şi cu ade
vărat a se naşte din sânge rom an, m ult este".1)
A ceste idei de renaştere, propagate de
aceşti trei apostoli, aflară răsunet puternic şi
în sufletul bărbaţ ilor m ari din părţ ile noastre,
cari prin duhul şi m unca lor desfăşurară stea
gul redeşteptării naţ ionale şi al desrobirii de
jugul apăsător al ierarhiei sârbeşti.
D istinsul şi învăţ atul advocat, Paul Iorgovici, care, adem enit de exem plul lui Şincai,
se duse la Rom a, iar m ai târziu îl întâlnim la
Paris, Londra şi V iena, în cărticica^ sa „O bservaţ ii la lim ba rom ână", publicată la Buda
1788, rosteşte m arele principiu, că „lim ba şi
l) A. D. X enopol: Istoria Rom ânilor, voi. V p. 721— 722,
Iaşi, 1892.
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naţ iunea cu acelaş pas păşesc",1) şi întreprinde
şi el îm bogăţ irea lim bii cu vorbe latine şi cu
răţ irea ei de străinism ele, ce-i înăduşiau geniul;
lucrarea sa „e plină de observaţ iuni interesante
şi sugestive".
Iar înflăcăratul naţ ionalist D im itrie Ţ ichindeal cuprinde într’o singură gândire renaşterea
neam ului, zicând: „Să punem nouă înainte, ce
dulceaţ ă şi fericire ar fi, a vedea aşa m are
num ăr de Rom âni, că se iubesc ca fraţ ii şi se
om enesc!... N u e aici G recu, nici Latinu, unit
şi neunit. Să fim noi Rom ânii toţ i una drepţ i
şi adevăraţ i creştini"... Iar concluziunea tutu
rora pare a fi exclam aţ iunea profetică: „M intea!
M ărită naţ ie daco-rom ânească în Banat, în
Ţ ara R om ânească, în M oldova, în A rdeal, în
Ţ ara U ngurească, m intea! când te vei lum ina
cu învăţ ătura, cu lum inatele fapte bune te vei
uni, m ai aleasă naţ ie nu va fi pe păm ânt înnaintea ta... Că faptele bune sunt ţ ie firească
om enie, m ărirea, însufleţ irea cea m are, bărbă
ţ ia, acestea sunt faptele cele bune ale străm o
şilor tăi, adecă ale Rom anilor celor bătrâni!"2)
Iată vizionarii neam ului nostru, cari sim ţ iau, că au o chem are sfântă pe lum ea asta,.şi
cari „se însem naseră m ai ales prin ideile lor
înalte, prin credinţ a lor, prin talentul literar şi
prin m unca lor neobosită", pe cari, se cuvine,
să-i cunoască toată suflarea rom ânească.
Să trecem acum a şi să arătăm pe rând
rezultatele m odeste din veacul al X V III-lea, la

1
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cari au putut ajunge Rom ânii pe calea culturii,
în urm a m işcării de regenerare a fruntaşilor
şi în urm a vitejiei şi virtuţ ii poporului nostru
aepe câm pul de luptă, cari au avut de urm are
şi întem eierea şcolii noastre pedagogice.
Sub dom nia genialei regente, M aria Te
rezia, la stăruinţ a fiului său plin de um anitate
şi a unor sfetnici lum inaţ i, s’au făcut m ari pro
grese în întreg im periul prin organizarea învă
ţ ăm ântului. Prin regulam entul naţ iunii ilirice
din 1770, îndeosebi însă prin legea şcolară
„Ratio educationis“ din 1777, dispune înfiin
ţ area de şcoli în toate com unele din provinţ ele m arelui im periu, ca fiecare neam să se
poată lum ina prin şcolile sale naţ ionale, în
fruntea cărora să se pună învăţ ători harnici, —
prin cari dem ersuri s’a îm bunătăţ it foarte m ult
soartea vitregă a Rom ânilor.
îngrijorarea luptelor din A pus o făcu, să
se gândească şi la Rom âni, dintre cari se fă
cură nouă regim ente de grăniceri şi pe seam a
cărora se ridicară şcoli grăniţ ereşti. Se înfiinţ ă
sem inar în V iena, în care se prim iau şi stipendişti rom âni. Bisericii ortodoxe rom âne,
„religiunea celor asupriţ i", i se îngădui, să-şi
aibă vlădicii lor, „cari erau întâiu Sârbi".
La 1780 urm ează pe tron lum inatul ei fiu,
Iosif II. ale cărui „silinţ i nobile şi um anitare
i-au făcut m em oria nepieritoare la Rom âni, şi
putem afirm a cu siguritate, că acestea au ci
m entat legăturile noastre cu casa de A ustria".1)
l) D r G h. Popoviciu: Ist. Rom ânilor băn., Lugoj, 1904,
pag. 352.

1 2 tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED

Este adevărat, că prin întrevenirea lui s’a
îm bunătăţ it tot m ai m ult starea um ilită şi vred
nică de plâns a Rom ânilor. „N aţ iunea valahă
se tratează încă tot într’un m od slavic", zice
nobilul dom nitor despre Rom ânii bănăţ eni, „de
unde urm ările sunt în parte puţ ina ei culti
vare... e şi adevăr, că pentru de a face altora
loc dintre coloni, Rom ânilor li s’au luat pă
m ânturile cele m ai bune, satele lor li s’au stră
i
m utat şi astfel li s’au făcut m ai m ulte apăsări,
când ei sunt totuş cei m ai vechi locuitori ai
ţ ării".1) XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Iar despre Rom ânii din Bihor şi îndeosebi
despre cei din com itatul A radului scrie: „Ei
până întru atâta s’au dedat cu apăsarea şi
tractarea sclăvească, încât le sunt indiferente
chiar şi locuinţ ele, au devenit nestatornici şi
plecaţ i schim bărilor şi exceselor. A cestora tre
buie să li se deschidă şcoale şi să li se dea
preoţ i m ai lum inaţ i, în fine ei trebuie să fie
tractaţ i m ai um an".2)
Cu prilejul revoluţ iunii din 1784 A ntoniu
Jankovics, guvernatorul Banatului,3) însărcinat
fiind cu cercetarea cauzelor acesteia, constată
în raportul său cătră M ajestata Sa lipsa de
cultură la poporul rom ân şi lipsa de învăţ ători
harnici şi pricepători, „crescuţ i în şcoli m ai
înalte".
La com unicatul acesta, lum inatul îm părat
în rescriptul său din 1786, dat prin locote- QPONMLKJIHG
l) Dr

pag. 356.

Gh. Popoviciu: Ist. Rom ânilor băn., Lugoj, 1904,

■) Biserica şi Şcoala din 1899 Nr. 8 şi A. M arienescu:
Petru M aior, pag. 87— 88.
3) X enopol: Ist. Rom ., volum V, p. 703.
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nenţ a regească, stăruie m ult pe lângă înfiinţ a
rea de şcoli naţ ionale, îndeosebi la Rom ânii
neuniţ i, şi să se îngrijească de învăţ ători cvalificaţ i şi destoinici pe lângă lim ba’ naţ ională
şi în lim ba germ ană.1)
La 1790 urm ează pe tron Leopold II., care
avuse nobila intenţ iune, de a salva cel puţ in
în parte pe cale constituţ ională dintre refor
m ele absolutistice, dar salutare ale lui Iosif IL

A cestui m onarh înaintează Rom ânii su
plica lor din 1791, întitulată „Suplex libellus
V alachorum ", pe care îm păratul Leopold o tri
m ite dietei din Cluj spre desbatere, pe lângă
rescrip ul preaînalt, în care se recom ândâ, „să
caute m ijloace, prin cari atât poporului să i se
facă dreptate, cât şi clerului să i se procure
m ijloace de subsistenţ ă fără diferenţ ă de con
fesiune (sine distinctione ritus), să li se asigure
libertatea religiunii şi dreptul de concivilitate,
să fie înaintată şi cultura poporului cu bun
succes, adecă QPONMLKJIHGFED
să i se d e sc h id ă şc o li* .2)
Tot de astfel de principii eră condus şi fiul
său, îm păratul şi regele Francisc I. (1792— 1835),
care crescut în spiritul şi sub conducerea lui
Iosif II., urm ă cărările tatălui său. El dela în
ceputul dom niei sale dădu o atenţ ie deosebită
şcolii şi învăţ ăm ântului. Reflectând la răspun
sul negativ, ce l-a dat dieta din Cluj încă în
1791 cu privire la petiţ iile Rom ânilor, obligă
‘) N icolae Firu: D ate şi docum ente ref. la ist. şc. rom .
din Bihor, A rad, 1910, p. 12 şi 70.
*) G heorghe Bariţ i: Istoria Transilvaniei v. I, Slbiîu, 1889,.
pag 537.
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dieta, ca să-i înainteze un „plan de învăţ ăm ânt
şcolastic".1)
Francisc I. urcă tronul în tim purile cele
m ai viforoase, când ideile revoluţ iei franceze
produseră răsboaiele cele m ai sângeroase în
Europa, şi îngrijorarea aceasta de răsboaie, de
cari nu scăpă, îl făcu să se întereseze în in
teresul tronului şi al patriei şi de cultura po
poarelor din vasta sa îm părăţ ie, şi îndeosebi
de cultura neam urilor neglijate de religiunea
neunită, cari intenţ ii însă, din cauza răsboaielor franceze, s’au putut înfăptui abiâ între anii
1810— 12.
„R ăsboaiele sunt focuri m ari, la flacăra
cărora se văd lăm urit virtuţ ile şi stricăciunile
popoarelor", zice un distins scriitor rom âni
D eci şi poporului rom ân i s’a dat ocaziune în şirul lung de crâncene răsboaie contra
lui N apoleon, ca să-şi arate înaltele sale vir
tuţ i ostăşeşti, vitejia,^sim ţ ul de jertfă, alipirea
de tron şi iubirea de patrie.
în m ai m ulte de 60 de ciocniri crâncene
au sângerat greu soldaţ ii rom âni din A rdeal,
Banat, com itatul A rad, 'Bihor, Sătm ar şi M arm aţ ia, între anii 1793— 1814, dovedind o vite
jie extraordinară, alăturea de cei m ai viteji
soldaţ i ai m onarhiei.
D espre vitejii Rom âni zice un istoric au
striac, că erau „singura oaste, pe ale cărei
puteau H absburgii să alerge cu înciedere
urm e XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
veghiată pe câm pul de luptă".2) Iar după

I

1
!

Acta diaetalia anni 1792 pag. 110.
2) Gh. Coşbuc: D intr’ale neam ului nostru p. 76. UTSRQPONMLKJIHGFED
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lupte m ari nu arareori era scoasă câte o
„phalanx valachica" şi lăudată în faţ a întregii
arm ate („in conspectu totius exercîtus"), ca
exem plu de statornicie şi vitejie.
Pentru răsboiul contra lui N apoleon „preoţ im ea şi nobilii rom âni au adus m ari sacrificii
în oam eni şi în bani, contribuind fiecare preot
cu un ostaş, provăzut cu cal şi întreagă arm ă
tura, ceeace după îm prejurările de atunci costa
sum a de 144 fl. Ep. A vacum ovici a contribuit
spre acest scop cu sum a de 5000 fl., iar no
bilii rom âni în proporţ iunea averii după siste
m ul şi îm prejurările de atunci. D easem enea s’au
înrolat pentru acest răsboiu m ulţ i Rom âni şi
ca voluntari".1)
A ceste virtuţ i convinseră pe dom nitorul
Francisc I. şi pe sfetnicii săi lum inaţ i, ce poate
prestâ poporul rom ân şi ce factor im portant
poate să fie el între îm prejurări critice, în cari
poate să ajungă m onarhia H absburgilor; şi cât
de nesocotit a fost acest factor în urm a siste
m ului, ce dom ină în m onarhie şi ce putere ar
puteâ deveni acest neam treaz şi viteaz, dacă
regim ul s’ar îngriji de desvoltarea energiilor, ce
ascunde în facultăţ ile sale.
îndem nat de aceste consideraţ iuni înalte,
din punct de vedere al m onarhiei, îm păratul
şi regele Francisc I. îşi îndreaptă privirile sale
asupra şcolilor neunite. A dresează în chestia
aceasta ordin com itatelor, dintre cari com itatul
Bihariei, desbătând în congregaţ iile sale chestia
şcolilor rom âneşti, raportează la locurile m ai
0 Enciclopedia Rom ână: D ieceza Aradului de A. H., v. I,
pag. 224.
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înalte, că cauza, pentruce poporul rom ân nu îm 
brăţ işează şcoala, e lipsa de învăţ ători destoi
nici şi capabili.
D eci recom andă din partea sa urm ătoarele:
„Pe instrucţ iunea învăţ ătorilor să se pună
m ai m are pond“....
„N eavând neuniţ ii şcoli, unde să-şi crească
iU
învăţ ători dexteri, ca celelalte confesiuni, ar
trebui, ca şi învăţ ătorii lor să se crească la
1
alte naţ ii, unde să înveţ e lucruri şi m oravuri
:
bune, QPONMLKJIHGFEDC
ca ri apoi să le ducă în popor".
:X
„în com une m ai m ici să se aplice de
învăţ ători şi preoţ ii". Apoi să stărue, că în şco
lile neunite să se înveţ e şi lim ba m aghiară.1)
Pe baza acestora putem afirm ă, că jalbele
adresate îm păratului, între cari am intim şi pe
tiţ ia din 18072), în cari se cerea cu stăruinţ ă
prom ovarea culturii naţ ionale rom âneşti, pre
cum şi inform aţ iile, ce le-au dat com itatele în
chestia şcolilor rom âneşti; num ai puţ in virtu
î
ţ ile ostăşeşti ale poporului rom ân şi jertfele
aduse pe altarul patriei şi consideraţ iuni m ai
;
înalte politice; tot astfel şi stăruinţ ele pe calea
i
culturii ale am intiţ ilor bărbaţ i lum inaţ i ai nea
m ului nostru, contribuiră, ca m onarhul să facă
un pas hotărît pentru ridicarea stării culturale
a poporului rom ân prin înfiinţ area unei prepa
I
randii, în care să crească învăţ ători harnici şi
l
capabili, de a face şcoala plăcută poporului.
§

.1

i
■■

') Fi™ : Date şi docum ente ect. p. 18— 19. (Raport din 1792.)
;

*) 1. Vulcan: D. Ţ ichindeal p. 66— 68 (vezi „Recursul m ajestatic**).

1
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întem eierea preparandiei. UTSRQPONMLKJIHG
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înainte de a trece la înfiinţ area proprie a
institutului nostru pedagogic, se cuvine, să
am intim şi ceva despre începuturile unor cur
suri de pedagogie ia Rom ânii din părţ ile noa
stre, cari dădură fără îndoeală organizarea şi
vieaţ a acestui institut, vrednic de veacul lum i
nilor, în care s’a înfiinţ at.
Până la inaugurarea institutului din A rad,
din care se răspândesc razele binefăcătoare de
lum ină şi vieaţ ă din zorile renaşterii noastre
naţ ionale, nu poate fi vorbă despre o astfel de
şcoală sistem atică la noi, în care să se for
m eze lum inătorii poporului rom ân.
N u se poate însă crede, că Rom ânii, îna
inte de 1812, să nu fi avut învăţ ători pregătiţ i,
iscusiţ i şi cu inim ă caldă şi plină de ideal
pentru întărirea şi prosperarea lor pe calea
culturii.
D in zarea aceasta încă întunecoasă abiâ
putem desprinde câteva date, cari sprijinesc
existenţ a unor cursuri de câteva luni, în cari
dascălii noştri să fi putut învăţ ă cetirea şi scri
soarea rom ânească.
A ceste cursuri au intrat în vieaţ ă în a
doua jum ătate a veac. XVIII, şi instituirea lor
a fost efluxul unei lucrări organice pe terenul XWVUTSRQP
2
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învăţ ăm ântului în era fericită a neuitatei îm părătese şi regine M aria Terezia.1)
în înţ elesul planurilor2), luate sub această
regentă pentru organizarea învăţ ăm ântului în U n
garia propriu zisă, s’au înstituit 9 „directori
3 UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
naţ ionali", pentru fiecare district de învăţ ăm ânt
câte unul. „A ceşti directori aveau să inspecteze
şi să controleze învăţ ăm ântul în aşanum itele
scoale naţ ionale şi ţ ineau pe tim pul vacanţ ei
cursuri de câte 6 săptăm âni cu candidaţ ii de
4■ •
•
învăţ ători".3)

.

■ .

• i
- I
■:

•I
‘i

-

ii

Astfel de cursuri de vară, sau aşanum ite
„norm e", să se fi ţ inut pentru instruirea învă
ţ ătorilor din com itatul Bihor în O radea-M are,
sub conducerea „directorului naţ ional" din
district tim p de 3 luni (m aiu, iunie şi iulie). „U n
asem enea curs pentru deprinderea învăţ ători
lor în noul m etod, întrodus la an. 1774 de
abatele Sagan, s’a ţ inut la ordinul com itatului
la an. 1779, în feriile Rusaliilor, în şcoala unită
din O radea-M are, la care au fost îndatoraţ i a
a se prezentă toţ i învăţ ătorii rom âni din Bi
hor, uniţ i şi ortodoxi, pe spesele com unelor".4)
în 1789 s’ar fi im provizat chiar şi un
curs de teologie şi preparandie de 6 luni în
Tim işoara pentru Rom ânii bănăţ eni, unde toate
învăţ ăturile de lipsă le propuneau dascălul M ihail Roşu şi renum itul profesor catihet de m ai XWVUTSRQ

■i
* •

,

*■ :

V
î
<

‘) M onografia oraşului Caransebeş de A. Ghidiu şi î.
Bălan, Caransebeş, 1909, pag. 217.
2) M onografia oraşului Caransebeş, p. 217— 18.
8) M onografia oraşului Caransebeş, p. 218.
*) N icolae Firu: D ate şi documente etc. p. 40.
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târziu, D im itrie Ţ ichindeal, în lim ba rom â
nească1).
Pentru de a puteâ stabili adevărul în pri
vinţ a asta, am intim urm ătoarele:
E fapt constatat, că Iosif II. încuviinţ ează
încă în 1785, „ca pe spesele preaînalte să se în
fiinţ eze un sem inar central în Tim işoara pen
tru instruirea preoţ im ii neunite"2).
A ceastă bunăvoinţ ă a genialului îm părat o
întăreşte şi o altă scrisoare în nem ţ eşte din
1788, adresată adm inistraţ iei cam erale din Ti
m işoara; din aceasta însă num ai atâta se poate
constată, „că M ajestatea Sa a destinat m ă
năstirea Franciscanilor din Tim işoara, în care
şi-ar fi putut găsi ocrotirea Piariştii şi gim 
naziul, pentru sem inarul gr. neunit"3).
Cum că acest sem inar nu s’a înfiinţ at până
la sfârşitul anului 1790, dovedeşte urm ătoarea
ordinaţ iune, adresată protopopilor tractuali:
„P
QPONMLKJIHGFEDCBA
rea C in stite D o m n u le P ro to p re sb iter !
întru aşteptarea până când Sem inariul cel
nou de obşte pentru învăţ ătura clericilor se
inactiva după îm prejurările de acum şi fiindcă
se întâm plă, la m ai m ulte locuri, că trebuesc
şi cer preoţ i parochielnici, pentru aceea să face
cunoscut, cum că acei tineri, cari poftesc întru
•cinul preoţ esc a păşi învăţ ăturile credinţ ei, ce
rem oniile bisericeşti şi slujba bisericească anum e

*) N. T. V elia: Ist. bisericească şi pol. nat- Sibiiu, 1865.
2) Dr. E. Roşea: M onografia inst. teol.-ped. A ndreian, Si.T>iiu, 1911, p. 3.
s) Vezi scrisoarea în 1. germ. în întregim e, publ. de P.
D eheleanu în „D reptatea poporului", Timişoara, 1906, nr. 4. UTSRQPONMLKJIHGF
2*
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se învaţ ă bine. Cucernicii tale poruncim , după.
prim irea acestui internat în protopopiatul vostru
să vestiţ i, că aceia ce să află ceteţ i la preoţ i,
diaci, care slujba dăscălească nu plinesc la.
anul viitor 1791, Ianuarie 20, la Tim işoara să
vie, — şi aşa pre sine găti să aibă — pre
cum aicea până la sfârşitul lunei lui A prilie să
poate răm ânea fără prim ejdie protivnică, —
seau a prea cucernicii tale, sau a creştinilor de
obşte, — că poruncim , că aceia care aicea la
învăţ ătură n’au fost, darul preoţ iei nu vor do
bândi prin punerea m ânilor A rchiereşti.

lJ
■
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D atus’au în Tim işoara, la 20 D ecem vrie1790. QPONMLKJIHGFED
P e tra P e tro v ic iu m . p. episcop"1).
Cu m oartea îm păratului Iosif II., care-şi
dădu toate silinţ ele, pentru a inălţ â în cultură
şi pe „V alahi", răm ase desigur literă m oartă
înfiinţ area acestui sem inar, ţ inându-se şi pe
m ai departe din când în când obişnuitele cur
suri de câteva luni, pentru ceice voiau să seaplice la preoţ ie, ca să înveţ e „învăţ ăturile cre
dinţ ei". Rom ânii trebuia să m ai aştepte cu se
m inarul, pânăce să vie o m ână de oam eni (P:
Iorgovici, D . Ţ ichindeal, D. Loga ect., îndeo
sebi M . N icoară), cari să trezească şi să răspân
dească din nou această idee, şi prin păşirea
lor energică din încrederea clerului şi poporu
lui rom ân din aceste părţ i să pună tem eliile
unui locaş de învăţ ătură creştinească şi de
cultură neam ului rom ânesc la 1822 în A rad.
0 A ceeaş foaie; vezi aceeaş ordinaţ iune şi Ia I. V uia: Şcoalele rom . ban. p. 86, cu o m ică schim bare, dar fără să sufere
conţ inutul.

■

î

1
;

■

:
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D espre existenţ a unui curs de pedagogie
de 6 luni, am intit m ai întâiu de T. V elia, fără
Insă să aducă tem eiuri îndestulătoare, asem e
nea n’avem date precise şi sigure. E m ai m ult
însă, decât evident, că şi în Tim işoara se ţ i
nură obişnuitele cursuri de vară: „N orm e"1)
pentru învăţ ători, precum se făcea în O radeaM are şi se practică cu m ult m ai târziu şi în
C aransebeş, ţ inându-se abia în 1820 cel diniâiu curs de pedagogie tim p de 3 luni, (în
m aiu, iunie şi iulie2). A ceasta o afirm ă fără
îndoeală şi două atestate, date în lim ba latină,
lim ba oficială până prin anii 1845— 50.
Cel dintâiu atestat e din 10 sept. 1807,
subscris de directorul D im itrie K ozm anovich,
in care se găsesc însem nate chiar şi studiile
propuse: „D octrina creştină, interpretarea evan
gheliilor, istoria vechiului Testam ent, gram a
tica, aritm etica, ortografia, regulele şcolastice,
doctrina m orală şi m etodul învăţ ăturii"3).
Al doilea e din 10 oct. 1809, datat în Ti
m işoara şi iscălit de directorul şcolar regesc;
e extrădat pentru Ioan Popovici din Iezvin,
unde s’a şi găsit, fără indicarea învăţ ăturilor
ascultate.4)
Şi aceste date sprijinesc aserţ iunea noastră
de m ai sus, că în Tim işoara s’au putut ţ ineâ nu
m ai cursuri de vară, tim p de 3 luni, până la înfiin0 luliu Vuia zice, că aceste cursuri s’au început încă în
1777. Vezi şcoalele rom . bănăţ ene în sec. XVIII. O răştie, 1896,
pag. 82.
-) A G hidiu şi I. Bălan: M onografia oraşului Caransebeş,
pag. 223. QPONMLKJIHGFEDCBA
8) I. V uia: Şcoalele rom . bănăţ ene pag. 83.
4) „D reptatea poporului" J906, nr. 4.
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ţ area inst. ped. din A rad. La astfel de cursuri
îşi câştigau bieţ ii noştri învăţ ători (şi preoţ i}
puţ ina învăţ ătură pentru poporul vrednic de
m ilă şi com pătim ire, dintre cari cei m ai m ulţ i
erau în rând cu ţ ăranii şi abia dacă ştiau
scrie şi sloveni cărţ ile bătrâne.
Astfel ni se prezintă starea culturală a
neam ului rom ânesc, fără nici un ajutor îm bu
curător din partea nim ănui, până la 1812, când
deveni oraşul A rad centrul cultural, de unde
porniâ cu tem eiu lum ina cărţ ii rom âneşti, ideile
m ântuitoare ale celor patru profesori rom âni,
cari au încălzit şi trezit la o vieaţ ă rom ânească
Rom ânii din Bănat, părţ ile aradane şi Bihor.

!
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în anul 1810, pentru conducerea m ai uni
form ă şi m ai înţ eleaptă a trebilor şcolare, îm 
,
te fa n
păratul Francisc I. denum i pe Sârbul ŞQPO
I
U ro ş N e sto ro v ic i de inspector al tuturor şco
lilor poporale neunite1). O denum ire m ai ni
i
m erită nici că se putea, căci nu ştim , dacă se
;
.
găsiâ între streini un bărbat m ai 'drept şi m ai
i
potrivit pentru această m isiune, decât el. Căci
el eră o inim ă caldă şi însufleţ ită pentru cauza
?
şcolară, în faptele sale totdeauna drept; aveâ
o voinţ ă tare de a prom ovâ cu m ultă pricepere
şi bunăvoinţ ă chiar şi cultura rom ânească ; un
î
:
deosebit respect cătră legile date pentru şcoală;
eră bărbatul, care ştia să restabilească cu
m ână de fier pacea între profesori şi nesufe
ritul director local de obârşie sârbească, S a v a

-ţ

i

5

\

.

A rsici.
l) At. M arienescur Petru M aior p. 88 şi 118. (A dausul).
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Cu activitatea întinsă în inspecţ ionarea
şcolilor a acestui bărbat lum inat şi iscusit
într’ale şcolii pentru tim pul său1), se începe
fără îndoeală o nouă eră în desvoltarea şcoli
lor neunite. Şi dacă m ai adăugăm şi aceea,
că credinţ a‘şi tem eiul, ce dânsul şi profesorii au
pus unul tntr’altul, i-au ajutat să realizeze cel
puţ in o parte din idealul aspiraţ iunilor aposto
lilor neam ului nostru din tim pul de sclăvie
culturală, — atunci nu ne m ai prinde m irarea,
că unul dintre profesori, după o activitate de
10 ani „la catedra gram aticii, stilului şi a cân
tării bisericeşti în şcoalele preparanae"2), C.
D iaconovici Loga, îşi dedică gram atica sa acestui
„Patron" al său prin cuvinte avântate şi pline
de laudă şi căldură. „Sosind prim ăvara lum i
nării neam urilor bisericii Răsăritului", zice di
stinsul profesor, „celor ce se află sub fericitul
Schiptru al Casei A ustriei, M ăria Ta, D om nule
Crăesc Consiliar, ca un stâlp plin de razele
lum inii stai strălucind între aceste neam uri:
cel ce cu înţ elepciune ocârm ueşte şase direc
toratul :
D irectoratul Budei cu 49 de şcoli,
„
Tim işoarei cu 180 de şcoli,
„
Caransebeşului cu 238 de şcoli,
„
O răzii-m ari cu 416 de şcoli,
„
Baciului cu 66 de şcoli,
„
Srem ului şi al
Slavonii cu 93 de şcoli.
A fară de acestea încă două şcoli prepa*) Vezi m ai jos ordiniie şi dispoziţ iile înţ elepte şi salu
tare pentru organizarea preparandiei.
2) Loga: G ram atica lim bei rom âneşti, Buda, 1822.
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rande prin orânduelile Tale capătă putere:
precum una în A rad pentru Rom âni, şi alta în
Som bor pentru Sârbi... N espusă este purtarea
de grije a M ăriei Tale, celce cu necurm ate
• -a ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ostănele ziua şi noaptea lucrezi, de a ţ ineâ
i
4 această sfântă întocm ire în bună stare. A cum
de aş avea puterea grăirii ca Cicero şi dulceaţ a
:.
cuvântării
ca D em ostene, cred că încă n’aş
1
putea din destul vădi laudele Tale, de care
:te-ai învrednicit. M ulte daruri strălucesc în su
fletul Tău, că prin învăţ ături cauţ i a lum ina
m intea tinerilor şi a îm bunătăţ i inim a lor cea
crudă; să capete înălţ atul îm părat supuşi cre
dincioşi, Patria locuitori buni şi vrednici, bi
serica creştini cucernici, iară părinţ ii fii ascul
tători: că num ai prin unii ca aceştia se aduce
fericire societăţ ii om eneşti".1)
în m ânile acestui bărbat, într’adevăr lu
1
m inat, pune M ajestatea Sa îngrijirea învăţ ăm ân
tului cetăţ enilor de religia neunită, prin urm are
şi a Rom ânilor ortodoxi. Şi el şi-a dat cele
m ai m ari silinţ e pentru reorganizarea şi pro
m ovarea acestui învăţ ăm ânt, nepierzându-şi
niciodată cum pătul şi nădejdea sa tare de a
puteâ conduce întregul învăţ ăm ânt, potrivit cu
vederile sale înţ elepte şi cerinţ ele tim pului,
j
până la sfârşitul vieţ ii sale (1825).
îndată după denum ire, a fost însărcinat în
calitatea sa de inspector de cătră M ajestatea
!QPONMLKJIHGFEDCBA
Sa, ca să cerceteze şcolile depe vastul terii
)
tor de sub inspecţ iunea sa1 şi să constate starea
1
lor faptică, pentruca astfel să se poată luâ m ă;
1
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şurile de lipsă pentru ridicarea lor, fără am â
nare din „aceasta vrednică de jale stare“. Am
fi nedrepţ i, dacă aci n’am da loc înduioşatului
glas al m artorului acestui tim p, D. Ţ ichindeal,
care ne dă în privinţ a asta urm ătoarele am ă
nunte :QPONMLKJIHGFEDCBA
„Iară Stăpânitorii şi M onarhii ori caria
nui poate fi totdeuna, ca fiii Patriei cei ce vor
să fie cetăţ eni, sau m oştenitori, propta şi nă
dejdea îm părăţ iei, fie cum şi fie în ce să se
îndeletnicească. Căci de acolo toată buna stare
de com un atârnă: de vrem e ce m ai m are parte a
unui trup, sau corpul politicesc, cu bună so
cotinţ ă trăbuie să fie. Pre lângă atâta Interes
al îm părăţ iei nu au fost nici cât cu^ putinţ ă
Stăpânitorului celui bun al nostru nebăgători
de seam ă să răm ână şi pre acest m are la nu
m ăr şi vechiu popor, carele^ totdeauna cu su
punerea şi credinţ a cătră îm păratul său sau
deschilinit, Rom ânesc, Sârbesc şi G recesc, la
aşâ ticăloasă stare să-l lase, ca să nui facă
m ai bună întocm ire în şcoalele poporalnice şi
prin m ijlocirea acestor m ai bună educaţ ie
stf-i dea“.

„D eciA cu porunca cea prea înaltă a m i
lostivului îm păratului nostru, prin toate locu
rile, unde se află din neam ul nostru popor, în
adins să facă cercarea şcoalelor, pre cel de înalt
şi bun neam născut D om nul U ro ş Ş te fa n
N e sto ro v ic i, al C hesaro-C răeştei M ăriri Consi
lier (Sfeatnic), şi m ai m arele a tuturor şcoa
lelor, ce se află supt Crăim ea ţ ărei ungureşti,
de leage grecească neunite rom âneşti, sârbeşti
şi greceşti inspector să treacă Iau orânduit,
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carele cu am ăruntul cercând, au aflat, cum că
cea m ai m are parte a norodului acestuia, în
necinste, întru întunerec şi în m are m işelătate
zace, m ai m ult din lipsa educaţ iei cei cuviin
cioase şi bune, decât din alte oarecare pri
cini. El ca un adevărat iubitor de neam ul om e
nesc, şi ca un răvnitor al binelui de com un,
despre această ticăloasă stare M aiestatei Sale
credincioasă înştiinţ are au făcut, şi lipsa noa
stră tocm a aşa precum e, o au descoperit"1).
în urm a acostor stări triste în privinţ a
culturii poporului rom ânesc, sârbesc şi grecesc,
pe cari cu „credincioasă înştiinţ are" le-a ra
portat inspectorul N estorovici, îm păratul şi re
gele Francisc I., pe baza „ P
QPONMLKJIHGFEDCBA
la n u lu i d e o rg a 
n iza ţ ie a şc o a le lo ru, prelucrat tot de el şi
„dat la înaltul Tron îm părătesc,"2) prin înalta
sa rezoluţ iune din 9 februarie 1811 „a po
runcit, ca trei naţ ionalnice de căpetenie şcoale
pentru preparanzi: una adecă în A ra d u -v e c h iu
pentru R o m â n i, alta în Sent-A ndreiu pen
tru Sârbi, iară a treia în Pesta pentru G reci să
se Introducă"3), fiecare cu câte trei cursuri de
5 luni, fixându-se chiar şi „învăţ ăturile", cari
să se propună de „câte trei profesori şi un
profesor de învăţ ătura legii, sau catihetă, cu
cuviincioasă plată"4).
„A cestor trei şcoli nem ijlocit P a tro n iaste
a sa C hesaro-C răiască şi A postolicească M ă
rire, Tatăl Patriei F ra n c isc /."
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3) A rătarea p. 8.
*) Acelaş izvor.
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„Iară îndreptătoriul sau QPONMLKJIHGFEDC
D ire cto ru l acestora
iaste m ai susnum itul, înalt şi de bun neam
născutul D. Consiliar şi al tuturor şcoalelor
de supt Crăim ea U ngariei, de legea grecească
neunite rom âneşti, sârbeşti şi greceşti Inspec
tor U ro ş Ş te fa n N e sto ro v ic i* } )
La glasul acestei ştiri: că în „A radul-vechiu“ se va ridica o „şcoală norm alicească"
pentru poporul rom ân, pentru lim ba rom â
nească, ceeace se răspândise fără îndoeală, ca
un fulger în toate ţ inuturile, locuite de Rom âni,
ai aştepta, fiind un evenim ent epocal în vieaţ a
culturală a unui popor nebăgat în seam ă, să
se producă o însufleţ ire şi bucurie generală şi
să fie cu entuziasm prim ită această ştire. D ar nu!
A ceastă veste despre nem ărginita bună
voinţ ă a M ajestăţ ii Sale faţ ă de poporul ro
m ân se prim ise, în urm a frăm ântărilor şi triste
lor experienţ e din trecut, cu neîncredere din
partea m ai m ultor conducători rom âni, ceeace
afirm ă însăş rezoluţ ia locotenenţ ei regeşti de
Buda, prin care se ordonează deschiderea institu
tului2). Eră încă vie în m em oria Rom ânilor nerealizarea m ult făgăduitului sem inar din Tim i
şoara, precum şi alte m ulte făgăduinţ i, cari au
răm as neîm plinite.
A trebuit într’adevăr să vie toam na anu
lui 1812, anul, în care să se facă trup aceâ
adâncă bunăvoinţ ă, ce-o păstră m onarhul în su
fletul său pentru poporul rom ân. Trebuiâ să
‘) A rătarea p 12— 13.
*) Iosif V ulcan: D. Ţ ichindeal p. 66— 68. Vezi tot acolo şi

„Cuvântul" ep. P. Avacum ovici p. 73.

*
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sosească odată acel fericit tim p, în care să se
realizeze acel factor esenţ ial pentru lege, neam
şi patrie, prom is la începutul anului 1811, ca
întruparea faptică a lui să însufleţ ească acest
neam iobăgit şi exploatat şi să-i inspire tărie
şi credinţ ă neţ ărm urită prin această binefacere
faţ ă de tron şi patrie.
Şi acea zi însem nată şi m ăreaţ ă, în care
să se întrupeze acea dorinţ ă veche, pentru
care de m ult se frăm ântau m inţ ile şi băteau
inim ile alese ale neam ului, zi vrednică de m e
m oria tuturor Rom ânilor, cea m ai însem nată şi
m ai m ăreaţ ă în întreaga istorie culturală a Ro
m ânilor din părţ ile acestea, fu în sfârşit fixată
pe QPONMLKJIHGFEDCB
3 1 1 5 n o e m v rie 1 8 1 2 prin rezoluţ iunea locotenenţ ei regeşti din Buda, adresată episcopului
din A?rad, P a u l A v a c u m o v ic i.
în această ordinaţ iune, sosită încă în octom vrie la A rad, se dispune, ca deschiderea
institutului, să se facă, la dorinţ a expresă a
M ajestăţ ii Sale, în ziua am intită într’un m od
solem n:
însuş episcopul Paul A vacum ovici să ce
lebreze sfânta liturghie cu „Te-D eum “ în zi
de D um inecă; să rostească cuvântare pioasă,
dem nă de această zi, în care să-şi convingă
credincioşii despre „îndurarea cesaro-regească";
şi să lăm urească rostul şi însem nătatea acestei
şcoli. Şi pentruca să i se dea toată încrede
rea şi cuvenita atenţ ie, se dispune şi aceea,
ca pe viitor să dispară orice „păreri sinistre"
cu privire la întenţ iunile preaînalte, de a ridică
cultura poporului rom ân, şi ca în ziua aceea
de deschidere pretutindeni pe teritorul diece-
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zei să se celebreze liturghie solem nă, cu slujba
aşanum ită „blagodenstive", şi preoţ ilor, cari
prin cuvântări ocazionale nu pot însufleţ i po
porul, să le trim ită cuvântări în scris, în cari
să se îndem ne credincioşii şi la contribuiri de
bunăvoie pentru augm entarea fondului şcolar.
Fiind această rezoluţ iune prin conţ inutul
său un act de m are însem nătate cu privire la
înfiinţ area acestui aşezăm ânt cultural, lăsăm să
urm eze în întregim e, în traducere rom ânească :QPONMLKJIHGFEDCBA
„ Ilustre şi P reavenerate am ice ,
Ilustrisim e şi R everendisim e D om nule E piscop,
Nouă Prea preţ uite!

D eoarece M . Sa a aflat de bine a ordona,
ca neam urile, cari se ţ in de ritul gr. neun., să
fie sprijinite prin îndurarea sa părintească, şi
ca toate institutele de cultură şi de educaţ ie
publică să se înm ulţ ească, prin cari fericirea
cetăţ enească, ce urm ează din acestea, prin în
grijire neîncetată şi m ai m ult să se prom o
veze, şi ca dispoziţ iile Sale salutare să se
înfăptuească cât m ai îngrabă, a dispus, ca
şcolile preparandiale naţ ionale cu începutul
lunii viitoare, noem vrie, după stil gr. în 15,
iar după cel iulian în 3 aceleiaş lună, fără
am ânare să se deschidă. Rugarea inspectorului
superior reg. al şcolilor gr. neunite, prin care
s’a făcut cunoscut acest scop oportun, s'a
prim it preagraţ ios în întregim ea sa şi s’a aflat,
că trebuie sprijinit şi prom ovat.
Că, dupăce întreg poporul acestui rit cu
noaşte cu om agială supunere binefacerile M ajestăţ ii Sale, se cuvine, ca oficiile subalterne,
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să înfăptuească de bunăvoie intenţ iile preaînalte
spre ridicarea fondului şcolar; iar ce priveşte
părerile sinistre, ce s’au ivit despre acest in
stitut, să dispară, şi greutăţ ile, ce s’ar ivi, să se
delăture prin ajutorarea acelora, cari sunt dar
nici pentru cultură. A cele dăruiri, adunate în
biserica lui D -zeu din graţ ia cesaro-regească,
de cari se va folosi poporul spre m ângâierea
proprie şi fiind destinate pentru şcoli şi edu
caţ ie publică, din nou şi cu m ai m ult efect să
se înceapă a se colectă.
D eci dar, pentruca să se convingă pedeplin
despre bunăvoinţ a adevărat părintească şi preagraţ ioasă a M ajestăţ ii Sale şi fiindcă de aici
urinează propăşirea fericirii, ca acest institut
de cultură şi educaţ ie să se îm brăţ işeze cu m ai
m ultă căldură, şi la dotarea acelui fond şcolastic prin dăruiri benevole şi m ai m ult să se
nizuească, P. T. D voastră acest conziliu lo
cotenent reg. prin actul de faţ ă află de bine a
V ă încredinţ a, că în aceâ zi şcolile preparandiale naţ ionale ale poporaţ iunii de acest rit,
conform voinţ ei preagraţ ioase şi neschim bate
a M ajestăţ ii Sale, să se deschidă într’un m od so
lem n; tot atunci P. T. D voastră în locul reşe
dinţ ei să celebraţ i în persoană sfânta liturghie,
încât se poate în zi de D um inecă, şi să ţ ineţ i
cuvântare pioasă despre inviolabilitatea dom 
nitorului ţ ării, cum se obişnueşte în bisericile
de ritul oriental în faţ a poporului, şi vorbire
sfântă, prin care să se convingă credincioşii
despre îndurarea cesaro-regească, ce s’a în
făptuit pedeplin prin întem eierea şcolilor preparandiale; şi că fondul şcolar trebuie dotat
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prin oferte benevole, să nu întrelăsaţ i ocaziunea de a recom andă, ca acest fond să spo
rească cât m ai m ult, ceeace să ordonaţ i şi cle
rului supus de pretutindeni, ca să slujească
totodată şi slujba aşanum ită „blagodenstive“,
şi totodată din clerul supus acelora, cari dela
sine nu pot însufleţ i poporul prin cuvântări
potrivite, să le trim iteţ i cuvântări în scris, pre
cum se obişnueşte cu prilejul naşterii şi învierii
D om nului.
P. T. D -voastră, care va înfăptui cât m ai
îngrabă cele înşirate.
D at din consiliul loc. ung. reg., ţ inut în
Buda, la 20 oct 1812.
Suntem gata spre servire QPONMLKJIHGFEDCBA
Brunsvik m . p .
Ioott L a tin o v ic s m . p .

C o rn iţ e le lo s if

B a r o n u l lo s if B a r k o c a y m . p * 1)

A ceste dispoziţ ii vrednice de laudă şi felul,
cum a înţ eles m onaihul să răsplătească erois
m ul poporului său, produseră o sfântă bucurie
şi o vie însufleţ ire în toate sufletele m ari, căci
acum nu peste m ult aveâ de fapt să se sărbeze sărbătoarea cea m ai înălţ ătoare şi m ăreaţ ă
dintre toate sărbătorile poporului rom ânesc din
aceste părţ i: sărbătoarea învierii culturii sale
naţ ionale. Un sem n bun şi desluşit erâ acesta
pentru poporul nostru, fiind această „îndurare
cesaro-regească“ cea m ai m are cinste, cel m ai
‘) Vezi ordinatiunea latinească: D. Ţ ichindeal de losif
V ulcan, p. 68 şi 328, găsită în arhivul consist, gr. or. rom . din
O radea-M are.
•
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strălucit dar, ce i se poate da unui popor, care
nu-şi preţ uia vieaţ a şi m ergea surâzând la
m oarte pentru patrie şi tron. Şi asta o ştim
noi, Rom ânii, m ai bine acum , când se îm pli
nesc 100 de ani dela înfiinţ area acestui institut,
care a fost un m are noroc pentru neam ul
nostru.
Fiind dorinţ a expresă a M ajestăţ ii Sale, ca
ştirea despre acest strălucit dar să se coboare
şi să pătrundă în toate cătunele poporului ro
m ânesc, — căci jos e tem eiul şi de acolo
încep, să clădească toţ i m onarhii 'înţ elepţ i, al
căror suflet bate într’adevăr pentru prosperarea şi fericirea popoarelor, — episcopul de
origine sârbească al diecezei rom âne a A ra
dului, Paul A vacum ovici, însufleţ it de îndem nul
acesta, se făcu acum apostolul binevestitor al
învierii unui neam .
în 27 oct. 1812 îndreaptă o circulară în
lim ba noastră rom ânească cătră „Preses Consistorium ului din V .-V elencze de 1. g. n. u. şi
Protoprezbiter O răzii-M ari V X precum şi cătră
toţ i protopopii din eparhie. în această circu
lară face cunoscut dorinţ a „m ilostivului M o
narh", că „fărăîndoealăşcoalele preparanşilor se
vor deschide" la 13/15 noem vrie 1812 în A rad,
şi porunceşte, ca în acea zi „în toate biseri
cile după D um nezeească Liturghie adăugatul
Cuvânt norodului cu înfiertată râvnă şi bucurie
să procitească, şi după aceea, acea obişnuită
m ulţ ăm ire cu cuvântare „Pre tine D um nezeule
Te lăudăm " să facă"; şi fireşte „în tot m odrul
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*) I. V ulcan: D im itrie Ţ ichindeal pag. 71.
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aceasta prea înaltă voie dim preună a ajunge
pe funduşul şcoalelor dăruire să facă".
în sfârşit urm ează glasul prietenului cul
turii, glasul arhiereului din veacul tresăririi şi
deşteptării sufleteşti, care glăsueşte tinerilor, să
se grăbească a se înscrie la noul izvor de lu
m ină, „pentrucă de aici înainte nici în cinul
preoţ esc nu se vor prim i, nici D iaconi şi Preoţ i
a fi nu vor putea, fără num ai aceia, cari în
văţ ăturile întru aceea şcoală vor săvârşi."
D ar să urm ărim acest cuvânt al bătrânu
lui arhiereu, străin de lim ba rom ânească, cu
luare am inte în vorbă şi gândire, pentrucă
acesta vesti m ai întâiu în lim ba străm oşească
celor m ai răbdători credincioşi ai săi ziua, în
care s’a pus tem elie ZYXWVUT
c u lt u r ii rom âneşti din
aceste părţ i, şi care produse o m işcare de bu
curie şi veselie în sufletele lor. QPONMLKJIHGFEDCBA
„ B in ecu cern ice k ir p ro to p resb iter m ie iu b ite!

Fiind că a sa prea osfinţ ită cesaro-crăiască m ărire ca atot prea în N alt al său gând
pentru lum inarea şi norocirea N orodului nostru
cătră sfârşit al aduce, bine au voit prin m i
lostivul a în N ălţ atului Ţ iitoriu de loc Sfat
Crăiesc unguresc cătră m ine supt N ro 26854
slobozit întim at, prea m ilostivesce a înscinţ at
cum că şcoalele preparanşilor în a treia zi lunii
N oem vrie după vechiul calendariu. Iară în 15 zi
N oem vrie după noul calendariu acestui an curg.
de bună sam ă şi neschim bat să vor începe şi
să vor deşchide.
D rept aceia să preporunceşce că şi noro
dul nostru în biserică despre aceia să încuno3
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şcinţ ează precum însuş aceea chiar să vază
ce feliu de îndurare atot prea m ilostivul al
nostru m onarh spre norodul nostru a vărsat şi
aşa de niscari nestatornice şi neîntem eiate gân
duri, pentru actstea scoale să înceteze, însă
de acolo şi aceia să să vază cum că dintraltă
parte N orodului nostru caşi a crescinilor su
puşi datorinţ ă ieste, în tot m odrul aceasta prea
în N altă voie dinpreună a ajunge, pe funduşul
scoalelor dăruire să facă.
Insă ca norodul despre aceea cum că de
bună sam a în ziua cea m ai susnum ită curge
rea scolelor preparanşilor să va începe depiin
a să încrede şi acelea scoale m ai bun’ sporiu
a avea să poată. Iară N orodul dăruinţ ă cu
toată râvna a face nu înceteze să poruncesce
că în anum ita zi în 3 N oem vrie după vechiul
calendariu an curg. în care zi fără îndoială
scoalele preparanşilor să vor deschide, în toate
bisericile după D um nezeiasca liturgie cuvânt
N orodului să să spună întru care cuvânt înşcinţ are trăbue să să facă precum atot m ilo
stivul m onarh atot prea în N altul G ând al său
pentru scoalele preparanşilor întru îm plinire a
aduce şi în aceia zi acelea scoale cu prăsnuire ale deşchide prea îndurat bine au voit
şi cu acelaş prilejiu şi norodul să să chem e
ca pe acel funduş a scoalelor dătorinţ ă de
bună voie şi m ai departe cu m ultă îndurare
să facă şi să deie. Şi după aceia cea obici
nuită M ulţ ăm ire să să facă.
A ceasta dar Binecucerniciei tale înşciinţ înd
preporuncesc, că binecucernicia ta în 3/15
noem vrie acestuiaş an în persoană dum ne-
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,-zeiască liturgie să săvârşeşti şi după săvârşi
rea aceasta aicea supt */• adăugat cuvânt N oro
cului să spui apoi după aceea cea obicinuită
M ulţ um ire a săvârşi să faci. Pe lângă aceasta
•datorinţ ă să ai M inton după plinirea acestuia
:şi aşâ încât m ai puţ in zăbăvind aceasta pe la
toţ i parochialnicii preoţ i a curăntălui ca şi ei
tot insul în biserica sa după spusul m ai nainte
m odru în 3/15 N oem vrie an. curg. dupăce să
va săvârşi dum nezeiasca liturgie adăugatul cu
vânt N orodului cu înferbântată răvnă şi bucu
rie să procitească şi după aceia obicinuita
m ulţ ăm ire cu cîntarea „Pre tine D um nezeule te
lăudăm " şi să facă pentru că întru una şi aceiaşi
•să fie în toate eparhiile şi în toate locurile al
.N orodului nostru aceea porunceşte să facă însă
.la care locuri acest ţ ărculariu până în a treia
zi lunii N oem vrie după al nostru calendariu.
Iară în 15 N oem vrie după noul calendariu în
acelea nu va veni în acelea, locuri a doua sau
.a treia D um inecă adecă în 10, sau 17 zi lunii
N oem vrie după calendariu nostru precum acesta
adecă ţ ărculariu acolo m ai de vrem e sau m ai
târziu va sosi.
A ceia, m ulţ ăm ire după m ai sus scris m o
dru ne lăsat supt greutatea răspunsului să să
facă şi la D ascălii al tuturor locurilor şi alţ i
«cari vor ave voie să m eargă la şcoalele preparanşilor să să arate ce să nu întârzie încoaci
la învăţ ătură întru aceia şcoală a veni pentru
*că de aci înnainte nici în cinul preoţ esc nu să
•vor prim i nici diaconi nici preoţ i a fi nu vor
putea fără num ai aceia cari învăţ ăturile întru
aceea şcoală vor săvârşi apoi m ai pe urm ă XWVUTSRQPO
3*
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pentru îm plinirea acestui atot prea înnalt lucru
să nu laşi cu vrem e relaţ ia Binecucerniciei
tale încoaci să trim iţ i.
întru alte preporuncindute acoperem ântului lui D um nezeu răm âiu al Binecucerniciei tale
V oitoriu de bine.
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Episcop".1)

Ce atenţ ie şi ce însem nătate m are se dădu
acestui evenim ent cultural, se vede din „adău
gatul Cuvânt", alcătuit tot de episcop, prin care
1
se făcu învăţ ătorul credincioşilor săi.
„A stăzi dar", zice păstorurul sufletesc al
Rom ânilor, „se începe şcoalele preparanşilor„
astăzi este ziua de prăznuire neam ului nostru,,
pentrucă astăzi începutul închipuirii norocirii şi
fericirii norodului şi iubiţ ilor urm ătorilor noştri,
se începe".
A cest „C uvânt", scris fireşte la iZYXW
m p u lz u l
al „a Sale Prea Sfinţ ite C hesaro-C răeşci M ă
v :.
riri", era m enit, să lum ineze calea nouă, ce
duce spre lum ină, care s'a deschis pentru acest
popor nenorocit, care trăiâ în m ijlocul prim ej
diilor şi suferinţ elor şi în cel m ai adânc întunerec. Toate silinţ ele episcopului se îndreptară,
într’acolo, ca să pună într’o lum ină cât m ai
vie şi cât m ai clară m enirea acestei şcoli şi
M
să-şi convingă fiii sufleteşti, cari erau streini

. * •:
.i-ii

•-

i

ţi

:

î

I

;-i: ’■

• '

în A rad în 27 zi N oem vrie, 1812. QPONMLKJIHGFEDC
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*) Public, de D am aschin M edrea în „Biserica şi Şcoala"
din 1899 Nr. 6. Vezi aceeaş circulară şi la I. V ulcan: D. T ichindeal, p. 70 şi 330.
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de rodul m uncii intelectuale, şi cunoşteau nu
m ai rodul m uncii de robotă spre folosul al
tora, că această şcoală s’a dăruit pentru pro
păşirea şi binele lor şi al patriei, „şi m ai vâr
tos pentru a noastră tinerim e", „din aceea
dragoste a Totu prea înaltă, care cătră noro
dul nostru bine au voit totdeauna a o avea".
„Folosul acestora şcoale vedea-veţ i, Pra
voslavnicilor Creştini, când după vr’o câtă-va
vrem e şi după săvârşirea curgerii şcoalelor,
fraţ ii, feciorii şi nepoţ ii cu învăţ ături şi cu lu
m inare înfrum seţ aţ i în sânul nostru înapoi se
vor întoarce, şi tinerim ei voastre, plăcute lui
D um nezeu, îm părăţ iei şi patriei de lipsă şi loru
pre de folosu învăţ ături voru îm părtăşi".
D upăce apelează la sim ţ ul de jertfă al
credincioşilor săi, îşi încheie „Cuvântul", că
„de vom da pe aceste şcoale sluji-va nouă spre
m ângăerea noastră, pentrucă cu aceasta pe ur
m ătorii noştri, cari nouă ne sunt m ai dragi,
din întunerecul şi din nenorocire îi vom u m ân
tui, şi în norocirea lum ii acesteia, iar în ceealalte lum i m ântuire îi vom aduce".
Fiind acest „Cuvânt" poate cel m ai în
sem nat act prin conţ inutul său, căci în el se
•concentrează toată lum ina, ce puteâ să iasă
pe acel tim p din o curte episcopească rom ână,
care se sbucium â între două curente duşm ane,
şi care a început de tot târziu, după deschi
derea acestui institut, să-şi înţ eleagă chem area
şi datorinţ a faţ ă de această fiică a bisericii; şi
fiindcă acesta a dus o bucurie vie şi o însu
fleţ ire sfântă în sufletele necăjite ale Rom âni
lor din cele m ai îndepărtate ţ inuturi, ceeace

38 UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
?■

dovedeşte şi num ărul m are al elevilor, cari au
dat ascultare glasului arhieresc, îl publicăm
dim preună cu clasicul său titlu în întregim e.
,C
QPONMLKJIHGFEDCBA
in stite D o m n u le P rese s şi P ro to -P re sb iter, B in e
c u c e rn ic ilo r K ir-A d m in istra to ri, C u c ern ic ilo r P a ro ch ia P
n ic i P reo ţ i, C a p e la n i şi D ia c o n i, D e b u n n e a m n ă scu ţ ilo r N e m e şi, D e c in stit n e a m n ă sc u ţ ilo r B ira ie , J u ra ţ U
şi d e o b şte tu tu ro r c a ri vă a fla ţ i în p ă zită d e D u m n e ze u E p a rc h ia n o a stră a A ra d u lu i, P ra v o sla v n icilo r
C reştin i , n o u e în tre C h risto s Iu b iţ ilo r F ii, D a r, M ilă ,
P a c e şi T o t B in e le d e la D u m n eze u !
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M ai de m ulte ori dim preună fiind Voi în
biserică adunaţ i, s'au vestit vouă, precum a Sa
Prea Sfinţ ită Chesaro C răiească M ărire, pen
tru norocirea norodului nostru prea m ilostiveşte a rândul bine au voit, ca şcoalele pen
tru preparanşi să se rânduească, unde să vor
aceia oam eni, cari chiem area învăţ ătorilor a
prim i vor avea, a închipui, precum ca prin
m ijlocirea lor tinerim ea noastră întru lum inare
a se aduce să poată. Socotiţ i Pravoslavnicilor
creştini, care altul, folos de aceasta a tot Prea
înaltă gândire a aşteptă are, fără num ai noro
dul nostru, pentru că m ai vârtos pentru a
noastră tinerim e aceste şcoale se ridică, de
unde bărbaţ i, şi pentru neam ul nostru, şi pen
tru patrie spre folos a eşi, însuşi pre sine, pre
D um nezeu, şi sfârşitul vederii sale a cunoaşte,
şi aşâ nu num ai întru această lum e pe sine
norocoşi, ce şi întru cea-laltă lum e fericiţ i se
pot face.
Fieşte-care dintre Voi pofteşte ca să fie
norocos, fieşte-care dintre Voi pofteşte ca să
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fie şi întru ceea-laltă lum e fericit, tot părintele,
zic toate aceste bunătăţ i urm ătorilor săi din
toată inim a pofteşte, însă nu-i destul num ai
poftă a avea, ce de lipsă este şi trudă şi jertfe
.a face, ca acest sfârşit, şi îm plinirea poftei a
ajunge să poată, aşa dar de lipsă este ca acest
sfârşit nouă însuşi şi urm ătorilor noştri a do
bândi să putem , îndreptărilor şi învăţ ăturilor
celor de lipsă pre sine să predăm şi să ne
supunem .
M ărirea Sa a nostru a Tot prea m ilosti
vul M onarch din aceea dragoste a Tot prea
înnaltă, care către norodul nostru bine au voit
totdeauna a o aveâ, şi întru această întâm 
plare folositoare sa a tot prea m ilostiveşte nouă
a cinsti nu s’a lăpădat, ci toate orânduelile
prea îndurat le-a făcut, pre m ai m arele Inspec
tor, a şcoalelor directori, caticheţ i şi învăţ ători
preparanşilor, cari pentru şcoalele cele sâr
beşti a preparanşilor trei şi un catechet, atâţ ia
pentru cele rom âneşti, şi un chatechet, şi pen
tru cea grecească un învăţ ător şi un catechet
rânduiţ i sunt, — i-au anum it şi ziua de astăzi
a Tot prea înnalt au rânduit, întru care şcoa
lele preparanşilor cu prăznuire a se deschide
şi curgerea sa, adecă cele sârbeşti în st. A ndreiu, cele rom âneşti în A radul-vechiu, iar cea
grecească în Peşta, a aveâ au început; astăzi
dar se încep şcoalele preparanşilor, astăzi este
ziua de prăznuire neam ului nostru, pentru că
astăzi începutului închipuirii norocirii şi feri
cirii norodului şi iubiţ ilor urm ătorilor noştri
se începe.
însă fiind că blagoslovenia lui D um nezeu
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în tot lucrul cel bun de lipsă este şi fără de
aceea blagoslovenie nici un spor nu vom do
bândi, pentru aceea, precum jertfa de astăzi,
şi rugăciunile noastre către D um nezeu am adus
pentru norocirea, îndelung de zile a Tot prea
m ilostivului M onarch şi Părintelui nostru, aşa
şi pentru aceea pre Făcătorul cel de sus acum
iarăş îl vom ruga, ca luarea aceasta înainte să
o blagoslovească, celor ce vor să se înveţ e, în
ajutor să ie fie şi lor dar să le dăruească, ca
bun spor învăţ ăturile a prim i să le poată.
Folosul acestora şcoale vedea-veţ i Pravoslav
nicilor Creştini, când după vr’o câtă-va vrem e,
şi după săvârşirea curgerii şcoalelor, fraţ ii, fe
ciorii şi nepoţ ii voştrii cu învăţ ături şi cu lum i
nare înfrum seţ aţ i în sânul vostru înapoi se vor
întoarce, şi tinerim ei voastre, plăcute lui D um 
nezeu, îm părăţ iei, şi patriei de lipsă, şi lor pre
de folos învăţ ături vor îm părtăşi. O ! Pravo
slavnicilor Creştini de abia aştept a ajunge
aceea vrem e, ca despre aceasta întru vederea
tuturora, şi cu ruşinea acelora, cari într’alt chip
au socotit, să vă încredinţ aţ i.
D in suflet, şi din trup cum că-i alcătuit
om ul nim enea nu se va îndoi, aşişderea şi
aceasta cum că-i sufletul m ai frum oasă fiinţ ă
decât trupul, fiesce-cine cunoasce. Ce folos dar
este noue avuţ ie a strânge şi foarte a ne îngriji
aceasta urm ătorilor noştri a lăsă, deacă puterile
cele sufleteşti înfrum seţ ate nu sunt, când noi
num ai pre lângă bună crescere şi pre lângă
bună închipuire a puterilor sufleteşti întru cunoascerea datorinţ elor noastre credinţ ei şi a le
gii, şi norocoşi a fi, şi a ne m ântui pu-
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tem . însă fiind-că acum a m odrul şi prilegiul
nouă ni se dă închipuire a dobândi, pentru
aceea atâta m ai m are dorinţ ă ne stă nouă
înainte spre acest sfârşit m ijlociri a pune,
jertfe, şi aduceri a face, precum că sfârşitul
acesta cu atâta m ai uşor şi m ai curând a
a ajunge să putem .
Cu ce faţ ă între alte noroade a ne arătă
vom putea, dacă întru această râvnă vom slăbi,
cum vom a lui D um nezeu şi a Tot prea înaltă
C hesaro-C răiăscă neplăcere şi m ânie a încon
jură, şi de aceea a scăpă, dacă D um nezeu
poftesce ca pre sine tot-dauna în m ai m are
săvârşire să ne aducem , şi aşâ sfârşitul zidirii
noastre să cunoscem , dacă a Tot prea m ilosti
vul M onarch şi patria dela noi aşteaptă, ca do
rinţ ele noastre cele supuşesticesci să le cunoascem şi celora-lalţ i a patriei fiilor pre sine
să ne asem ănăm .
Pentru aceea, ca şi m ânia lui D um nezeu,
a tot Prea înalta neplăcere, şi a patriei urgie,
pre sine să nu o tragem , să alergăm m ijlociri
a da spre închipuire aceasta, să dăm după pu
tinţ a noastră, din averile noastre pe şcoalele
preparanşilor, şi pe funduşurile directorilor, ce
lor ce cu şcoalele ocârm uiesc, să nu aşteptăm
ca cu atâta trudă şi de atâte ori dela noi să
se ceară, ci îngrabă, şi singuri, m ai înainte de
cât ce ni se aduce am inte aceea să facem , şi
aceasta ori de vom da pe aceste şcoale slugi-va
nou£ spre m ângăerea noastră, pentru că cu
aceasta pe urm ătorii noştri, cari nou6 ne sunt
m ai dragi, din întunerecul, şi din nenorocire îi
vom m ântui, şi în norocirea lum ii acesteia, iar
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în ceea-lalte lum i m ântuire îi vom aduce.
Am in.
Pravoslavnic Episcop A radului, Enopoliei,
O răzii-m ari, H alm agiului şi acestora părţ ilor.
în A rad în 3 zile N oem brie 1812 după
vechiul Callendar.
Dlui Pr. Pr. al O răzii-m ari. QPONMLKJIHGFEDCB
P . A . E p p . m. p.*1)
-
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în sfârşit sosi şi ziua m ult dorită, ziua
de bucurie şi de închinare pentru toţ i Rom ânii,
care a adus cu sine zorile renaşterii şi praz
nicului nostru cultural.
în această zi sfântă pentru noi, în 3 /1 5
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n o em vrie, se fa c e in a u g u ra re a şc o lii p e d a g o 
g ic e în A r a d 2) cu o solem nitate înălţ ătoare şi
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m ăreaţ ă aşa, dupăcum a dorit îm păratul şi
regele Francisc 1.
însuş episcopul, P a u l A v a c u m o v ic i, cele
brează în catedrala din A rad, în cântecul m ă
reţ al clopotelor, al căror glas vestiră credinţ ă
tare într’un viitor m ai bun, sfânta Liturghie, cu
pom pa cuvenită şi dem nă de această zi vred
nică de aducere am inte, în faţ a tuturor auto
rităţ ilor civile, cari au fost Invitate3) şi în faţ a
num ăroşilor săi credincioşi, a căror surprindere
şi bucurie desigur vor fi fost la culm e. A ceastă
slujbă fu însoţ ită de bubuitul treascurilor4) şi
1) Iosif Vulcan: op citat p. 72 şi 332. ('Originalul în ar
hiva consist, gr. or. rom . din O radea-M are.)
2) Vezi şi Protocolul cont. din 1812 Nr. 7.
3) Protocolum sessionis M agisţ ratus Cjvjcis A radiensjs die
14-a N oem bris 1812 celebratae.
*) Pravul spre acest scop s'a plătit de m agistratul ora
şului Arad. Protocolum ect. din 14 noem vrie 1812.
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de „obişnuita m ulţ ăm ire cu cântare „Pre Tine
D um nezeule Te lăudăm ", care, se porunci, să
se facă „în toate Eparhiile şi în toate locurile
a norodului nostruj"1) şi se sfârşi cu cuvân
tarea arhiereească.
D eschiderea şi inaugurarea tem plului, care
aveâ să lum ineze calea viitorului naţ iei ro
m âneşti, se făcu desigur îndată după servi
ciul divin, începând cu sfinţ irea apei în „casa,
R e h k o p f* , a „de bun neam
carea se chiam ă QPONMLKJIHGFED
născutului D om n S a v a A rsici , fiind atunci că
pitan oraşului"... „cu m are solem nitate înain
tea m ultor feţ e nobile şi cinstite, şi apoi întru
aceeaşi şcoală preparanzii învăţ ăturile după
rândueala D. m ai m arelui şcoalelor în lim ba
rom ânească au început".2)
întem eierea acestui institut a fost întâm pi
nată de toţ i Rom ânii de pretutindeni cu un
entuziasm înflăcărat; cu atât m ai m ult că
această şcoală înfiinţ ată pentru cultura pop.
rom ., deşi a fost un dar îm părătesc şi regesc
şi a stat astfel sub conducerea şi controla
organelor de stat, a avut dela început un c a 
ra c te r n a ţ io n a l ro m â n e sc , predându-se toate
studiile în lim b a ro m â n e a sc ă .
D ar, pentruca această şcoală să devie un
adevărat izvor de lum ină naţ ională pentru desrobirea sufletului neam ului nostru din întunerec
şi pentruca ea, întocm ai ca celălalt tem plu m ă
reţ dela Blaj, să-şi înscrie pagini strălucite şi
neşterse în trecutul cultural al poporului ro*) Iosif V ulcan: D. Ţ ichindeal p. 331 şi 71.
8) A rătarea .p. 9— 10.
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m ânesc, atârna prea fireşte dela conducătorii
ei, cari aveau să fie profesori în acea şcoală
pedagogică.
Şi ce să vezi?
D -zeu bunul şi sfântul a dat, ca M ajestatea Sa să denum ească de profesori pe cei
m ai distinşi şi lum inaţ i bărbaţ i din ţ inuturile
acestea, cari, având o neţ ărm urită dragoste şi
alipire faţ ă de acest institut şi faţ ă de poporul,
pentru care s’a întem eiat, prin m unca lor grea
şi obositoare au făcut, ca această şcoală să
devie izvor de tăm ăduire sufletească al nea
m ului nostru.
Iată, ce ne spune în privinţ a asta unul din
tre cei trei corifei ai literaturii şi culturii noa
stre, Petru M aior, despre aceşti profesori în
„Istoria" sa pentru începutul Rom ânilor (1812),
pe cari desigur i-a cunoscut în persoană şi
tem einic din Buda, unde era revizorul cărţ ilor
rom âneşti dela U niversitatea reg. (1809— 1821):
„Ci osebitu bine p6te nadejdui neam ulu
rom ânescu dela catechetulu D em etriu Cîchindealu parochulu d’in Bicicereculu m icu şî dela
cei trei profesori rom âni: Constantinu D iaconoviciu Log’a, fostulu cel întâiu inveţ iatoriu alu
scolei rom ânesci d’in Pest’a; Iosifu Iorgoviciu >
alu frum bseloru invetiaturi şî alu filosofiei doctoru; N. M iuti’a, pre carii ineltiatulu im peratu
alu A ustriei Franciscu cel antâiu, cu covârşîre
parinti£scă dragoste redicandu intru acestu anu
scola la A radu pentru invetiatnr’a celoru ce
au a se gatf la dascaliele cele de pr’in oraşe
şi de p’rin sate, cu salariu seau cu plata de
câte optu sute de florinti nem tiesci pe anu, i-a
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resolvitu sâ fia acolo profesori, adeca invetiatori, fiitoriloru pr’in oraşe şi pr’in sate invetiatori. Inse nu e indtela, câ pre langa tem eiulu,
care lu voru pune laudatii profesori in sc61a
cea de la A radu m ai sus aretata, spre invetiatur’a cea deplinita e de lipsa şi ajutoriulu cle
rului, carele d’in fiinti’a deregatoriei sale e detoriu in totu chipulu a se nevoi spre folosulu
popdraloru sale". Iar dupăce face am intire şi
despre alţ i bărbaţ i distinşi din Banat, încheie:
„...nu după lungu tem pu, este a nadejdui, câ
Banatianii intre Rom ânii cei m ai invetiati se
voru num erâ, m acaru câ nu au episcopi d’in
neam ulu loruV )
D enum irea acestor bărbaţ i — cari, făcânduse urm aşi dem ni ai celor trei apostoli dela Blaj,
preţ uiau m ai pe sus de toate un singur lucru:
m unca dezinteresată pentru binele şi propăşi
rea neam ului — potenţ ă şi m ai m ult entuziasm ul
înflăcărat şi um plu, ca niciodată, cu o bucurie
' nem ărginită inim ile am ărîte ale Rom ânilor dor
nici de învăţ ătură. N um ai aşa se poate explică,
că un num ăr m are, dintre păstorii sufleteşti şi
dintre ţ ăranii noştri, alergă de prin cele m ai
îndepărtate ţ inuturi cu fiii lor la şcoala din A rad.
Pare, că-i vezi venind pe cei m ai m ulţ i
în opinca noastră străm oşească şi în portul
nostru ţ ărănesc de sărbătoare, dim preună cu
fiii lor îm brăcaţ i la fel, apropiindu-se sfiicioşi
cu desagii cu m erinde în spate de acest oraş,
ca să-i înscrie la noul focular de cultură
naţ ională şi să înveţ e carte, ca lum inându-se,
l) Petru M aior: „Istoria pentru începutul Rom ânilor în
D acia". Budapesta şi G herla, 1883, p. 326— 327.
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să lum ineze şi să deschidă şi ei ochii m inţ ii
şi inim ii fraţ ilor lor.
D eci nu trebuie să ne prindă m irarea, că
unul dintre profesori, D . QPONMLK
Ţ ic h in d e a l, cunoscut
deja la deschiderea şi inaugurarea institutului
prin activitatea sa literară, ia condeiul în m ână
şi scrie:
„U rm ează dară, ca num ai voi Rom ânilor,
m lădiţ e N oable ale vecilor Rom ani, din Banat,
ţ eara U ngurească, şi ori unde vă aflaţ i, şi ori
în ce deregătorie, Boieri, Stăpâni, M agistri;
Săteni, Păstori şi servi sau sluji, cari lăcuiţ i
în case D om neşti, şi m ai proaste, care sânt cu
trestie, cu fân, şi pae acoperite, în câm p supt
ceru; iată stă înnaintea voastră norocirea de
com un a toatei naţ iei Rom âneşti ai voastră cea
văzută!"1)
Ba, ce-i m ai m ult, acest înflăcărat naţ io
nalist şi vrednic preot al tim pului său, inspirându-i acest evenim ent înălţ ător şi m ăreţ în
sufletul său, necăjit şi desperat până aci pentru '
soartea poporului său, curaj şi nădejde pentru
viitor, „apucă lira şi în o caldă proză rim ată
dă expresiune entuziasm ului general şi face
totodată şi program ul cultural, zicând": XWVUTSRQPON

i
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„Ce voi proştiloru aţ i adorm itu
Şi ce v’am zis nu aţ i urzitu?
D in som n sculaţ i-vă
Şi odată deşteptaţ i-vă.
Poate că nu de m ultu dorm iţ i ?
D in neştiinţ ă necăjiţ i,
D e pe ochii voştri lepădaţ i negură,

i
\

• 1
1

!

l) A rătarea, pag. 45.
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Că acum a au sositu ziua.
Au nu m ilostivulu îm păratu
Şcoala pedagogiciăscâ au ridicatu,
C area e în vechiulu A radu aşezată,
Rom âniloru să se înveţ e e dată ?
M ulte văcuri au trecutu,
Şi încă aşa şcdlă Rom ânu nu au avutu.
D e aci vor eşi 6m eni slăviţ i
Cu bune năravuri îm podobiţ i.
V oru cunosce legea lui D um nezeu
Şi voru fi credincioşi îm păratului său,
C rescători buni prunciloru ei voru fi,
M ulţ i dintr’înşii se voru şi preoţ i.
D e unu Sem inarium încă trebuie gânditu
Şi pre lângă el un m are Convictu.
Ba şi de o A cadem ie
C are trebuie să şi fie.
U nde Rom ânii se voru înveţ ă,
Pre Franciscu 1-iulu voru lăudă,
D um nezeu să-lu trăiăscă,
La m ulţ i ani să-lu fericească,
Vezi aşâ Rom âne, frate,
M âncă şi de-aceste bucate,
D e care şi alte norode s’au săturatu,
Şi tare s’au lum inatu.
D uhul lui D um nezeu să învie în voi,
Să vadă şi alte nordde, că D um nezeu este cu noi".1)

Prin m unca încordată şi tem einică a ace
stor profesori deveni A radul centrul culturii
naţ ionale rom âneşti în Bănat, părţ ile aradane
şi Bihor. D in forţ ăreaţ a aceasta de lum ină se
l) A rătarea, p. 55— 57. Vezi şi I. Vulcan op. cit., p. 16
şi 276.
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răspândi învăţ ătura despre suferinţ ele şi nenoro
cirile m oşilor şi străm oşilor noştri de origină
nobilă şi băştinaşi pe acest loc, pe care îl locuesc, care a produs lupta, pe urm a căreia
ne-am deşteptat. Prin aceşti patru bărbaţ i lum i
naţ i, cari stăteau m ai pe sus de cele vrem el
nice şi păm ânteşti, se făcu m ai întâiu cât m ai
puternică, cât m ai trainică legătura între fiii
aceluiaş popor; aceşti oam eni făcură prin si
linţ ele şi suferinţ ele lor, să scânteie m ai întâiu
idea desrobirii şi m ântuirii neam ului nostru.
D eci avea deplină dreptate distinsul nostru
istoric Papiu lla r ia n când zicea: „C ultura Ro
m ânilor din U ngaria are de a se m ulţ um i pre
parandiei din A rad şi zeloşilor ei profesori".
Iar înţ eleptul Rom ân şi fostul com ite su
prem în com itatul A rad, la iniţ iativa căruia se
înfiinţ a „A sociaţ iunea naţ ională în A rad pentru
cultura poporului Rom ân" la 1862, zice despre
această şcoală pedagogică: „Ah! Binecuvântată
fie preparandia aceasta în vecii vecilor! Pre
parandia aceasta, de se vor căuta urm ările ei
în naţ iune desfăşurate, ar trebui a i n o ş t r i să o
venereze ca pe un fel de paladiu, ca ceva
sanctuar, la care Rom ânii în toţ i anii ca la o
rugă ar trebui să concure"1).
în credinţ a, că cele desfăşurate şi cari vor
u r m ă , ne vor lum ină; cel puţ in în parte, sbuc i u m ă r il e , prin cari a trecut întefneierea acestui
institut, încheiem această parte a schiţ ei isto
rice cu cuvintele prea potrivite şi prea actuale
ş i pentru noi, îndeosebi acum în preajm a cen-
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*) G h. Joandrea: Influinţ a Bănăţ enilor la org. prim ei prep.
ort. rom ., Lugoj, 1906, p. 5.
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tenarului institutului, ale fericitului şi neuitatu
lui părinte QPONMLKJIHGFEDC
A u g u stin d e la B la j , cari’ să ne de
schidă şi m ai m ult ochii m inţ ii noastre şi să
ne îndem ne a face totul pentru binele şi cul
tura neam ului şi pentru m ărirea şi vaza bise
ricii noastre:
„A ş vrea să am , în această clipă, glas de
trâm biţ ă, care să străbată până în m ăduva oa
selor, celor ce m ă ascultă şi să-i trezască pe
toţ i din som n şi am orţ ală şi din toropeala, in
telectuală, ce parcă ne cobeşte m oartea; aş
vrea să am lim bă de foc, care să ardă şi să
m istuească toate boldurile şi pornirile rele ale
firii noastre, tot, ce ne trage la păm ânt şi ne
aruncă în m ocirla unor plăceri şi interese tre
cătoare şi nevrednice de fiinţ a noastră intelec
tuală; aş vrea să am m ăcar atâta putere, încât
să vă pot purtă prin şalele m ari" dela Sem i
narul nostru „şi să vă arăt păreţ ii lor goli, de
cari ar trebui să atârne portretele nenum ăraţ i
lor m ucenici ai ştiinţ ei, culturei şi luptelor
noastre naţ ionale, şi să vă spun, că aceşti pă
reţ i ar trebui să fie toţ i îm podobiţ i — întoc
m ai ca la alte popoare civilizate — cu icoa
nele celor ce au durat zidurile acestor şcoale,
au ilustrat catedrele lor în curs de un veac...
au strălucit ca stele lum inoase pe bolta ce
rească a ştiinţ ei şi culturei naţ ionale:... pentruca tinerim ea, care să părindă... în fiecare an
în acest oraş să aibă prilejul de a-şi luă din
icoanele , privite cu pietate o pildă neuitată pen
tru vieaţ a ei".1) _______
l) D r. A ugustin B unea: A m intirea
1905, p. 22— 23.

lui

T. C ipariu,

B laj,
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întem eiat fiind acest institut, conducerea
lui nem ijlocită se încredinţ ează colegiului pro
fesoral, com pus din catihetul D im itrie QPON
Ţ ic h in d e a l, Ioan M ih u ţ , profesor de pedagogie, Iosif
Io rg o v ic i, doctor în filozofie şi profesor de m a
tem atică, şi Constantin D ia c o n o v ic i L o g a , pro
fesor de gram atică. Toţ i îm preună form ează:
„ C o n se su l lite ra r“ = „Consessus litterarius"
(conferinţ a profesorală) al institutului, în ale
cărui şedinţ e se desbat şi hotărăsc m ai întâiu
toate afacerile institutului. Inspectorul N estorovici dem ândă, ca tinerim ea în toate chestiile
şcolare să recurgă la „conses", ca la prim ul
şi legitim ul său for, şi aici să se decidă toate
cauzele tinerim ii, iar chestiile m ai gingaşe şi
m ai im portante să se înainteze lui, dim preună
• cu opiniunea conferinţ ei. Nu i se perm ite tine
rim ii, ca în afaceri şcolare să se adreseze la
alte foruri, ori oficii.1) Conferinţ a reprezintă în
afară institutul. O rdinaţ iunile şi rescriptele con
silierului regesc şi in sp e cto ru lu i su p re m a l şc o 
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lilo r n a ţ io n a le g re c o -n e u n ite şi d ire cto r re g e sc
a l şc o lilo r p re p a ra n d ia le ilirico -g re c e şti ş i
v a la h e , Ş te fa n U ro ş N e sto ro v ic i, sunt adre

sate conferinţ ei: „Consessui litterario scholarum
preapatoriarum nationis valachicae V. Aradini**.

i •

*) Rescriptul lui N estorovici, Ruda, 16/28 ian. 18L3, arhiva
sem inarială. „A rătare", pag 15 (Toate ordinaţ iunile şi rcscriptele insp. N estorovici, procesele verbale şi rapoartele conferin
ţ ei s’au făcut în l« m b a latină).
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P re şe d in te le tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
conferinţ ei e „ sen io ru l* insti
tutului, el ia la început procesele verbale des
pre şedinţ ele conferinţ ei, face toate rapoartele
şi poartă corespondenţ a oficioasă cu inspec
torul suprem şi alte autorităţ i. El păstrează şi
ţ ine în ordine arhiva institutului şi poartă in
dice despre toate exibitele conferinţ ei.*) Pro
cesele verbale şi rapoartele conferinţ ei le is
călesc toţ i m em brii corpului profesoral. Se
niorul convocă conferinţ a şi execută hotărîrile
aduse.2)
In 1 iulie 1813 N estorovici denum eşte pe
senatorul şi căpitanul oraşului A rad, S a v a A rsic i, de d ire c to r lo c a l al institutului, pentru
m eritele sale faţ ă de acest institut „al naţ iunii
valahe". îi dă putere a sta, în absenţ a sa, în
fruntea institutului, a-1 inspecţ ionâ cât m ai des,
a dispune în privinţ a eventualelor defecte, iar
despre altele m ai m ari a-i raportă Iui. D ealtcum „consesului” i se recunosc toate dreptu
rile, ce le-a avut până acum , ca afacerile sale
să le prom oveze în m odul şi pe calea obiş
nuită şi să-i raporteze despre toate; directorului
local însă să-i dea toată cinstea cuvenită şi să-l
sprijinească în activitatea sa.3)
Cercul de activitate al directorului local
se lărgeşte cu tim pul, la ce a contribuit de
bună seam ă nu num ai interesul şi m eritele sale
faţ ă de institut,4) ci şi neînţ elegerile, ce s’au
A

*

.

*) Rescriptul
arhiva scminarială.
a) Protocolul
8) Rescriptul
1814, Nr. 14.
4) Protocolul

lui N estorovici din 16 m aiu 1814, Nr. 138,
conferinţ ei din 11/23 aug. 1813, Nr. 39.
lui N estorovici din 1 iulie 1813 şi 25 m aiu
conf. din 29 aprilie 1813, Nr. 22.
4*

r
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IU
ivit — în urm a intrigilor sârbeşti — între m em 
*
brii corpului profesoral; cari neînţ elegeri, pre
.
:
cum i s’a raportat şi lui. N estorovici „din
izvor dem n de toată încrederea", au degenerat
„în cuvinte scandaloase şi insuportabile", atât
cu ocaziunea ţ inerii „consesului", cât şi în
instruirea şi educaţ iunea tinerim ii. l)
QPONMLKJIHGFEDCBA
Profesorul
Iorgovici nu iscăleşte protocoalele conferinţ ei,
din 20 m artie până în 4/16 sept. 1813.2) Pen
tru a restabili buna înţ elegere şi arm onia fră
ţ ească între profesori şi pentruca tinerim ea să
fie ferită de exem ple rele, inspectorul N esto
rovici ia urm ătoarele dispoziţ iuni:
1. Conferinţ a profesorală să se ţ ină în vii
tor totdeauna în edificiul şcolar şi nu în casă
privată.
2. Conform sistem ei şcolare regeşti c e l
m a i tâ n ă r d in tre m e m b rii c o rp u lu i p ro fe so ra l să
p o a rte p ro to c o lu l şi c o re sp o n d en ţ a „ c o n se su lu iu . D eci în viitor această sarcină o va luă
asupra sa profesorul Io rg o v ic i.

I

\

i

3. Conferinţ a să o convoace „seniorul",
în conţ elegere cu directorul local.
4. în sânul conferinţ ei să se restitue , arm onia, concordia şi dragostea frăţ ească". I n caz
contrar pe cel vinovat îl va am ovâ din oficiu
şi-l va înaintâM ajestăţ ii Sale, pentru a fi „cassat".
5. Contra rezoluţ iunilor preaînalte şi a
m andatelor sale nu adm ite „excepţ iuni" sub
pedeapsa „cassaţ iunii". Profesorului de lim ba
germ ană să i se dea toată cinstea şi dragostea
frăţ ească.3)
‘) Rescriptul lui N estorovici din 21 dec. 1813.
2) Rescriptul lui N estorovici din 11 dec. 1813.
s) Rescriptul lui N estorovici din 21 dec. 1813.
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Participarea directorului local la şedinţ ele
conferinţ ei n’a fost însă pe placul profesorilor.
Bănuiau, cine e „izvorul dem n de toată încre
derea", care a raportat inspectorului N estorovici
=
despre afacerile şi chestiile lor interne. D espre
- XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
starea lucrului şi referinţ ele institutului înain
a
tează inspectorului N estorovici un raport am ă
nunţ it. „Aici sub a, trim it în copie", scrie
a
Ţ ichindeal lui V ulcan, „ce am dat lui N esto
i
rovici, ca să nu pună nouă local director pre
#tm neguţ ător, care nu înţ elege literatura, ci nu
m ai caută cu speculaţ ii viclene să capete nem eşagu; săraci noi profesori, noi lucrăm şi tot
lucru şi folosu de noi pricinuit, va să se pre
scrie local-directorului, care nim ica m eritire
ş-a num ai decât să capete nem eşugu, aceasta
e speculaţ ie, de iaste de lipsă local director,
cu toată inim a fie, num ai aşa care nu rifu şi
alte neguţ ătorii m incinoase, ci învăţ ăturile să
poată îndrepta şi suplini la vrem e de lipsă,
să înţ eleagă. A şa se îndreaptă lucrurile, cât
acum a cunosc şi eu şi ceialalţ i profesori, că
N estorovici va să-i fim noi scule, prin care el
să se îm bogăţ ească de bani, orden şi alte m ile
îm părăteşti; iară nu se folosiască neam ului ro
m ânesc, de aceea nu-i pasă din lăuntru, ci
num ai le sleeşte pre dinafară. D eci precum eu
aşa şi ceştia-lalţ i profesori stăm gata ori să
resigniruim , ori să ne prindem cu N estorovici,
că altm intrelea nu vom să fim instrum ent stri
căciunii R om ânilor".1) Şi pentru a-şi apără
drepturile avute şi autonom ia „consesului", în

‘) Protocol, conferinţ ei din 2 ian. 1814. Nr. 3. „D im itrie
*Tichindeal, discurs de receoţ iune* de Iosif Vulcan, pag. 84. UTSRQPONMLKJIHGF
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şedinţ a din 2 ianuarie 1814 iau hotărîrea, de
a raportă inspectorului N estorovici, că direc
torul local, Sava QPONMLKJIHGFEDCBA
A rsici , din m ai m ulte cauze şi
m otive nu va putea participă la şedinţ ele con
ferinţ ei.1) Raportul şi păşirea energică a cor
pului profesoral a şi avut rezultatul dorit. In
spectorul N estorovici revine asupra ordinului
său din 21 dec. 1813 şi dispune, câ confe
rinţ a, conform organizaţ iunii şcolilor preparandiale, să se ţ ină fără intrevenirea direc- *
torului^ local prin seniorul şi profesorii institu
tului. în conferinţ ă afacerile şcolii să se con
ducă cu sfat şi cu pricepere, ca astfel progre
sul tinerim ii şi m oralitatea să se prom oveze
pe calea cea m ai bună.2)
1. Catihetul D im itrie Ţ ic h in d e a l a p u rta t
o fic iu l d e „ se n io r " tim p d e 1 5 lu n i. Consilierul
şi inspectorul N estorovici soseşte în 8 m aiu 1814
la A rad, pentru a „vizită iubita sa tinerim e" şi
pentru a conduce în persoană exam enele sei
m estrale; şi petrece aici până cam la m ijlocul
lui iunie3). Cu această ocaziune „a observat
el însuş şi în parte i s’a şi com unicat din izvor .
derrin de toată încrederea despre unele defecte
şi respective păcate ale institutului". D e bunăseam ă a câştigat .inform aţ iuni şi despre ţ inuta
profesorilor şi îndeosebi a lui Ţ ichindeal, care
— nu ştirii din ce m otive — n’a m ai iscălit pro
cesele verbale ale „consesului", începând din
î; UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 ianuarie 1814, deşi în calitate de senior XWVUTS
!

-A

l) Protocol, conferinţ ei din 2 ian. 1814, Nr. 4.
a) Rescriptul lui N estorovici din 11 ian. 1814, Nr. 27.
• s) Rescriptul liii N estorovici din 19 şi 26 aprilie st. v.
1814, Nr. 122, 131.
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prezidiâ şedinţ ele conferinţ ei. în decursul pe
trecerii sale îndelungate în A rad, ia m ai
m ulte dispoziţ iuni referitoare la organizaţ ia tâ
nărului institut.
1. Pe D irhitrie Ţ ichindeal, „catihetul şcoâlelor preparandiale ale naţ iunii valahe",’care
a purtat oficiul de „senior" tim p de 15 luni şi QPONMLKJIH
în fu n c ţ iu n e a sa a o b se rv a t p e d ep lin le g ile
şco la re în puterea organizaţ iunii acelor şcoli,

îl absolvă de sarcina şi ostenelele senioratului şi în locul Iui denum eşte pe îo a n M ih u ţ r
profesor de pedagogie, m etodică şi istoria U n
gariei1). Conferinţ a profesorală, în şedinţ a sa
din 30 m aiu 1814, ia act despre această schim 
bare şi aduce m ulţ ăm ită protocolară seniorului
„em erit" pentru ostenelile sale.2)
2. Sava A rsici, prim arul oraşului, pe care
l-a instituit de director local, ca să fie întru
ajutor conferinţ ei, în ce priveşte disciplina ex
ternă .şcolară, să fie consultat în toate chestiile
ordinii externe şcolare şi fără ştirea lui ni
m ic să nu se hotărască, ci în conţ elegere
cu el.3)
3. Pentru susţ inerea în m od cuviincios a
disciplinii şcolare interne şi externe, a aflat de
bine, având în vedere num ărul m are al elevi
lor, ca din fiecare curs să se aleagă „ d o i cen so riu t dintre cari unuia i se va încredinţ ă di
sciplina bisericească şi religioasă, iar celuiala lt cea şcolară şi cea de acasă.
9 Rescriptul lui N estorovici din 16 m aiu 1814, Nr. 138.
s) Prot. conf. din 30 m aiu 1814.
9 Rescriptul lui N estorovici din 25 m aiu 1814, Nr. 141.
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Censorii pentru disciplina bisericească vor
avea să supravegheze cu ochi ageri pe fie
care dintre elevii institutului şi anum e vor aveâ
să cerceteze, că oare elevii institutului cinstesc
lucrurile sfinte şi le iau la inim ă? Ţ in sfin
tele posturi ? Se m ărturisesc şi se îm părtăşesc
cu S. Euharistie ? Şi ’n fine oare cu studiile,
cari privesc religiunea, se ocupă tot astfel, ca
şi cu cele ale şcolii şi educaţ iunii ? V or aveâ
să poarte însem nări, în cari vor induce num ele
acelora, cari vor lipsi dela serviciile divine
(„prelegerile religioase"), şi acestea le vor
arăta m ai întâiu catihetului, apoi directorului
local, pentruca să ia m ăsuri de îndreptare.
A ceşti doi, în conţ elegere, să facă conspectul
„tabelar" în privinţ a frecventării de toate zi
lele a sf. biserici şi să rânduească, cine are
să cânte, atât la serviciul divin de toate zilele,
cât şi în zile de sărbători.
'•]
O rdinea, în care au să cânte elevii, să se
Întărească din partea „consesului", iar aceia,
cari nu observă strict această ordine, să se
pedepsească conform legilor şcolare. Censorii
să vegheze strict, cum studiază acasă fiecare
e■ lev studiul catihetic şi cântarea bisericească, şi
despre cele observate să relateze catihetului. QPONMLKJ
C e n so rii d isc ip lin ii şc o la re se vor îngriji
•cu siguranţ ă şi pietate de toate, câte privesc
cultura m orală a elevilor, afară de şcoală, cât
şi în şcoală, când profesorii nu sunt de faţ ă.
- ĂUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tot ce prescriu legile şcolare în
privinţ a
■ i
purtării elevilor, a curăţ eniei corpului, în pri
vinţ a îngrijirii sănătăţ ii şi a sârguinţ ei în stu
dii şi în privinţ a ţ inutei prietineşti şi afabile
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faţ ă de cetăţ enii locului şi faţ ă de conşcolari,
să observe cu diliginţ ă fiecare dintre censori
la elevii cursului său şi despre cele observate
să raporteze în fiecare săptăm ână, sau din caz
în caz directorului local, sau seniorului, pentruca să ia m ăsurile de îndreptare.
Censorii să poarte protocoale speciale
despre năravurile, diliginţ ă de acasă, despre
curăţ enia şi societatea, în care se învâr
tesc, şi la tim pul hotărît să refereze direc
torului local, iar acesta conferinţ ei profesorale.
Să cerceteze pe neaşteptate acasă pe fiecare
dintre elevi şi să-şi facă observările lor în pri
vinţ a ţ inerii legilor şcolare. Să se nizuească a
şti obiceiurile rele ale fiecăruia şi să le inducă
în secret în însem nările lor.1)
Censorii se denum esc din partea conferin
ţ ei, dintre elevii m ai buni. Conferinţ a le dă şi
instrucţ iunile de lipsă pentru susţ inerea disciplinii în biserică, şcoală şi afară de şcoală.2)
M e r s u l în v ă ţ ă m â n tu lu i, e x a m e n e le .

„învăţ ăturile, cari întru aceste şcoli se pro
pun, sunt aceste:
1. QPONMLKJIHGFED
C a te h etic a , adecă: învăţ ătura credinţ ei,
cu îm preună tâlcuirea S. Scripturi a legii cei
nouă şi a cei vechi, adăugând şi învăţ ătura
m orală.
II. C â n ta re a b isericii.
III. T ip ic u l , adecă îndreptarea pravilei şi
a ţ erem oniilor bisericii.
0 Rescrlptul lui N estorovici din 1 iunie 1814, Nr. 147.
2) Rescriptul îui N estorovici din 5 noem vrie 1814, Nr. 267.

IUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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IV. QPONMLKJIHGFEDCBA
P e d a g o g ia , adecă învăţ ătura pentru
buna educaţ ie a pruncilor.
V. M e to d ic a , adecă m odul învăţ ăturei.
VI. Isto ria ţ ă rii u n g u re şti.
VII. G ra m a tic a ro m â n e a sc a .
VIII. C o n ţ e p tu l, adecă în lim bi de m ulte
fealuri de scrisori, ce sunt de lipsă în viaţ a
om enească.
IX. M a te zisu l, adecă învăţ ătura, care cearcă
suptile geom etriceşti adevăruri, Ia aceasta se
adaogă îndoită A ritm e tic a , adecă şi cea cu
num ere şi cea din cap.
X. G e o g ra fia ţ ă rii u n g u re şti, cu producturile naturii şi a m anufacturilor, cătră aceea

::k ■

G e o g ra fia a to a te i E u ro p a .
XI. L im b a n e m •ţ e a sc ă .

Toate învăţ ăturile acestea aşa sunt orân
duite, cât în trei de 5 luni curgeri, adecă în
15 luni cu iubirea de ostăneală, tinărul (preparandul) uşor le va putea învăţ ă şi săvârşi."1)
O biectele acestea de învăţ ăm ânt se distri
buiau între m em brii corpului profesoral în ur
m ătorul m od:
Parohul Becicherecului-M ic şi „seniorul"
institutului, D im itrie Ţ ic h in d e a l, „carele cu
vântul lui D um nezeu precum în şcoală aşa şi
de faţ ă, în biserică propovădueşte", propunea:
„învăţ ătura legii", adecă religiunea; Io a n M i h u ţ : pedagogia, m etodica şi istoria ţ ării ungu
reşti; Io s if lo rg o v ici: m atem atica şi geografia;
C o n sta n tin D ia c o n o vic i-L o g a : gram atica şi
„conţ eptul" (stilul) rom ânesc".2)

i
-

■

.

x) „A rătare", pag. 11— 12.
2) „A rătare", pag. 13— 14.

1
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Consilierul N estorovici, în rescriptul său
din 24 noem vrie 1812, adresat „seniorului"
D im itrie Ţ ichindeal, luând la cunoştinţ ă rapor
tul conferinţ ei despre inaugurarea şi starea
institutului, observă, că catihetul şi profesorii
să se ţ ină strict de instrucţ iunea preaînaltă, ce
s’a trim is „consesului" în lim ba m aternă,1) în
predarea singuraticelor obiecte de învăţ ăm ânt.2)
D ar greutăţ ile începutului erau greu de
învins şi lipsa de m anuale în lim ba rom ână
adânc sim ţ ită. Catihetul şi „seniorul" Ţ ichin
deal se adresază în chestia m anualelor episco
pului Sam uiI V ulcan din O radea-M are, care-i
prom ite, că-i va trim ite „despre catechisaţ ie şi
cateh;sm uri m ai m ulte cărţ i, cari tocm ai spre
acest scop le-a fost adus dela V ieha. îi va
trim ite şi despre tâlcuirea evangeliei". A şişde
rea va ajută după putinţ ă şi pe ceilalţ i pro
fesori cu cărţ i, num ai să-i scrie, „ce trebue să
înveţ e".3) Tot în chestia aceasta se adresează
Ţ ichindeal şi inspectorului N estorovici. A cesta
îi răspunde, că dupăce el (Ţ ichindeal) a absolvat studiile teologice la arhim andritul P
QPON
aul
K e n g y e la tz din m ănăstirea Sângiorgiu, catiheticâ
ascultată acolo s’o traducă în rom âneşte şi s’o
propună în orele prescrise. în cazul acela însă,
când catihetul n’ar aveâ acest studiu, profeso
rului Ioan M ihuţ i se im pune oficios, ca catihetica şi dogm atica, ce le-a ascultat dânsul îh UTSRQPONMLK
*) Instrucţ iunea aceasta, durere, nu se află în arhiva in
stitutului
2) Rescriptul lui N estorovici din 24 noem vrie 1812, arhiva
institutului.
3) ^D imitrie Ţ ichindeal" de losif Vulcan, pag. 75— 76
şi 335-336.
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teologia din Carloveţ , să le procure im ediat şi
traducându-le în rom âneşte, să le înainteze lui.
N u poate perm ite, ca să se propună în insti
tut catehism ul aprobat de sinodul episcopesc
din 1774, pentrucă ar fi o ruşine pentru insti
tut şi o com prom itare a lui. A sem enea învită
pe profesorul Iorgovici, să traducă în lim ba
„valahă", în extras, aritm etica, prescrisă pentru
gim naziile regeşti din U ngaria, şi aceasta s’o
propună tinerim ii în locul „libelului valah“ de
aritm etică. „Seniorul" Ţ ichindeal să înainteze
im ediat cartea „Biographia Iesu“, ce i s’a tri
m is spre reviziune, iar Constantin D iaconoviciLoga să traducă în rom âneşte cartea germ ană
„G eschăftsstilV )
R eîntorcându-se Ţ ichindeal din călătoria
sa la Pesta şi referând conferinţ ei despre re
zultatul acelei călătorii în m ai m ulte afaceri
ale institutului, aduce la cunoştinţ a corpului
profesoral, că în urm a rezoluţ iunilor preaînalte
se im pune şi predarea lim bii germ ane în in
stitut. Sarcina acestui studiu o ia asupra sa
catihetul Ţ ichindeal, propunându-1 în două ore
la săptăm ână: m iercuri dela 8— 9 şi sâm bătă
dela 3— 4.2)
Prelegerile începute în 4/16 noem vrie 1812
au decurs fără întrerupere până cu finea lui
aprilie 1813. N estorovici, prin ordinul său din
6/18 aprilie 1813, ia dispoziţ iuni cu privire la
exam enele sem estrale, cu cari se încheie pri
m ul curs de 5 luni. A ceste exam ene publice XWVUTS

■î
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*) Rescriptul lui N estorovici din 16/28 ian. 1813.
a) Protocolul conferinţ ei din 18 febr. 1813, Nr. 9.
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se vor ţ inea sub prezidiul lui în urm ătoarea
ordine: XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
în 24 aprilie (6 m aiu): Studiul catihetic;
„ 25
„
7 „
G ram atica;
» 26
„
8
»
Pedagogia;
m 28
10 „
A ritm etica şi G eogr.
» 29
„11
„
Cantul şi ritualele.
Exam enul va decurge în m odul cel m ai
solem n („solem nissim e"), cu concursul com u
nităţ ii locale şi a altor „naţ ionalişti" din afară,
cari vor să participe.
N estorovici va sosi la A rad în 22 aprilie
(4 m aiu). Profesorii să pregătească catalogul
preparanzilor cu rubrici pentru studii, în cari
inspectorul să-şi facă observările sale. Fiecare
elev să prezinte m anuscrise în lim ba rom ână
şi germ ană, ca să se vază progresul lor în
scriere.1)
Term inându-se prim ul exam en public al
institutului, ţ inut, conform program ei stabilite,
cu m are solem nitate sub prezidiul lui N esto
rovici, fiind de faţ ă şi directorii districtuali,
conferinţ a profesorală ia în desbatere progre
sul dovedit şi dintre 78 elevi, cari s’au supus
exam enului, prom ovează în clasa a doua pe
72, 6 se avizează la repeţ irea clasei cu acea
condiţ iune, că dacă nu se vor îndrepta, vor fi
dim işi din institut.2) 14 se prom ovează în clasa
*) Rescriptul lui N estorovici din 6/18 aprilie 1813. Prot.
conf. din 12 aprilie v. 1813, Nr. 21.
s) Relatio semestralis super progressu... cursus prim i
anni scholastici 1812/13. A rhiva institutului. Prot. conf. din 1
m aiu 1813, N r. 25.
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a doua, dar se adm oniază Ia m ai m ultă diliginţ ă în studii şi la o m ai bună purtare.1)
Prin prim ul exam en sem estral (de 5 luni)
elevii, cari se înscriseră în noem vrie 1812,
trecură în clasa, sau cursul al doilea de 5 luni;
şi pentruca clasa prim ă să nu răm ână fără
elevi, consiliul locotenent regesc, recearcă pe
episcopul QPONMLKJIHGF
P a u l A v a c u m o v ic i^ să dispună, ca
începând dela sărbătoarea „întim pinării D om 
nului" (2 febr.) până în 15 m artie, în două
dum ineci sau sărbători, să se publice în bise
rici „în lim ba m aternă", că acei tineri, cari
vreau să fie învăţ ători, să se înscrie în cursul
I., al şcolilor preparandiale din A rad, care
cursese va începe din nou în 1 aprilie.2)
în urm a acestei dispoziţ iuni, la finea lui
m artie şi începutul lui aprilie sosiră la A rad
şi sejnscriseră pe cursul I. 108 elevi.3)
înaintând conferinţ a profesorală clasificaţ iunile elevilor inspectorului N estorovici, acesta
prin rescriptul său din 10 iunie 1813, îşi . ex
prim ă plăcerea şi m ulţ ăm irea sa pentru ostănelile şi diliginţ a profesorilor în instruirea şi
educarea tinerim ii.4)
Rezultatul frum os şi neaşteptat al prim u
lui exam en public a ajuns — prin încunoştinţ area oficioasă a lui N estorovici — şi la cu
noştinţ a preaînaltă a M ajestăţ ii Sale, care prin
decretul din 13 august 1813, Nr. 10113, îşi
0 Prot. conf. din 1 m aiu 1813, N r. 25.
2) Rescriptul consil. loc. reg ung. din 19 ian. 1813, Nrul
1228. Arhiva Consistorului din Arad.
9J Protocolum susceptionis iuventutis praeparandae aprilis
m ense. Arhiva institutului.
4) Prot. conf. din 14 iunie 1813, Nr. 26.

j XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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exprim ă m uiţ ăm irea sa preaînaltă asupra pro
gresului obţ inut de profesori şi elevi. A cest
act m ajestatic — zice inspectorul N estorovici —
să servească spre „am intire veşnică" despre
îngrijirea părintească a M ajestăţ ii Sale faţ ă de
acest institut şi să se publice într’un mocl so
lem n întregii tinerim i, ca să le fie îndem n la
îndoită diliginţ ă, ca astfel să se arate dem ni
de această preaînaltă graţ ie prin sporiu în stu
dii şi în m oravuri bune.1)
A fară de exam enele publice sem estrale,
num ite şi „cvim estrale", cari se ţ ineau după
term inarea fiecărui sem estru, sau curs de 5
luni, m ai erau şi exam ene trim estrale după
expirarea a lor trei luni din sem estru Relatând
conferinţ a profesorală consilierului N estorovici,
despre progresul elevilor în lunile aprilie, m aiu
şi iunie 1813,2) acesta prin rescriptul său din
13 aug. 1813, dă expresiune m irării sale, că
tinerim ea preparandială nu m ai are diliginţ ă
de m ai înainte, îndeosebi din studiul dogm ati
cei, din care m ai m ulţ i elevi au obţ inut „se
cundă". Conferinţ a să cerceteze cauza acestei
îm prejurări şi să anim eze tinerim ea la diliginţ ă
şi râvnă; de altfel îşi exprim ă m uiţ ăm irea sa
deplină întregii conferinţ e pentru înţ elepciunea
şi zelul, cu care se îngrijeşte de preparanzii
bolnavi şi provederea celor săraci cu m edicină
gratuită. O stănelile m edicului QPONMLKJIHGFEDCBA
F e rd in a n d B ra n d t
în îngrijirea gratuită a elevilor bolnavi o va
*) Rescriptul lui N estorovici din 28 aug. 181?, Prot. conf.
din 25 aug. st. v. 1813, Nr. 41.
8) Prot. conf. din 8 iunie 1813, Nr. 33.

f UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aduce la cunoştinţ a locurilor m ai înalte.1) Cetindu-se acest rescript în conferinţ a profesorală,
se aduce hotărîrea, că catihetul şi „seniorul"
D im itrie Ţ ichindeal, dupăce din studiul său au
avut cei m ai m ulţ i elevi calculi nesuficienti, să
cerceteze cauza acestei decăderi, deoarece el
însuş trebuie să o ştie m ai bine şi să rapor
teze despre rezultatul cercetării inspectorului
N estorovici.2)
A propiindu-se sfârşitul prim ului an şcolar,
consilierul N estorovici prin ordinul său din
28 aug. 1813, ia dem ersuri în privinţ a ţ inerii
exam enelor publice din „cvim estrul" (curs de
5 luni) al doilea. Prom ite, că le va conduce
în persoană şi va plecă din Buda în ziua prim ă
sau a doua lunii septem vrie st. v. O rdinea exa
m enelor c stabileşte astfel, că înainte de am eazi
va fi exam enul cursului prim , iar după am eazi
al cursului al doilea. Conferinţ a profesorală să
se înţ eleagă cu directorul local şi să facă învitările necesare şi la tim p pentru ţ inerea so
lem nă a exam enului3), m curând însă soseşte
un alt ordin al inspectorului N estorovici, prin
care notifică conferinţ ei, că e îm piedecat a
conduce în persoană exam enele sem estrale şi
si aşâ acelea se vor ţ ineâ cu concursul direc
torului local, Sava A rsici, al com unităţ ii, al
m agistratului orăşenesc şi al Consistorului.
D upă term inarea exam enelor să se înalţ e ru
găciuni Ia cer, iar tinerim ea să nu fie provăzută

• a

i

1

*) Rescriptul lui N estorovici din 13 aug. 1813.
2) Prot. conf. din 11/23 aug. 1813, Nr. 39.
a) Rescriptul lui N estorovici din 28 aug., 9 sept. 1813. ZYXW
P r o t . cont. din 4/16 sept. 1813. QPONMLKJIHGFEDCBA
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cu testim onii, ci cu „litteris passualibus‘f,
ca să poată călători la vetrele lor părinteşti,
dar înaintea zilei prim e a lunii viitoare, noem vrie, să vină din nou la A rad, pentru a-şi con
tinuă studiile. D ecum va directorii districtuali
A rsici şi K engyelatz ar veni la exam en, să li se
dea toată cinstea.1)
în urm a acestui ordin conferinţ a profeso
rală fixează term enul exam enelor pe 9/21 sep
tem vrie 1813.2) Invitat fiind şi m agistratul ora
şului prin directorul local, Sava A rsici, exm ite
din sânul său pe căpitanul oraşului, Ferdinand
Klein, şi pe notarul Ioan Ştefan Popovici, cu
îndrum area, ca despre rezultat să facă raport.3)
în 1 noem vrie st. v. se începu aQPONML
l d o ile a
a n ş c o la r: 1 8 1 3 /1 4. Se înscriseră 55 elevi noi
şi astfel institutul, care la început avea num ai
un curs, m ai apoi în jum ătatea a doua a pri
m ului an şcolar, după prim ul exam en sem estral,
2 cursuri, are acum 3 cursuri (clase) cu peste
200 elevi. Prelegerile însă nu se putură începe
la term en, fiindcă „cu începutul văcaţ iei aduse
în şcoală Sava A rsici buţ ile, căzile şi cazanul
şi prin toată văcaţ ia a stors m iere de stup în
şcoală, încălzind cuptorul cu foc aşâ, că tot
dunstul s’a băgat în păreţ i şi um ezindu-i s'au
făcut im puţ iţ iV ) iar scaunele au stat toată
vacanţ a afară în ploaie şi pentru un curs
1) Rescriptul lui N estorovici din 12 sept. n. 181 \
2) Prot. conf din 6/18 sept. 1813
3) Protocoluni scssionis m agistratus civici A radiensis die
18 sept. 1813 in politico-oeconom icis celebratae. Arhiva oraşu
lui Arad. Nr. 1395.
*) Epistola lui Ţ ichindeal cătră episcopul Vulcan. „Plu
garul Rom ân", anul V. Nr. 11.
5
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nici nu aveau sală în edificiul şcolii, în faţ a
acestei stări deplorabile conferinţ a profesorală,
dupăce constată, că curăţ irea şcolii reclam ă
cel puţ in 9 zile, ia hotărîrea, ca chem area
D uhului Sfânt şi începerea prelegerilor să se
am âne pe 9 noem vrie1).
Consilierul N estorovici prin rescriptul său
din 28 noem vrie 1813 aduce la cunoştinţ a
conferinţ ei, că QPONMLKJIHGF
lo a ri F ritz , „seniorul profesor
r
de gram atică" la gim naziul regesc din A rad,
a rugat pe M ajestatea Sa, să-i dea voie să pro
pună gratuit tinerim ii rom âne preparancliale
lim ba germ ană. Prim ind acest ofert încuviinţ a
rea preaînaltă, conferinţ a e învitată, ca dim 
preună cu directorul gim nazial, A lo is M a n d ik ,
să-l introducă pe noul profesor în oficiul său,
având drept a-şi da votul în toate chestiile şco
lare, ce se vor desbate în conferinţ ele pro
fesorale.2)
lnm ulţ indu-se prin angajam entul de bună
voie
al profesorului Ioan Fritz puterile didac
1
tice ale institutului, şi astfel dată fiind posibi
\ ZYXWVUTSRQPO
i
litatea, ca instrucţ iunea elevilor să fie cât se
poate de tem einică şi serioasă, inspectorul şi
consilierul N estorovici învită conferinţ a, să facă
încercare, ca elevii m ai excelenţ i din toate 3
cursurile să pregătească „în m od academ ic
din oareşcari m aterii lucrări pentru dispute
publice". Conferinţ a profesorală luând în desbatere afacerea, raportează lui N estorovici, că
•:
unii ascultători din cursul al III-lea au prim it XWVUTS
!
1) Protocolul conf. din 1 noem vrie 1813, Nr. 47.

2) Rescriptul lui N estorovici din 28 noem vrie 1813. Prot.
•conf din 2/14 dec. 1813, N r. 51.

1

!

î
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•asupra lor, ca să pregătească tem e din m ate• m atică, pedagogie şi geografie.1)
Progresul tinerim ii în trim estrul prim al
anului şcolar 1813/14 a şi fost cât se poate
de îm bucurător, pe lângă toate neajunsurile
provenite din starea slabă şi periculoasă a edi
ficiului şcolii şi a lipsei de recvizite şco
lare. Consilierul şi inspectorul N estorovici avi
zează conferinţ a, că a prim it cu cea m ai m are
m ângâiere sufletească raportul trim estral despre
progresul tinerim ii din toate 3 cursurile, atât
în studii, cât şi în m oravuri. Laudă râvna şi
silinţ ele profesorilor şi diliginţ a tinerim ii, despre
care vrea să se convingă si în persoană în
luna viitoare, cu ocaziunea exam enelor sem estrale.2)
A propiindu-se cu finea lui aprilie term e
nul acestor exam ene, inspectorul N estorovici
încunoştinţ ează conferinţ a profesorală, că deşi
starea lui sanitară, zdruncinată de un m orb
greu, care l a chinuit toată iarna, nu e deplin
restabilită, ca să poată intreprinde o călătorie
atât de lungă şi obositoare, totuş, prim ind ra
portul oficios al conferinţ ei, care reclam ă pre
zenţ a sa neapărată la exam enele sem estrale,
în 4 m aiu va plecă din Buda şi va sosi la
A rad în 8 m aiu. în 10 m aiu st. v. se vor ţ ineâ exam enele publice, la cari să se învite
episcopul, Consistorul, „m agistrualii" com ita
tului şi ai oraşului, com unitatea de legea noa
stră şi toţ i „onoraţ iorii". D em ândă profesorilor,
*) Prot. conf. din ÎS ianuarie 1814, Nr. 18.
2) Rescriptul lui N estorovici din 8 m artie 1814, Nr. 107 şl
108. (Prot. conf. din 19 m artie 18L4, Nr. 43.)
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că fără nici o am ânare să înceapă celalalt se
m estru cu toate 3 cursurile şi în orele obi- •
şnuite să se predea studiile prescrise. A scul
tătorii, cari vor absolvă acum a, să repeţ ească
acasă cu sârguinţ ă „studiile literare", ce le-au
învăţ at. Foştii ascultători ai cursului I. şi II.,.
cari acum se vor prom ova în cursuri supe
rioare, să înveţ e „bărbăteşte" şi cu pricepere
studiile, ce li se vor predă, căci trebuie să se
presupună, că cele învăţ ate le ştiu toate aşâ,,
că se pot supune exam enului în orice tim p.1}
Cu acest exam en, care se ţ inu în 10 m aiu
sub prezidiul Iui N estorovicî, QPONMLKJIHG
se te rm in ă p rim u l
cu rs d e 1 5 lu n i. Păcat, că lipseşte din arhiva,
institutului com sem nerea autentică a tinerilor,
cari absolvară acest curs. Progresul elevilor a
fost cât se poate de m ulţ ăm itor,2) considerând,
greutăţ ile şi m izeriile, cu cari avură să se
lupte profesorii şi elevii din pricina speculei,
directorului local cu edificiul şcolar şi altele,,
pentru cari nu se putură începe la tim p pre
legerile, ba cursul I., neavând sală în edificiul
şcolii, fu silit a se m ută dintr’un loc întrei
tul, ceeace pricinui şi vacanţ e de silă m ai
îndelungate.3)
D acă din unele dispoziţ iuni ale inspecto
;
rului N estorovici, ce le luă în decursul petre
cerii sale îndelungate în A rad, se văd şi note
i
de nem ulţ ăm ire, acestea se pot explică ca pro
venite din îm prejurări, cari nu se puteau de■

*) Rescriptele lui N estorovici din 19 april 1814, Nr. 122:
şi 26 april 1814, Nr. 131. Prot. conf. din 7 m aiu 1814.
5) Rescriptul lui N estorovici din 9 iulie 1814, Nr. 15&
şi 160.
s) Prot. conf. din ianuarie 1814, N r. 8.
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lătura, precum şi din intrigile Sârbilor, cari de
loc nu se puteau îm păcâ cu apostolia rom â
nească a şcolii şi, îndeosebi, cu activitatea de
desrobire ierarhică a lui Ţ ichindeal, contra
•căruia adversarii săi din toate părţ ile adunară
un m aterial bogat pentru a-1 puteâ delăturâ
dela institut. Inspectorul N estorovici în un rescript, datat în A rad la 25 m aiu 1814, dă ex- .
presiune dorinţ ei sale, că pentru consolidarea
institutului şi Introducerea ordinii cuvenite,
conform organizaţ iei şcolilor preparandiale,
atât profesorii, cât şi elevii să observe legile
şcolare „cu cea m ai m are nizuinţ ă posibilă
om enească". Referitor la profesori din plânsoarea preparanzilor reiese, că D iaconovici în
predarea stilului şi a gram aticii, iar Iorgovici
în propunerea m atem aticii şi a geografiei sunt
peste m ăsuri „obscuri", aşâ, încât tinerim ea
fără nici o cultură abiâ îi poate înţ elege. D eci
num iţ ii profesori să-şi îm plinească în viitor cu
cel m ai m are zel oficiul şi datorinţ ele lor în
predarea exactă a studiilor, iar „seniorul" —
conform instrucţ iunii sale speciale — să-i adm onieze, dacă s’ar ivi asem enea cazuri şi
dacă aceasta ar rem âneâ fără efect, să-i ra
porteze lui. Peste tot „obiectele literare" să
se preleagă după ZYXWVUTSRQPO
r e g u l e l e m etodice.1)
Cetindu-se acest ordin al inspectorului N e
storovici în şedinţ a conferinţ ei din 30 m aiu, acea
sta exm ite din sânul său pe catihetul Ţ ichindeal
şi Ioan Fritz cu însărcinarea, ca m ergând la N e
storovici, să-l lăm urească în privinţ a părerii ne- UTSRQPONMLKJ
*) Rescriptul lui N estorovici din 25 m aiu 1814, N r. 141.
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favorabile, ce o are despre profesorii D iaconovici şi Iorgovici, şi să-i reflecteze în privinţ a
jalbei „false şi ingrate" a preparanzilor, care
n’are nici un tem eiu, precum însuş N estorovici s’a putut convinge cu ocaziunea exam e
nelor publice ale preparanzilor, căci inşişi ele
vii au dat cea- m ai bună probă despre nete• m einicia acelei plânsori prin răspunsurile lor
din studiile, ce le propun num iţ ii profesori.1)
Corpul profesoral nu se m ărgini num ai la
rem onstrare contra opiniunii greşite a inspec
torului în privinţ a m etodului, ce-1 practică
unii dintre ei, ci în şedinţ a din 4 iunie, dupăce
constată cu bucurie, că a term inat în pace —
conform rezoluţ iunilor îm părăteşti — cursul de
15 luni („curriculum quindecim m ensium ") cu
tinerim ea preparandială încredinţ ată îngrijirii
sale, luând în desbatere şi făcându-şi reflexiunile asupra progresului tinerim ii în cursul ce
lor 15 luni, află de bine în interesul învăţ ă
m ântului a ruga pe inspectorul N estorovici, ca QPONML

■ i

i .
;
• f1

c u rsu l d e 1 5 lu n i să se

e x tin d ă

la

doi

a n i,

iar în locul algebrei şi geom etriei, cari se
predau în cursul al III-lea spre tortura elevilor,
să se propună g e o g ra fia , fiz ic a , m a tem a tic a
ş i p o litic a . Inspectorul e rugat, să exopereze la
locurile preaînalte aprobarea acestei schim bări.2)
N eajunsul cursului de 15 luni pentru pregăti
rea tem einică a elevilor o recunoaşte şi in
spectorul N estorovici în rescriptul său din 5
noem vrie 1814. Constată, că tim pul de 15 luni,
1.
0 Prot. conf. din 30 m aiu 1814, Nr. 53.
2) Prot. conf. din 4 iunie 1814, Nr. 55, 59.
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prescris pentru term inarea cursului preparandial, abia e de ajuns pentru „tratarea com otă* a m ateriei de învăţ ăm ânt, precum o pre
tinde aceasta vastitatea acelei m aterii, şi că
m ulţ im ea zilelor de sărbători consum ă o m are
parte a tim pului; dem ândă deci conferinţ ei, să
îndrepte această scădere, şi dacă o zi de săr
bătoare ar cădea pe luni, atunci în m arţ ia
viitoare toată ziua să se ţ ină prelegeri. D acă
sărbătoarea ar fi m arţ i, atunci joi înainte de
am eazi să se ţ ină prelegeri. D acă m iercuri,
sau vineri, sau sâm bătă ar fi zi de sărbătoare,
atunci joi toată ziua să se preleagă. Sărbăto
rile de trei zile şă se ţ ină, cu observarea ace
stei dispoziţ ii. A cest m etod va servi de „cinozură“ în viitor.1)
Conferinţ a din 4 august 1814 ia dispo
ziţ ii cu privire la exam enele publice ale se
m estrului al II-lea. îşi exprim ă dorinţ a, ca con
silierul N estordvici să vină la exam en, ca să
fie m artor al m uncii profesorilor şi diligenţ ei
elevilor. în cazul, când ar fi îm piedecat a veni
la A rad, este rugat, ca din m ai m ulte m otive,
ce ating tinerim ea şcolară, să dispună, cum şi
sub a cui conducere să se ţ ină exam enele ?2)
Tot în această conferinţ ă aduce Ţ ichindeal la
cunoştinţ a colegilor săi, că a înţ eles, că este
am ovat din oficiul său de catihet. Conferinţ a
profesorală hotăreşte, ca N estorovici să fie ru
gat, să intrevină la locurile m ai înalte, ca nu
m itul catihet, „pentru m eritele sale nu puţ ine în
*) Rescriptul lui N estorovici din 5 noenivrie 1814, Nr. 267.
2) Protocolul confer, din 4 aug. 1814, Nr. 88.
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lucrurile literare şi zelul m anifestat" (ob non
exigua ipsius in re literaria m erita et zelum
m anifestatum ), să fie am ovat cu cinste, şi dacă
se poate cu prom ovare. Să fie rugat m ai de
parte N estorovici, ca în locul „catihetului m o
dern" să nu fie denum it, din m ai m ulte m o
tive, unul, care nu ştie lim ba latină.1)
La raportul trim estral din 16 iulie 1814
al conferinţ ei despre progresul elevilor în stu
dii şi purtare, urm ă scriptul lui N estorovici, da
tat în V iena, la 4 august 1814, în care-şi expiim ă „displăcerea“A sa, că tinerim ea nu m ai
desvoltă sârguinţ ă. Invită corpul profesoral, ca
să cerceteze cu deam ănuntul adevărata cauză
a acestui regres şi să se nizuească a află m ij
loacele de îndreptare; îndeosebi ce priveşte
studiul dogm aticei să-şi dea trudă conferinţ a,
ca elevii să fie în clar cu necesitatea absolută
şi condiţ ia „sine qua non" a acestui studiu
astfel, că nim eni, care n’a făcut *nici un fel de
progres sau foarte puţ in în dogm ele religiunii,
nu poate fi aplicat de învăţ ător, pentrucă ti
nerim ea „şcoalelor triviale", care va fi încre
dinţ ată nu peste m ult conducerii lor, va trebui
instruită cu cea m ai m are pricepere în cunoaşterea
adevăratei religiuni creştine, ceeace nu se
poate speră dela un învăţ ător neînvăţ at şi ne
ştiutor. D upă aceea şi în celelalte studii, ce se
predau în cele 3 cursuri, em inenţ i nu sunt
aproape de loc, de clasa l-ă m ai puţ ini, decât
de clasa a 2-a (secundă) şi a 3-a (terţ ia). Să
se publice tinerim ii în lim ba m aternă, că acei

i

l) Protocol confer, din 4 aug. 1814, N r. 86.
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elevi din cursul al IlI-Iea, cari au obţ inut clasa
a 2-a, nu vor fi aplicaţ i în posturi învăţ ătoreşti, iar cei din cursurile I. şi II., cari au clasa
a 2-a, ba încă clasa a 3-a, vor repeţ i cursul.
„ ŞQPONMLKJIHGFEDCBA
c o lile n a ţ io n a le fo a rte n e g lija te , ca să
în flo re a scă , a u lip să d e b ă rb a ţ i h a rn ic i , n u d e
o a m e n i le n e şi şi trâ n d a v i “.
Profesorul D iaconovici-Loga poate pro
pune în m od privat cantul şi ritualele. Să grijească însă conferinţ a, ca prin aceasta să nu
sufere învăţ ăm ântul public.1)
Cetindu-se acest ordin al inspectorului în
şedinţ a conferinţ ei din 23 august, se ia hotărîrea, că tinerim ea să fie adm oniată în faţ a con
ferinţ ei. Ce priveşte studiul catihetic, să i se
aducă la cunoştinţ ă Iui N estorovici, că cauza
progresului slab din acest studiu e m aterialul
prea vast în raport cu orele de prelegere şi
desele absentări ale elevilor dela orele catihe
tului. Ca să se îndrepte însă această scădere
şi în absenţ a catihetului, întrucât este num ai
posibil, cei trei profesori vor ţ inea repeţ iri din
acest studiu, fiecare în câte un curs.2)
La rugarea conferinţ ei din 4 august, de a
lua dispoziţ ii în privm ţ a exam enelor dela
sfârşitul sem estrului al doilea, urm ă rescriptul
lui N estorovici din 14 aug. 1814. învită con
ferinţ a să se nizuească a repeţ i cu stăruinţ ă
obiectele de învăţ ăm ânt deja term inate şi a
întări tinerim ea în priceperea ştiinţ elor prim ite.
D upăce însă în chestii oficioase de m are
im portanţ ă va trebui să răm ână m ai m ult tim p
1) Rescriptul lui N estorovici din 4 aug 1814, Nr. 173.
2) Protocolul conf. din 23 aug. 1814, Nr. 87.
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în V iena, dispune, ca exam enele sem estrale cu
cursul I şi al II-lea să se ţ ină în 1 sep
tem vrie st. v., în m odul obişnuit, adecă cu
chem area D uhului Sfânt, învitându-se asesorii
consistoriali, m em brii iurisdicţ iunii locale şi
com unitatea de legea noastră şi dupăce s’au
term inat exam enele cu aceste 2 cursuri, tine
rim ea să fie lăsată acasă. Ce priveşte însă
cursul al Ili-lea, ai cărui elevi se trim it la sta
ţ iuni, să se aştepte sosirea lui.
A cest ordin l-a com unicat şi directorului
local şi celor districtuali, învitându-i şi pe ei
la exam ene.
Ţ ichindeal nu eră în A rad, deci confe
rinţ a ia dispoziţ ii, ca acest ordin să i se
aducă la cunoştinţ ă, ca să poată veni ia tim pul
fixat pentru exam ene. O noraţ iorii oraşului să
fie învitaţ i prin tinerim e.1)
Pentruca elevii absolvenţ i să fie provăzuţ i cu atestate şcolare, inspectorul N estorovici
prin actul din 4 aug. 1814, N r. 178, trim ite
conferinţ ei 48 exem plare de testim onii şcolare
cu îndrum area, ca în privinţ a întrebuinţ ezi lor
să se aştepte îndrum ările lui ulterioare.2)
In care zi a lunii septem vrie s’a ţ inut
exam enul cursului al III-lea, n’am putut ’aflâ
din actele, ce se păstrează în arhiva institutu
lui, tot aşâ nu avem nici date autentice despre
num ărul absolvenţ ilor cursului al doilea de
15 luni. XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Rescriptul lui N estorovici din 14 aug. 1814, Nr. 181.
Prot. conf. din 23 aug. 1814, ZYXWVUTSRQPONM
N r u l 88.
2) Prot. conf. din 23 aug. 1814 Nr. 90. UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Trecând lunile de ferii — septem vrie şi
octom vrie
cu începutul lui noem vrie se UTSRQPONMLK
inaugură QPONMLKJIHGFEDCB
a l tre ile a a n şc o la r din vieaţ a insti
tutului. Conferinţ a profesorală din 18 noem vrie
1814 constată cu bucurie, că cu ajutorul lui
D um nezeu s’a început un an nou şcolar: 1814/15
„în şcoala preparandială a naţ iunii valahe" şi
că tinerim ea şcolară, trim isă acasă pentru re
creaţ ie, s’a reîntors din nou pentru continuarea
studiilor, venind totodată şi un num ăr nu m ic
de învăţ ători veterani şi alţ i tineri rom âni, iu
bitori de cultură, pentru frecventarea şcolilor
preparandiale.1)
La raportul conferinţ ei despre rezultatul
exam enelor publice din sem estrul L al anului
şcolar expirat a urm at rezoluţ iunea preaînaltă
din 20 septem vrie 1814, N r. 23693, prin care
se dispune, că în viitor num ai acei absolvenţ i ai
cursului al IlI-lea al şcolilor preparandiale vor
putea fi aplicaţ i la posturi învăţ ătoreşti, cari
din m ateria tuturor studiilor prescrise au cel
puţ in clasificaţ iune de clasa I. A ceastă dispo
ziţ ie preaînaltă s’a luat din m otivul, că jjdupă
absolvarea cursului al IlI-lea au fost trim işi la
staţ iuni şi astfel de tineri, cari din cauza boalei nu s’au supus exam enului public, sau unii,
cari din unul, sau alt studiu au căzut, obţ inând
clasa a 2-a, sau chiar clasa a 3-a. Se im pune
deci conferinţ ei, „ca în viitor să nu facă favor
nici unui elev şi să nu le cinstească unora
calculi nem eritaţ i din anum ite m otive, iar unii
oarecari din afară, cari n’au exhauriat prin
:

*) Prot. conf. din 18 noem vrie 1814, Nr. 98.
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cercetarea regulată a şcolilor m ateria, pre
scrisă din unul sau alt obiect, să nu fie scu
tiţ i de exam en atunci, când rezoluţ ia preaînaltă
cere din toate obiectele calculi de clasa I-ă".
A sem enea lucruri să se îm piedece cu o „stricteţ ă bărbătească" şi să se satisfacă m ai m ult
1 UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
necesităţ ii statului public, decât folosului pri
vat al tinerilor, cari nu m erită. A ceastă rezo
luţ ie să fie publicată tinerim ii „într’un m od so
lem n", ca astfel să fie orientaţ i despre efectul
neglijenţ ei şi să ştie, că în viitor num ai aşâ
vor fi aplicaţ i în staţ iuni învăţ ătoreşti, dacă din
toate studiile vor aveâ clasa I-ă, la dincontră
vor trebui să repeteze, sau vor fi lăsaţ i în
soartea lor.1)
în decursul anului şcolar 1813/14 două
generaţ ii de tineri absolvară cursul de 15 luni.
D e activitatea învăţ ătorească a acestor absol
venţ i se legau m ulte speranţ e îndreptăţ ite. Şi
cu tot dreptul, pentrucă faţ ă de generaţ ia bă
trână de învăţ ători, fără şcoală sistem atică, ge
neraţ ia m ai nouă] care întră acum în vieaţ ă cu
o pregătire sistem atică pentru chem area sa
I
sfântă, trebuiâ să se ridice prin activitatea sa
la un nivel m ai înalt în evoluţ ia şcolii ro
m âneşti. Zelul şi m unca lor erâ punerea în
praxă a sistem ului şi a spiritului, ce stăpâneâ
în institutul, care-i crescuse.
. E natural, că se ivesc şi scăderi şi nea
junsuri proprii tuturor începuturilor şi lucruri
lor nouă. Rescriptul din 19 noem vrie 1814 al
inspectorului N estorovici scoate la iveală unele
' '- i i

I;

l) Rescriptul lui N estorovici din 22 oct. 1814, Nr. 254.
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din aceste scăderi şi pentru îndreptarea lor ia
num aidecât m ăsuri energice. D in jalbele di
rectorilor districtuali m ’am convins — zice el —
că învăţ ătorii şcolilor noastre naţ ionale, în
deosebi cei ce ies din şcolile preparandiale,
se poartă cu aroganţ ă şi nu observă supune
rea cuvenită faţ ă de autoritatea lor nem ijlocită,
— nu dau ascultare ordinaţ iunilor şi adeseori
unii, cari nu m erită, ocupă cu puterea şi forţ a
staţ iuni învăţ ătoreşti. D eaceea se im pune con
ferinţ ei cu toată seriozitatea, ca să publice elevilor institutului, ca să se reţ ină dela asem e
nea „excentrităţ i" şi păcate, cari strică reputa
ţ iei acestui institut pedagogic. Pentruca tineri
m ea să nu aibă asem enea idei false, profeso
rul de pedagogie şi m etodică are datorinţ a, ca
în paragraful, în care se vorbeşte despre cali
tăţ ile învăţ ătorilor buni, să se extindă şi asupra
supunerii faţ ă de superiorităţ i, care e tem elia
ordinii şcolare; îndeosebi să infiltreze în inim a
elevilor înstitutului atât în scris, cât şi cu graiu
viu ascultare faţ ă de directorii districtuali ai
şcolilor. Profesorul de stil va aveâ datorinţ ă,
ca să arate m odul, cum au să se facă relaţ iunile sem estrale despre starea şcolilor cătră directorii districtuali, m odul cum să se facă
protocoalele anuale cu rubrici despre conscrierea şcolilor, cu num ele părinţ ilor, starea, luna,
ziua şi anul, în care întră în şcoală, cauza si
m otivul, pentru cari nu m erge copilul la şcoală,
tim pul cât a frecventat şcoala; după aceea m o
dul, cum au să se poarte protocoalele, în care
se induc circularele şi ordinaţ iunile directo
rilor districtuali, cu o rubrică, care să conţ ină

'
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observarea, dacă învăţ ătorul a executat ordinul.
D irectorii districtuali cu ocaziunea vizitaţ iunilor şcolare anuale vor controla aceste proto
coale şi vor întări acest lucru cu iscălirea şi
sigilul lor, iar neglijenţ a se va îndreptă prin
pedeapsa am ovării.1)
La raportul conferinţ ei despre progresul
elevilor în trim estrul I. al anului şcolar 1814/15,
observă inspectorul N estorovici, că o parte a
tinerim ii nu desvoltă diliginţ a recerută. D em ândă deci conferinţ ei, ca învitând tinerim ea
în faţ a „consesului", să-i com unice rezoluţ ia
preaînaltă din 20 septem vrie 1814, N r. 23693.
Profesorii să nu îngreuneze elevii cu prea m ult
m aterial, ci acesta repeţ indu-1 des, să uşureze
m unca tinerim ii, şi dupăce în anul acesta S.
Paşti cad târziu, încât exam enele sem estrale vor
:!
trebui să se am âne, şi aşa sem estrul viitor va fi m ai
scurt, cea m ai m are parte a studiilor să se
;
percurgă în sem estrul de faţ ă.
.
„Ce priveşte observarea conferinţ ei, că ti
I XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nerim ea din acel m otiv nu e sârguincioasă,
pentrucă de preoţ i se hirotonesc oam eni fără
cultură şi neînvăţ aţ i, se observă, că şcolile
preparandiale sunt pentru creşterea de învăţ ă
tori apţ i şi harnici şi nicidecum pentru form a
rea clerului".2)
■ a.

i!
ii

*) Rescriptul lui N estorovici din 19 noem vrie 1814, Nr. 278.
2) Rescriptul lui N estorovici din 25 febr. 1815, Nr. 81.
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E ducaţ iunea religioasă-m orală şi
disciplina şcolară.

:
;

A cest institut al „naţ iunii valahe" s’a înte
m eiat pentru a creşte învăţ ători harnici, cari
să fie apostoli lum inători neam ului lor dornic
de cultură, „care în necinste, întru întunerec
şi în m are m işelătate zace, m ai m ult din lipsa
educaţ iunii cei cuviincioase şi bune, decât din
alte oarecare pricini".1) •
Cei dintâi profesori ai acestei şcoli au fost
conştii în m ăsură deplină de această m isiune
înaltă a institutului şi de însem nătatea culturiii
naţ ionale pentru existenţ a şi fericirea unui neam .
„Fiind acest „conses literar" com pus din in
divizi preaiubitori de neam ul lor şi ca atari fo
lositori fericirii acelui neam şi totodată su
puşii cei m ai credincioşi ai M ajestăţ ii Sale, nu
doresc altceva, decât ca acest institut să ră
m ână întreg pentru totdeauna (institutum hocce
salvum sem per perm aneat").2) Bărbaţ ii, cari
nutriau în sufletul lor astfel de sentim ente,
şi-au ţ inut de prim a lor datorinţ ă a da gene
raţ iilor viitoare creştere religioasă-m orală, na
ţ ională şi patriotică.
* Consilierul şi inspectorul N estorovici, luând
la cunoştinţ ă raportul conferinţ ei despre inau- QPONMLKJIHGF

1) „A ratare" pag. 7.
*) Protocolul conferenţ ei din 4 iunie 1814, Nr: 56. UTSRQPONMLKJIHGFEDCB

80

gurarea solem nă a institutului şi num ărul ele
vilor înscrişi, îşi ţ ine de datorinţ ă a îndrum ă
conferinţ a, că atât catihetul, cât şi profesorii
să se ţ ină strict de instrucţ iunea preaînaltă în
predarea singuraticelor obiecte de învăţ ăm ânt.
Să raporteze despre exam enele lunare, despre
preţ ul viptului şi a locuinţ ei elevilor; de ce
cărţ i şi în ce num ăr au lipsă; despre îm păr
tăşirea elevilor cu sf. taine; despre edificiul şi
aranjam entul şcolii şi despre defectele, ce se
vor ivi. Să grijească, ca elevii să observe strict
şi cu pietate legile şcolare, să privegheze cu
ochi ageri asupra cazurilor de transgresiune,
ce se vor ivi şi să le judece cu rigoare. în
fine atrage atenţ iunea' catihetului asupra faptu
lui, că fiind în loc 2 biserici de acelaş rit,
elevii să se îm partă pentru deprindere în cân
tarea bisericească în am ândouă bisericile.1)
Conferinţ a în şedinţ a sa din 26 noem vrie
1812, luând în desbatere scăderile institutului,
ia hoţ M CĂ, a raportă lui N estorovici, că şcolii
îi lipsesc cu desăvârşire cărţ ile pentru instru
irea tinerim ii în cântarea bisericească şi ri
tuale; că nici una dintre cele 2 biserici locale
nu corespunde scopului institutului, pentrucă
în biserica num ită „Tokoliană* ritul bisericesc
se săvârşeşte în lim ba („ideom ate") slavonă, şi
aşâ tinerim ea preparandială nu se poate nici
decum deprinde în cântarea bisericească. N ici
cealaltă biserică nu corespunde scopului, pen
trucă este strâm tă, întunecoasă, ruinată şi prin

0 Rescriptul lui N estorovici, adresat ZYXWVU
lu i Ţ ichindeal, din
24 noem vrie 1812.

j
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urm are periculoasă.1) D upăce însă în acest in
stitut după noua sistem ă şcolară, stabilită de
locurile preaînalte, QPONMLKJIHGF
to a te o b iectele d e în v ă ţ ă 
m â n t p re sc rise se p re d a u în ro m â n e şte , a stfe l
e le vii ş i în cele ritu a le şi b ise ric e şti să p ri
m ea sc ă in stru cţ iu n e
în lim b a ro m â n e a sc ă
(J d e o m a te vcila ch ico u).2)

Cărţ ile rituale de lipsă se câştigară încurând prin donaţ iuni: N a u m D e ra y cetăţ ean şi
com erciant în Pesta, „12 m inee m ari rom âneşti
cu m are dragoste le-au trim is institutului"!3)
„Jupânul lo s /f B e rc e a , judele (chinezul sau birăul) satului M onoştur, un ceaslov".4) G h e o rg h e
C h irilo viciy protopopul Şiriei, un liturghier, cea
slov, octoih, catavasier, un m ineiu m are şi pre
dicile de peste an. Io a n T o m ic i, protopopul
Caransebeşului, 21 de octoice m ici.5) Protopo
pul şi preşedintele Consistorului din O radeam are, M ih a iu M a n u ilo v ici , un penticostar ro
m ânesc.6) A sem enea şi „jupânul G e o rg ie G ru ici,
vânzătorul de cărţ ile tipografiei crăieşti a uni
versităţ ii U ngureşti din Peşta, întru vinderea
unor qa acestor cărţ i cu foarte lesne preţ s’au
arătat".7)
Prin aceste dăruiri, dată . fiind posibilita
tea, ca elevii să-şi poată câştigă cunoştinţ e
*) Biserica veche a S. joan Botezătorul de lângă M urăş,
unde e azi liceul (gim naziul), s'a edificat din nou între anii
1804— 24.
2) Prot. conf. din 26 noem vrie 1812, Nr. 4.
3) „A rătare" pagina 34. Prot. conf. din 9 şi 20 m artie 1813,
N r. 17, 18.
4) „A rătare" pagina 34.
5) „A rătare" pagina 32. Prot. conf. din 2 dec. 1812. Nr. Ş.
6) „A rătare" pagina 31.
*) „A rătare" pag. 35.
6
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m ai tem einice în cele bisericeşti, conferinţ a în
şedinţ a sa din 18 februarie 1813 ia hotărîrea,
ca tipicului şi cântării bisericeşti să i se dea
m ai m are im portanţ ă şi să se propună în ore
anum ite: m iercuri şi vineri dela 4— 5 ore d. m .1)

j
'- i

t

Elevii institutului, „ca fii buni şi credin
cioşi ai sfintei biserici orientale neunite", se
m ărturisiau şi se cum inecau în cele 4 posturi
m ari ale anului bisericesc. Catihetul îi pregătiâ spre acest scop cu exortări „scurte" şi
„salutare".2) Tot aşa erau obligaţ i a posti cele
4 posturi ale anului bisericesc. D upăce însă
m ulţ i dintre elevii institutului aveau locuinţ ă şi
vipt la cetăţ eni, cari nu aparţ in bisericii noa
stre şi aşa nu puteau posti, conferinţ a inter
veni la episcopul QPONMLKJIHG
P a u l A v a c u m o v ic i, pentru
a le da dispenzaţ ie arhierească.3) La rugarea
profesorilor, urm ară urm ătoarele „litere" ar
hiereşti :XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
„ B ineînţ elepţ ilor D o m n i P rofesori, m ie iu b iţ ilo r!

l

v

i

Pe scrisoare al bineînţ eleptelor D om niilorvoastre de 26 zile lunii februarie şi anului
curgătoriu, cătră m ine, în treabă dobândirei
dispenzaţ iei de a m ânca de fruptu întru acest
S. m arele post pentru 12 preparanşi, după
num ele şi porecla num ai, însă nu şi din care
loc, şi Eparchie aceia sânt, m ie arătaţ i, trim isă, ZYXWVU
0 Prot. conf. din 18 febr. 1813. -Nr. 10.
2) Prot. conf. din 13 dec. 1812, N r. 9 şi 28 febr. 1813
N r. 13.
5) Prot. conf. din 28 febr. şi 3 m artie 1813, Nr. 14 şi 15.
-

f
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.am a respunde: cum că din pricinile m ie la
acei cu num ărul 12 m ie în însăm nare arătaţ i
preparanşi, carii acum a la Rim a-catolici în salaş şi la m âncare să află, dinspenzăluesc şi
blagoslovesc să poată a m âncare de frupt, cu
aceia m ai departe a m ea înştiinţ are, că în
vrem i viitoare ia nim enea m ai m ult aşa dispenzaţ ie, din pricinile aceste m ie aduse înainte,
a da voi putea şi dreptaceea de folos aflu a fi
m ai de vrem ie aceasta părinteşte a arăta, ca
Bineinţ elepţ i D om niile V oastre pre preparanşi
săi ai îndrepta să puteţ i, şi ştiţ i, ca ei deacuşi
înainte la aşa locuri la oam enii noştrii cu lă
caşuri şi la m âncări să să aşeze, unde S. S.
posturi vor putea a posti; că altm intrelea fieştecine şi în vrem i viitoare dinadinsu la Rim acatolici s’ar aşeza cu lăcaşul, şi Ia m âncare,
num ai pentru aceea pricină, ca să poată, şi să
fie slobod şi în vrem i ale S. S. posturi a
m ânca de fruptu, ce la fieşte cine ştiut este,
că aceea sfântă bisearică N oastră de leage gre
cească neunită a Răsăritului nu îngădueşte,
dară prelângă aceea preparanşi şi aşa tineri
şi sănătoşi fiind de lipsă iaste, ca cu prileajul
a învăţ ăturii lor aici şi întru asprim ea (disci
plina) a sfintei bisearici noastre să se obişnu
iască, şi poruncile ei a păzi să se înveaţ e,
precum pentru pilda a altora, aşa şi pentru ca
să poate, şi ştie şi ei pre tineri carii lor cu
vrem e întru învăţ ătură să vor încrede, cătră
toate aceleaşi aşijdere^a povăţ ui şi învăţ a.
Care când pentru ştiinţ a şi îndreptare m ai
departe pentru vrem i viitoare arăt, întru alte
acopărăm ântului lui D um nezeu preporuncin- XWVUTSRQPO
6*
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du-vă, cu obicinuită a m e bună aplecaciunea
inem ii răm âiu.
Al bineînţ elepţ ilor D om ni Profesori
A radu, în l-a zili

lunii M artie
1813.

Voitor de bine QPONMLKJIHGF

A . P . Epis. m . p .u l)

Consiliul locotenent regesc, prin rescriptul
său din 24 sept. 1813, adresat episcopului Paul
A vacum ovici, dispune — la propunerea lui N estorovici— ca serviciiled-zeeşti, num ite „ceasuri",,
să se săvârşească prin parohul local în în
ţ elegere cu directorul, pentru învăţ area tine
rim ii, înainte sau după tim pul de şcoală, în
orele de înainte de-am eazi, ca tinerim ea şco
lară să poată asistă la acelea, fără a conturbă,,
sau a neglijâ orele de prelegere.2)
Inspectorul N estorovici, prin ordinul său
din 11 decem vrie 1813, îndeam nă conferinţ a fZYXW
ca instrucţ iunii şi educaţ iunii tinerim ii, atât în
ştiinţ e, cât şi în m oravuri, îndeosebi în cele ale
sfintei religiuni, să-i dea im portanţ a cuvenită, pre
m ergând înşişi profesorii cu pildă prin participare
la sfânta biserică şi îm părtăşirea cu sfintele
taine dim preună cu elevii. Şi ce-i m ai m ult,
să nutrească între ei dragostea reciprocă i n concordia şi arm onia sufletului*, ceeace din lipsa
iscălirii rapoartelor din partea profesorului lorgovici aşâ se vede, că nu prea este între m em 
brii conferinţ ei. D acă lipsa de dragoste fră-

JC

i
!

*) Arhiva seminarîală.
2) Rescriptul cons lpcot. ung. regesc din 24 şept. tSIŞ,.
Nr. 22203. Arhiva Consist din. A rad.
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ţ ească între profesori ar periclitâ educaţ iunea
tinerim ii, să se ştie, că cel vinovat va fi am ovat din oficiu.1)
în urm a acestui ordin al inspectorului N estorovici, se restabili pacea între m em brii cor
pului profesoral; se întroduse o disciplină m ai
severă şi controlă m ai conştiincioasă în cerce
tarea sfintei biserici şi a şcolii. Constatându-se,
că elevii, în ziua anului nou 1814, n’au obser
vat cea m ai bună ordine şi că m ulţ i au venit
târziu la sfânta biserică, conferinţ a, în şedinţ a
sa din 2 ianuarie 1814, ia hotărîrea, ca tine
rim ea să se adune în sala m ai m are („in auditorio m ajori") şi să li se publice, că conform
legilor şcolare sunt obligaţ i a participa la sfânta
liturghie la tim pul cuvenit şi cu cea m ai m are
evlavie; şi din ascultarea serviciilor divine să-şi
însuşească principiile m orale şi cele m ai fru
m oase virtuţ i, cari îm podobesc om ul.2) Tineri
m ea să m eargă la biserică înainte de începe
rea sfintei liturghii şi să stea la locul hotărît
de profesori. Să-şi facă cruce şi să rostească
cu pietate şi reverinţ ă „rugăciunea dom nească",
rugându-se fiecare în parte* iar cântării să-i
dea toată atenţ iunea.3)
M ulţ i dintre elevi lipsiau dela prelegeri fără
m otiv, iar alţ ii păcătuiau contra m oralităţ ii şi a or
dinii întroduse în cele bisericeşti. Se hotăreşte
deci, ca „seniorul" şi catihetul să cerceteze cu sârguinţ ă afacerea şi să îm piedece, după posibilitate,
') Rescriptul lui N estorovici din 11 dec. 1813. Prot. conf.
din 18 dec. 1813
*
2) Protocolul conf.'din 2 ianuarie 1814, Nr. 1.
*) Protocolul conf. din 2 ianuaile 1814, Nr. 2.
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86

ri UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ~ a * c i;.

|- t

-

l

j

absenţ ele elevilor.1) U nii, atât în zilele de re
creaţ ie, cât şi în tim pul prelegerilor, se preum 
blă peste m ăsură şi, „în num ăr nu tocm ai
cuviincios", cercetează localuri publice; i se
interzice deci tinerim ii, a ieşi noaptea din casă
şi a se preum blă prea m ult şi în grupe m ari
în jurul cetăţ ii.2)
Faţ ă de elevii îndărătnici şi neascultători
şi faţ ă de aceia, cari se făceau vinovaţ i de
călcarea, sau întrelăsarea legilor şcolare, se
aplicau urm ătoarele QPONMLKJIHGF
p e d e p se:
1. A dm oniţ ie privată din partea profeso
rilor.2)
2. A dm oniţ ie şi dojană în public.3)
3. A dm oniţ ie „în faţ a consesului".4)
4. Pentru transgresiuni m ai m ari: închi
soare în şcoală pe tim p de 3, 6, 10, 12 şi
14 ore.5)
5. Pentru purtare rea şi scandaloasă* în
biserică şi în locuri publice, pentru furt, vătă
m area autorităţ ii profesorale şi cercetarea bir
turilor noaptea: arest de 24 ore în şcoală, cu
pâne şi cu apă.6)
6. în cazuri m ai grave: arest de 3 ore în
închisoarea publică a oraşului7) şi
7. Elim inare din institut.
Inspectorul N estorovici în decursul jpetre- ZYXWV
J) Protocolul conf. din 15 februarie 1814, Nr. 29.
8) Prot. conf. din 7 april 1814, N r. 47. 48.
8) Prot. conf. din 14. noem vrie 1812, Nr. 3.
*) Prot. conf. din 2 ianuarie 1814, Nr. 2.
6) Prot. conf. din 14 noem vrie 1812, Nr. 2, 28 febr. 1813,
N r. 12, 7 aprilie 1814, Nr. 47.
8) Prot conf. din 7 aprilie 1814, Nr. 44, 21 iulie 1814,.
Nr. 79.
7) Prot. conf. din 14 noem vrie 1812, Nr. 3.
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cerii sale îndelungate din A rad, cu ocaziunea
exam enelor sem estrale din prim ăvara anului
1814, a avut ocaziune a observa în persoană
nu num ai m ersul învăţ ăm ântului, ci şi disciplina
şcolară şi gradul de cultură al elevilor. L-a
inform at despre unele şi altele şi directorul
local, Sava A rsici, şi-a dat ascultare debunăseam ă şi unor plânsori. D em ândă deci, ca,
pentru susţ inerea unei disciplini şcolare m ai
bune, să se aleagă din fiecare curs câte QPONMLKJI
2 cetiso ri.1) Profesorii să observe faţ ă de tinerim e
o ţ inută prietinoasă, reţ inându-se dela orice m â
nie şi iritaţ ie; tot aşa şi dela bătăile dejositoare,
pe cari le opresc şi legile şcolare. Să grijească
şi de cultura externă a elevilor, căci „a ob
servat el însuş şi i s’a raportat", că tinerim ea
are o purtare „rustică" şi „neurbană"; m âncă
pâne um blând pe stradă şi abia salută — con
trar legilor şcolare — pe bătrânii, „onoraţ iorii"
şi cetăţ enii oraşului. M ulţ i preparanzi sub pre
textul, că biserica e îngustă şi ruinată, nu
cercetează zilnic serviciile divine. Referitor la
îngrijirea sănătăţ ii celor bolnavi i s’a com uni
.
cat, că elevii institutului, după obiceiul sătesc,
:
se duc acasă şi acolo se lecuesc prin babe,
cu m ijloace oprite, stricăcioase şi adeseori
m ortale. I se im pune deci serios conferinţ ei,
ca în conţ elegere cu directorul local şi cu m e
dicul com itatens, Io s if R o zsa (Roşa), care face
servicii gratuite tinerim ii, să pună capăt ace
stor excese şi la astfel de „excentrităţ i". în
sfârşit, pentru delăturarea scăderilor în cultura
*) Rescriptul lui N estorovici din 5 noem vrie 1814, Nr. 267.
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p ro fe so rilo r , că a tâ t în
tinerim ii d e m â n d ă tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
p re le g e ri , c â t ş i în c o n v e rsa ţ ii p riv a te ca ti
n e rim e a să m a n ife ste ze c u ltu ră şi iu b ire , ca
a stfe l să p ro c ea d ă şi p re p a ra n zii la tim p u l
să u cu e le vii lo r.1) Profesorii, atât între păreţ ii

şcolii, cât şi afară de şcoală, să fie adevă
raţ ii educatori ai tinerim ii; să cerceteze cu
sârguinţ ă biserica şi să nu iese din biserică —
„precum i s’a raportat oarecuiva oficios" —
înainte de sfârşitul serviciului dum nezeesc. Să
prim ească dim preună cu elevii în posturi sfânta
cum inecătură şi să se m ărturisească con
ştiincios.2)
între elevii anului şcolar 1814/15 erau 11
elevi căsătoriţ i, între cari şi un diacon, D im itrie Cioba, din Sinitea; unii bărbaţ i în etate,
cu fam ilie num ăroasă, având în cvartir şi vipt
şi alţ i preparanzi. Inspectorul N estorovici face
atentă conferinţ a, ca să fie cu băgare de seam ă,
oare aceşti elevi nu se ocupă m ai m ult cu
trebile lor de casă şi fam iliare, decât cu cele
şcolare? O are se nizuesc spre m oralitate dim 
preună cu fam iliile lor? Căci acest lucru nu
m ai atunci îl poate adm ite, dacă nu e nici o
tem ere, că se vor isca oarecari „scandaluri".2)

l) Rescriptu! lui N estorovici, A rad, 25 m aiu 18L4, Nr. 141
*) Rescriptul lui N estorovici, din 13 ianuarie 1815, Nr. 45.
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S a l a r i i l e tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
p r o fe s o r a le .

Pentru susţ inerea şcolilor preparandiale,
înfiinţ ate pentru cele trei naţ iuni ortodoxe, se
introduce prin intim atul consiliului locotenent
regesc din 3 septem vrie 1811, Nr. 22.105, QPONM
ta 
su l a l tre ile a în biserică.1) „...Cel cu inim ă
bună m ilostivul nostru îm părat au poruncit...
ca prin toate bisericile noastre, al treilea tas
deapururea să fie introdus şi la toată com u
nitatea două persoane, care vor purta grije,
ctitori, pentru adunarea banilor la fundaţ ie să
se aleagă şi ei să poarte grije pentru venitul,
— banii ce se vor adună într’o lăduţ ă s u b t
trei chei să se păzească şi după curgerea de
trei luni de aceasta dată, până se va face altă
rânduială, D. diecezalnicului Episcop dobân
dind cvitanţ ie să-i predea. D eci banii, cari
dela norodul de legea noastră şi tasul şcoalei
se adună, va fi fundaţ ie pentru plata profeso
rilor şcoalei pedagogiceşti, dintru carea întâi
D . Profesori plata lor cea de peste an vor do
bândi".*)
„Fieştecarele din D. Profesori... are a sa
plată la an 800 de florinţ i. Iară D. Catiheţ ii
unul fieşte carele 500 f l. şi toţ i sânt părtaşi
p e n z ie iV )
n Introducerea tasului pedagogic şi teologic în bis. gr. or.
rom âne din U ngaria şi Banat de A ndrei G hidiu, protoprezbiter,
Caransebeş, 1902.
a) „A rătare" pag. 16;
s) „A rătare" pag. 15.
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A ceste salarii („angaria") se ridicau la în
ceput, pe lângă form ularul de chitanţ ă, aprobat
de inspectorul N estorovici, dela episcopul A ra
dului, QPONMLKJIHGFED
P a u l A v a c u m o v ic i, în rate treilunare an
ticipative.1)
Pe lângă autorităţ ile bisericeşti, li s’a dem ândat şi organelor com itatului, ca să stă
ruie neîncetat pe lângă popor, ca să contri
buie cu obolul său la „tasul şcolii", să facă
dăruiri de bună voie şi să sprijinească din toate
puterile instituţ iunile, aşezate pentru lum inarea
poporului şi creşterea tinerim ii; dar aşa se
vede, că acestor dispoziţ iuni nu li s’a dat din
partea celor chem aţ i atenţ iunea cuvenită şi do
rită.2) Bani nu prea incurgeau şi profesorii nu-şi
p r im i regulat salariile. „A ngaria" a două,
puteau ZYXWVUTSRQPO
pe lunile februarie, m artie şi aprilie ale anului
1813, num ai cu greu li se poate -solvi.3) Tot
astfel şi ratele urm ătoare, aşâ că profesorii, în
conferinţ a din 30 iunie 1814, se văd siliţ i a
raportă lui N estorovici, că banii, ce incurg în
tasul al III-lea în dieceza A radului şi desti
naţ i pentru salariile profesorilor preparandiali,
sunt pe sfârşite şi că în viitor abiâ li se vor
putea solvi la tim p şi regulat salariile; roagă
deci pe inspectorul, ca să intervină şi să
reguleze afacerea.4) N estorovici interveni la
locurile m ai’ înalte, deunde şi sosi — spre
bucuria profesorilor
rezoluţ ia regească, XWVUT
1) Prot. conf. din 27 ianuarie 1813, Nr. 4.
2) A. G hidiu, opul citat, pag. 6— 7. Esibitul Nr. 664— 1813
din arhiva comitatului Arad.
8) Prot. conf. din 24 iunie 1813, Nr. 29.
*) Prot. conf. din 30 iunie 1814, Nr. 66.
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N r. 2786, prin care se dispune, ca profesorii
preparandiali din A radul-V echiu să-şi prim ească
salariile în viitor dela oficiul de sare din A rad
(„salis officio V’A radiensi"). Banii de lipsă spre
acest scop se vor adm inistra din partea m i
tropolitului din Carloveţ oficiului de sare din
N eoplanta, iar de aici se vor transpune oficiu
lui cam eral din Buda („ad cam erale solutorium
officium ").1)
A radul-Vechiu eră pe tim pul deschiderii
preparandiei rom âne „opid cam eral", dar ce
tăţ enii nu erau m ulţ um iţ i cu poziţ ia aceasta atârnătoare a oraşului şi-şi m anifestară în m ai m ulte
rânduri şi la ocaziuni binevenite dorinţ a, ca
A radul să fie învestit cu dreptul de oraş liber
regesc. Spre acest scop scrise Rom ânul QPONMLKJI
C o rn ia
îlie d e B a rb u , jude de tablă(„tâblabir6 “) „într’o latinească clasică" m em orandul, întitulat
„Sinoptica deductio O riginis, Status et m erito.
rum civitatis A radiensis", în care se cerea cu
insistenţ ă decretarea A radului de oraş liber re
\
gesc, pe baza m eritelor şi a virtuţ ilor cetăţ e
nilor. A cestui m em orand, precum şi trebuinţ ei,
de a pertractâ cu m agistratul în privinţ a de
m olării unor case în interesul apărării cetăţ ii,
l
se poate m ulţ ăm i, că în 6 februarie n. 1813
:
sosi la A rad contele L u d o vic R e d ey , n adm ini
strator în locul fişpanului al lăudatului com itat
al Bihariei", în fruntea unei com isiuni regeşti,
din care făceâ parte, în calitate de secretar, şi
Ş te fa n H a tva n i, prodirector al „districtului li
terar" şi director al A cadem iei regeşti din

A) Rescriptul lui N estorovici din 25 febr. 1815, Nr. 91. UTSRQPONMLKJIHGFE

£

I

;
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O radea-M are.1) Com isarul Rădey, în decursul
petrecerii sale în A rad, se interesă şi de pre
parandia „naţ iunii valahe". Prodirectorul şi se
cretarul com isiunii, Ştefan H atvani, vizită în 4
februarie st. v. „în num ele" com isarului re
gesc institutul nostru, insoţ it de M ihaiu M anuilovici, protopopul şi preşedintele C onsistorului din O radea-M are, şi de parohul G heorghe
Popovici,2) şi înform ându-se despre starea m a
terială a profesorilor, recercă num aidecât m a
gistratul orăşenesc, ca „celor trei profesori in
stituiţ i pentru învăţ area preparanzilor naţ iunii
valahe,... despre a căror lipse şi zel s’a con
vins pedeplin cu ocaziunea vizitaţ iunii sale",
să le dea locuinţ e gratuite. D esbătând m agistra
tul în şedinţ a sa din 18 februarie 1813 dorinţ a
prodirectorului H atvani şi voind şi din partea
sa a XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
prom ovâ intenţ iunile preaînalte pentru
cultura „naţ iunilor ilirice şi valahe", şi astfel
a-şi înm ulţ i m eritele, o prim eşte unanim şi exm ite
din sânul său pe m em brii: Ioan Schaerfeneder,
G heorghe G ruici şi G heorghe Ilici, ca să caute lo
cuinţ e corespunzătoare şi se încheie contract
cu proprietarii de case.3)
D eşi consilierul N estorovici, prin rescriptul
său din 8 m aiu 1813 — „care s’a pus spre
păstrare în arhivul secret al oraşului" — m ulţ ăm eşte „în num ele naţ iunii valahe" pentru „acest
zel", pe care l-a adus şi la cunoştinţ a M a9 „A rătare" pag. 33. Lakatos O tt6, A rad tdrtdnete. Tom .
II. pag. 25 Prot. cont. din 8 febr. 1813, Nr. 7.
*) ■ rot. cont. din 8 febr. 1813, Nr. 7.
8) Protocolum Sessionis M agistratus Civici A radiensis die
18-a Februarii 1813 in oeconom icis celebratae. Nr. 309. Arhiva
oraşului Arad*

... . i
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jestăţ ii Sale,1) chestia locuinţ elor gratuite nu se
realiză încurând, aşâ, că Ştefan H atvani e si
lit, a interveni din nou şi a urgitâ rezolvirea
afacerii. C etindu-se scrisoarea lui H atvani în
şedinţ a m agistratului din 21 iunie 1813, se aduce
hotărîrea, ca profesorii preparandiali să pri
m ească în schim bul „cvartirelor libere" fiecare
80 defloreni, toţ i 4 îm preună 320 fi. anual. Per
ceptorul G heorghe Fruşa să le solvească această
com petinţ ă, începând din 18 februarie 1813, în
rate treilunare, din cassa contribuţ iei („e cassa
C ontributionali").2)

9 Protocolum Sessionis M agistratus Civici A radiensis tfie
l-a M aji 818 în Politico-oeconom icis celebratae, Nr. 551. Ar
hiva oraşului Arad.
a) Protocolum Sessionis... die ZYXWVUTSRQPONML
2 1 lu n ii 1 8 1 3 celebratae, Nr.
830. A rhiva oraşului Arad.

E d i f i c i u l tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
ş c o la r .

N oua şcoală s’a inaugurat şi adăpostit „in
terim at în casa din strada „căprioarei" („O zutca“), de prezent strada „Csernovics Pdter",
N r. 17. şi situată în suburbiul sârbesc „(R âcvâros") al oraşului A rad. Edificiul acesta, nu
m it „R ehkoph", era proprietatea lui QPONM
S a v a A rsiciy pe atunci căpitan, apoi prim ar („consul")
al oraşului şi director local al institutului, „ca
rele, deşi la început casa sa pentru şcoale
num ai pe 15 luni o făgăduise, însă după sfâr
şitul exam enului dintâi de 5 luni, văzând spo
rul preparanzilor celor iubitori de ostăneală,
casele sale Rehkopf în veci le-au cinstit"1).
Fiind însă casa lui Sava A rsici, pe care
la îndem nul consilierului şi inspectorului N estorovici a dat-o pentru şcoală, aranjată şi
acom odată pentru locuinţ i şi trebuinţ i private,
de sine se înţ elege, că a putut servi ca local
de şcoală num ai în urm a unei lipse arzătoare,
nefiind bani să se zidească, ori să se cum pere
alta m ai potrivită, deaceea Sava A rsici „încă
în declaraţ ie, îndată după exam en s’a legat,
că va zidi şcoli de iznov, după planul, ce i se
va pune înainte dela locurile m ai înalte".2)
Conferinţ a profesorală în raportul său,
înaintat inspectorului N estorovici despre inau0 „A rătare" pagina 33— 34-,
2) „A rătare" pagina 33— 34.

.
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gurarea şi starea institutului, constată, că edi
ficiul, în care se află interim al preparandia, nu
este de loc acom odat pentru şcoală.1) în iarna
prim ului an şcolar profesorii şi elevii, cari
alergară şi se înscriseră în num ăr m are la acest
focular de cultură, au avut foarte m ult de sufe
rit din pricina stării slabe şi aranjam entului
defectuos al localului de şcoală. Şi ivindu-se
şi alte năcazuri şi afaceri, cari num ai în per
soană se puteau com unică inspectorului N estorovici,- conferinţ a profesorală în şedinţ a sa din
2 februarie 1813 ia hotărîrea, ca catihetul şi
seniorul, D im itrie Ţ ichindeal, să călătorească la
Buda şi să inform eze în persoană pe N estorovici despre starea şi lipsele institutului.2) Ce a
isprăvit. Ţ ichindeal la Buda, nu ştim , pentrucă
raportul despre rezultatul intervenirii sale în
persoană la inspectorul N estorovici, ce l-a pre
zentat conferinţ ei profesorale din 18 februarie
1813, nu se găseşte în arhiva institutului.
„...In aceste case" — scrie Ţ ichindeal episco
pului QPONMLKJIHGFE
V u lca n — „am prelegiruit noem vrie, de
cem vrie, ianuarie, februarie 1812— 13 şi când
se apropie exam enul de cinci luni, Sava A rsici
a luat alte case în arândă dela un neam ţ u cu
300 fl. pre an, unde îndată în m artie ne-am
m utat, iară Rehkopf, carele-1 făgăduise pe 15
luni gratis nouă de şcoală, l-a dat de crâşm ă
cu 600 fl.3) în arândă pe an, sosi exam enul,

* (Ş) Protocolul conferinţ ei din 26 nov. 1812, Nr. 4.
*) Protocolul conferinţ ei din 2 febr. 1813, Nr. 6.
3) In epistola din 19 decem vrie 1813, cătră episcopul Vul
can zice, că „Rehkopfu" e dat în arândă cu 400 fl. „D im itrie
Ţ ichindeal; discurs de recepţ iune de Iosif Vulcan®, pag. 79. XWVUTSRQPONMLKJIH

r~ '< ;
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sosi şi N estorovici, după săvârşirea exam enu
lui ce m ulţ i l-au dat, se află un QPONM
G e o rg e P o p o v ic i , carel§ înţ elegând, că Sava A rsici nu
m ai pre cincisprezece luni a dat nouă şcoală
căsile sale, vine, făgădueşte şi dă în scris lui
N estorovici declaraţ ia, carea o-am trim is-o, în
care cedirueşte tractu de sus pre cinci ani
nouă gratis. N estorovici se bucură, prim eşte
declaraţ ia şi zice nouă, m ergeţ i şi m ulţ ăm iţ i
unui făcător de bine, acestuia adecă lui G eorge
Popovici, la carele apoi ducându-m ă i-am
m ulţ ăm it ca astăzi, însă ca m âne s’au întors
la N estorovici toate altm intrelea. Că Sava A r
sici cu vicleana şi vulpeasca inim ă m ai m ult
din patim ă, ca să capete nem eşugu, s’a sculat
cu altă declaraţ ie, care iarăşi o am trim is-o, în
care se făgădueşte, că va face şcoli noi şi ce
ştiu câte le m ai m inţ eşte întrânsa şi N estoro
vici şi eu, om sărac de bani, având nădejde,
că va m ijloci lui A rsici Sava nem eşugu, pen
tru care va pune ceva în pungă, lasă declara
ţ ia lui G eorge Popovici şi rem âne pe lângă
a lui A rsici, chem ându-ne iară pe noi toţ i,
adecă profesorii, ne spune lucru, de care eu
şi ceialalţ i m âhnindu-ne am trebuit să rem ânem pre voia lui N estorovici în casele m ici,
scunde, puturoase de la neam ţ u în arândă cu
300 fl. luate, în care toată vara cu destul nă
caz am petrecut până în august al doilea exa
m en. Cu începutul văcaţ iei aduse în şcoală
Sava A rsici buţ ile, căzile şi cazanul şi prin
toată vacaţ te a sţ orş m iere de stup în şcoală,
încălzind cuptorul cu foc, aşa cât tot (knşţ ul
s’au băgat în păreţ i şi um ezindu-i s’au făcut
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îm puţ iţ i, scaunele, pentru care am cerşit eu
dela protopopi banii, de s’au făcut, toată văcaţ ia au stat afară în în ploaie", t
„Sosi noem vrie 1813 şi se adună m ul
ţ im e de feciori la şcoală"1), dar prelegerile nu
s’au putut începe „pânăce nu s’a curăţ it m ie
rea". Conferinţ a profesorală, în şedinţ a sa din
9 noem vrie 1813, constată, că 2 săli de în
văţ ăm ânt, destinate pentru clasa a 2-a şi a 3-a,
s’au curăţ it încâtva, şi aşâ cu aceste două
clase se pot începe prelegerile; cu clasa I. însă,
neavând sală şi recvisitele de lipsă, nu s’au
putut propune studiile până în 24 noem vrie;
dar şi atunci, nu în edificiul şcolii, luat în
arândă dela N eam ţ u, ci în şcoala sârbească de
lângă biserica sfinţ ilor apostoli Petru şi Pavel
(Tokoliană). D e aici fu m utată clasa I., în 17
decem vrie, într’un alt edificiu departe, într’o
odaie îngustă şi întunecoasă, care fiind nepo
trivită pentru a puteâ ţ inea prelegeri, m ersul .
regulat al învăţ ăm ântului fu din nou îm pie- UTSRQPONMLKJ
decât.2)
D ar lăsăm , să vorbească Ţ ichindeal despre
starea prim ejdioasă a şcolii şi despre m ize
riile, ce le-au suferit profesorii şi elevii în „co
cioabele", în cari „a băgat — Sava A rsici —
atâta om ."3) „...D in in zi in zi sim ţ ii şi eu şi
0 Epistola lui Ţ ichindeal cătră episcopul V ulcan, din 3
febr. 1814, aflată („rătăcită prin Lugoj") de regretatul Em iliari
M icu, preot, şi publicată în foaia „Plugarul R om ân" din Tim i
şoara, anul V. N r. 11. QPONMLKJIHGFEDCBA
2) R aportul conferinţ ei din 23 decem vrie 1813 cătră N estorovici şi protocolul conferinţ elor din 9 noem . 1813, N r. 48,
25 noem . 1813, N r. 50.
. :i
s) „D im itrie Ţ ichindeal, discurs de recepţ iune* de Iosif
V ulcan, pag. 79.
7
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ceialalţ i profesori durere de piept, care pricinuindu-ne tuşă şi slăbiciune trupească, aşa cât
slăbind nu am m ai putut prelegirui din destul.
C hem at-am doctorul varm eghiei", carele apoi
a scriat lui N estorovici aceasta sub a/.1), aşijderea noi nu am incetat în tot chipul a-1 ruga
pre N estorovici, să prim ească casele lui G eorge
Popovici2) şi să se lase de Sava A rsici, că e
un celeu, ba el îl laudă şi zice să-l om enim ,3)
ca pre al nostru local director, care nu ştie
nim ica, m ai ales rom âneşte, nu are nici autoritet, apoi director la institut, urâtă dobândă!
Ce o fi vai de noi Rom ânii m ai pe urm ă, cum
ştiu Sârbii a-ne întrebuinţ a pre noi loruşi in
strum ent de câştig ! Sârbii pricinuesc periciunea
alor si a noastră!
Serm anii preparanzi cu num ărul preste
200, galbeni la faţ ă de putoarea, carea o rabdă
în şcoală, se văietă, că le este capul am eţ it
şi nu pot învăţ a, suspină văzându-şi periciu
nea sănătăţ ii lor. Profesorii din zi în zi tot
m ai slabi, m ai cu m are defect în piept, cei
puţ inei bani, care-i câştigă, abia le este spre
apotecă, disgustiruiţ i de a propune în şcoală
ceva, num ai cu d'asila — am arul nu se poate
spune întru luarea de seam ă a şcolii ceşti de
dunstul feartei întrânsa m ieri infiţ iruită!
Iar la Sânt-A ndrei, Sârbii în casele cu
una condignaţ ii, apoi. prepăranzii în rândul de
sus, lângă D unăre la loc sănătos, capătă ei
; r » *) Raportul m edicului com itatului, îosif Roşa, din 25 ia
nuarie 1814.
2) Vfezi şi protocolul conferinţ ei din 2 ianuarie 1814, Nr. 5.
*) în rescriptul lui N estorovici din 25 ian. 1814 st. n.
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30 gratis de m âncare, plăteşte convictu, care
•dela Rom ânii din Pesta şi din Bănat prin di
rectori,1) eară dela Rom âni s’au strâns, ba şi
-aicea la A rad, unde e Şcoala Prepărandii Ro
m âneşti, încă s’au cerut şi adunat bani dela
Rom âni pe seam a Convictului dela Sânt-Andrei!
Foarte bine ai face despre Şcoala noastră,
•de ar plăcea, — la loc cuviincios a- arătă ce
se face cu noi prin nebăgarea de seam ă a lui
N estorovici, care din patim ă lucrează".2)
Cum că acest tablou trist despre starea
'deplorabilă, în care se află localul şcolii şi
m izeria, în care tânjiau şi „se otrăviau" pro
fesorii şi elevii institutului, nu e exagerat, se
vede şi din scrisoarea oficioasă a lui Iosif
Roşa (Rozsa), „fizic ordinar al com itatului
A rad", prin care îşi înaintează — provocat fiind de
profesori — în 25 ian. 1814, consilierului N e
storovici „observările sale fizico-m edicale", în
privinţ a şcolii. Constată, că cele 2 edificii,
•cari conţ in cele 3 clase ale şcolii, sunt aşâ
de departe una de alta, încât profesorii, cari
-ţ in prelegeri în diferite clase, num ai cu m ultă
osteneală pot veni pe căi neum blate, m ai ales
în tim p de iarnă, la edificiile destinate pentru
instrucţ iune, aşâ că ziua trece cu um blări dela
un edificiu la altul. îndeosebi sala cursului
prim nu este destul de uscată şi este atât de
îngustă, încât cuptorul atinge scaunele. Sala
pentru clasa II are păreţ i foarte um ezi, altm in*) D irectorii districtuali.
2) Em ilian M icu, scrisoarea lui Ţ i c h in d e a l , cătră episco
pul V ulcan. „Plugarul Rom ân", V. 11. „D im itrie Ţ ichindeal
«de Iosif Vulcan, pag. 79 şi 81. UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7*
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trelea este spaţ ioasă şi lum inoasă, însă lum ina
bate deadreptul în ochi; cuptorul este pus în
un astfel de loc, încât nu încălzeşte pe 6
form ă sala, care este atât de scundă, încât în
cea m ai m are parte a anului e um edă. în sfâr
şit sala, destinată pentru clasa a Ill-a, n’are nici
cuptor,1) nici înălţ im ea recerută şi nu este destul
de spaţ ioasă. Edificiile de loc nu sunt potrivite
pentru educaţ iunea tinerim ii, ba periclitează şi
sănătatea trupească a elevilor. Roagă pe ins
pectorul, ca în interesul sănătăţ ii profesorilor
şi a tinerim ii, să se delăture aceste defecte.2}

(

“

, *) Vezi ?i raportul conferinţ ei din 23 dec. 1813, cătră
Nestorovici.
*) Raportul m edicului com it. kosa. Arhiva sem inarială.

J

î n t r e ţ i n e r e a tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
e le v ilo r , „ c o n v ie ţ u i" .

Cât de m are a fost dorul şi setea după
învăţ ătură la fiii neam ului nostru, se vede din
num ărul neasem ănat de m are al tinerilor, cari
din părţ ile aradane, din Banat şi Bihor aler
gară şi se însoriseră la acest focular de cul
tură. Şi „de laudă vrednică Com unitatea A radului-vechiu, încâ din vrem ea introducerii in
stitutului aicea nu num ai pre toţ i preparanzii
părinteşte i-au cuprins, ci şi de atuncea în
coace, precum de m âncare, vestm inte, încălţ ă
m inte şi alte trebuincioase cu cuvios preţ
î n p ă s t r e a z ă " . 1)

Inspectorul N estorovici, luând la cunoştinţ ă
raportul conferinţ ei despre deschiderea institu
tului, cere între altele, ca să i se relateze şi
despre preţ ul viptului şi a locuinţ ei elevilor.2)
Ce a raportat conferinţ a profesorală în
chestia aceasta, n’am putut află din actele, cş
se păstrează în arhiva institutului, dar aflăm ,
că, în şedinţ a sa din 6 decem vrie 1813, cere
sprijinul părintesc al inspectorului pentru m ai
m ulţ i preparanzi, m ai ales din părţ ile bihorene,
cari din cauza foam etei, ce băntuiâ în acele
locuri, lipsiţ i fiind de m ijloacele de traiu, sunt
siliţ i a întrerupe studiul şi a pleca acasă.3)
‘) „Arătare® , pag. 33. QPONMLKJIHGFEDCBA

a) Rescriptul lui N estorovici din 24 noem vrie 1812.

3) Prot. con!, din 6 decemvrie 1813, Nr. 53.

.
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Inspectorul N estorovici răspunde confe
rinţ ei, c’a prim it raportul despre m izeria elevilor
în ale viptului; şi din partea sa a îndem nat m ai
m ulţ i protoprezbiteri „ai naţ iunii valahe", ca
să colecteze ajutoare pentru întreţ inerea tineri
m ii lipsită de m ijloace, dar până acum num ai
protopopul O răzii-M ari şi directorul din Ca
ransebeş au satisfăcut cererii sale, şi aşa pe
aceşti doi binefăcători i-a învitat, ca sum a co
lectată, cam de 300 floreni, să o trim ită direc
torului local A rsici. Conferinţ a va recom anda
pe elevii m ai sârguincioşi şi avizaţ i Ia ajutor
lui A rsici, ca din sum a colectată să-i îm părtă
şească de oarecare beneficiu. Cât pentru cei
lalţ i elevi, „dacă bunii naţ ionalişti" nu le vor
veni într’ajutor, pentru acum nu poate luă nici;
o dispoziţ ie.1)
Elevii lipsiţ i şi săraci fură sprijiniţ i şi aju
toraţ i şi de alţ i binefăcători: QPONMLKJI
Isa ia M ih a ilo v ic i,
egum enul sfintei m ănăstiri a Bezdinului, fiind
de faţ ă la prim ul exam en „şi încredinţ ându-se
despre sporul preparanzilor întru învăţ ătură,
unui spornic şi cu m ari daruri sufleteşti îm 
podobit preparând Petru Scăiuşan, un rând de
haine, adecă pălărie, cism e, janchel, pruslic,
nădragi de postav, părinteşte a-i cinsti bine
a voit".2)
A ta n a sie C ristia n , negustor în A rad, „pe
un preparând dintre cei m ai aleşi cu m âncare
în cinste, cu m ilă părintească la m asa sa îl
0 Rescriptul lui N estorovici din 18 decem vrie 1818. Prot.
conf. din 29 decem vrie 1813.
2) „A rătare", pag. 32. XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cinsteşte". QPONMLKJIHGFEDC
D im itrie M a rco vici, un alt negustor
din A rad, „aşişiderea cu m âncare şi cu conac în
cinste preste toată vrem ea curgerii şcoalelor
pre un preparând sărac îl grijeşteV ) „Jupâneasa M a rta Ţ in ţ ito a ia “ , la care locuia şi
catihetul Ţ ic h in d ea l, dim preună cu colegul
său lorgovici, „pre un preparând preste toată
curgerea şcoalei cu m âncare şi conac grijeaşte“.2) M ih a iu M a n u ilo v ic i, protopopul O răzii-M ari, „două acoave de vin la m aialesul
preparanzilor a cinsti bineavoit". Tot astfel şi
Io s if B e rc e a , jude în M onoştur, „patru m iei la
m aialesul preparanzilor a cinstit".3) D ar m ai
vrednic de am intire este darul duios al m ici
lor şc o la ri d e la şc o a la ro m â n ea sc ă d in P e sta ,
despre care ne m ărturiseşte urm ătoarea scri
soare a consilierului N estorovici, pe care o
lăsăm să urineze în traducerea, făcută de unul
dintre profesori, pentru de a o puteâ înţ elege
şi elevii institutului.
„ P re a c in stite , în a lt în v ă ţ a ţ ilo r şi P re a stră lu c iţ ilo r
D o m n i C a tih eta ş i P ro fe so ri , D o m n ilo r m ie P re a c o le n zilo r!

Fiindcă Com unitatea N aţ ii rom âneşti din
Peşta cu ocazia exam enului public, tinerim ei
sale cei şcolasticeşti, pentru arătata sârguinţ ă
întru învăţ ături şi purtarea sa cea m oralicească,
întru cunoştinţ a ostănelelor fieştecăruia dintre
*) „A rătare", pag. 34.
9) «A rătare", pag. 35.

8) „A rătare", pag. 33, 35.
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aceiaşi preţ ul sârguinţ ei în bani de argint în
dar le-au dat; iar aceeaş tinerim e acest dar
dela părinţ ii săi înaintea atoată adunarea, cu
această vădire l-au dat înderept: D e aceasta
Eu foarte (m ă) bucur, că sârguinţ a lor în atâta
s’au preţ uit, însă fiincă ei sânt de părinţ i do
naţ i şi nu lipsea de acest dar atâta, cât ar
potea acesta Ia alţ i lipsiţ i ajuta; drept aceea
darul acesta pentru lum inarea m inţ ii şi a ini
m ii prim it, carele cincizeci (50) fior. în bani
de argint face, tinerim ii preparandii a naţ ii ro
m âneşti din A radul-vechiu, cu această poftă îl
dă rugânduse, ca acest dar prin m ine ca un
ocârm uitoriu acestor şcoale tinerim ii preparande să se trim ită. D eci eu darul acesta, ca
schintea virtutei ce sub inim a lor cea tinerea
luceşte bucuros prim ind, consesului acestuia
cu această adaugere înştiinţ ez, ca retăciţ ii
acest dar al cunoaşte să facă şi dim preună să
ceară, ca cu toată sârguinţ a cătră învăţ ătură şi
buna purtare să lucreze, şi să se îndem ne
aceeaş lesnire întru cultura sa a câştiga, ca
pre sine învăţ ători, şi crescători harnici să se
facă, datorinţ ele diregătorii sale ale îm plini să
ştie. A cestea sunt voinţ ele tinerim ii şcolasticeşti de acum , care şi atoată prea iubitei N a
ţ iei Rom âneşti au fost şi astăzi sânt.
Ca acest rod al virtutei neşters să rem ână
întru inim ile preparanzilor, Consesul cu ocazia
exam enului public darul acesta al preţ ui să-i
înveţ e şi în lim ba rom ânească acesta să-l pu
blice^ şi după aceasta m ulţ ăm irea sa în scris
a arătă dăruitorilor, să-i îndrepte. D arul' acesta
în bani de argint sub interes s’au dat. UTSRQPONMLKJIHG
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M ai departe răm ân ca şi m ai nainte preţ uindu-vă
AI Pretitulatelor D -lor V oastre,
în A radul vechiu, 16 M aiu 1814.
Spre şerbire gata
Uroş Ştefan Nestorovici.1)

A deseori în strâm toare şi lipsă îm prum u
tau elevii bani şi cum părau pe credit articli
de m âncare, cu a căror achitare nu se prea
grăbiau; iar alţ ii sub pretext, că sunt siliţ i
a-şi aduce singuri m erinde de acasă, răm â
neau m ai m ulte zile dela prelegeri. Pentru a
pune capăt acestor stări şi pentru încunjurarea
m ultelor jalbe din partea cetăţ enilor interesaţ i,
inspectorul N estorovici dem ândă profesorilor,
să oprească tinerim ea, ca fără ştirea „senio
rului" să nu facă datorii la cetăţ enii din loc.
Să se avizeze şi „jurisdicţ iunea locală" despre
această dispoziţ ie şi să o roage, ca să puplice cetăţ enilor, ca fără scrisoare, recom ândătoare din partea „seniorului", să nu dea elevi
lor în îm prum ut bani, sau de-ale m âncării.2) Tot
astfel şi în conferinţ a profesorală se aduce hotărîrea, că elevii num ai din m otive grave pot
prim i dela „senior" concediu, de-a m erge
acasă. Excursiunile pe sate, în zilele sărbăto
rii învierii D om nului, se interzic.8)
Toate aceste m izerii num ai prin înfiinţ a
rea unui convict, pe lângă institut, se puteau

*) Arhiva ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
s e m in a r ia lă .
2) Rescriptul lui N estorovici din 18 ianuarie 1814.
*) Protocolul conferinţ ei d in 12 m artie 1814, Nr. 40.
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delăturâ. D eci, „văzând... crăiescul consiliar şi
directorul şcoalelor pedagogiceşti Ştefan U roş
N estorovici, că m ulţ i dintre preparanzi se află
la m inte ageri (aceia înăscută iastă-Rom ânilor)
şi au m are aplicăciune şi voie să înveţ e, însă
fiind săraci, unii ca aceştia să nu se lase din
tru aceeaşi pricină fără învăţ ătură, pentru acestea se ostăneşte acum a, să rădice în am be
(am ândouă) instituturile, QPONMLKJIHG
c o n v ic t, adecă: unde
preparanzii cei săraci înzădar de m âncare vor
căpăta şi spre acest sfârşit înştiinţ are făcând
îndată iubitorii de oam eni D. protoprezbiteri,
la cari au şi scris, au început fără nici o greu
tate adajnicilor a ruga cine ce va voi să se
îndure a dâ".1)
Luând inspectorul N estorovici în m ânile
sale chestia înfiinţ ării unui convict, ca o între
gire atât de necesară a tinărului înstitut, con
ferinţ a profesorală se vede îndem nată a-i aduce
laudă protocolară pentru m eritele, ce le are
întru prom ovarea culturii „scum pei naţ iuni va
lahe".2)
La apelul inspectorului N estorovici, se şi
începu colectarea banilor de lipsă pentru în
fiinţ area convictului dorit. La îndem nul proto
popului din O radea-M are, neguţ ătorii de acolo
dăruiră 200 floreni, „şi din zi în zi tot m ai
m ult creşte aceasta sfântă şi aurită m ilostenie".
Tot aşâ la sfatul şi îndem nul protopopului din
Şiria („al V ilagoşului") un locuitor de acolo
200 floreni „bani gata a pus". Egum enul Bez') „A rătare", pag. 36.
2) Protocolul conf. din 4 iunie 1814, Nr. 57.
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dinului, QPONMLKJIHGFEDC
Isa ia M ih a ilo v ic i , dărui 50 floreni şi
fraţ ii acelei m ănăstiri: Io sif G a vrilo vici, G e d e o n P o p o v ic i , P o rfirie Ia sici, P a v e l B o zito v a ţ , 50 floreni. Proprietarul dom eniului Boldor,
b a ro n u l A n to n B e rn ă tfi , 50 floreni. /. C ea p a ,
com erciant m are în Bucla, 50 floreni.1) Protoprezbiterul din O radea-M are, M ih a iu M a n u ilo v ic i a m ai colectat în tractul său, spre ajuto
rarea elevilor săraci, sum a de 120 floreni, cari
bani catihetul Ţ ichindeal i-a distribuit între
elevii săraci şi lipsiţ i. A jungând acest lucru la
cunoştinţ a conferinţ ei, catihetul Ţ ichindeal fu
rugat, să dea seam ă despre acei bani şi anum e
cari dintre preparanzi au beneficiat din ei, şi
cari dintre ei voesc să restitue ceeace a pri
m it şi cari nu, deoarece acei bani se pot fo
losi cu m ult m ai bine pentru înfiinţ area unui
„alum neu".2)
Prim ii absolvenţ i ai cursului de 15 luni,
„în sem n de eternă recunoştinţ ă şi supunere
om agială faţ ă de Tron", ofer a treia parte din
salarul anului prim al funcţ iunii lor de învăţ ă
tori, pentru înfiinţ area unui convict pe lângă
şcoala preparandială din A rad, ca astfel acest
institut, prin sprijinul neîncetat al elevilor săi,
să corespundă în m ăsura cea m ai deplină intenţ iuniii M ajestăţ ii Sale, de-a proinovâ cul
tura naţ ională. Conferinţ a profesorală, plăcut
atinsă de acest „testim oniu eclatant al culturii
inim ii", hotăreşte a înainta inspectorului N estorovici acest „vot" al tinerim ii, cu rugarea, să-i
*) „A rătarea", pag. 36— 37.
2) Prot. conf. din 17 iulie 1814, N r. 74.

1 0 ,8 tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF

exopereze aprobarea preaînaltă.1) A bsolvenţ ii
cursului al doilea de 15 luni im itează exem 
plul lăudabil al înaintaşilor lor2) şi dau ur
m ătoarea declaraţ ie:
„ LQPONMLKJIHGFEDCBA
ă u d ate C o n ses!
Cu m are bucurie am aşteptat a sosi ziua
aceea, întru care şi noi, ca şi cei cu cinci luni
m ai nainte, adecă: aprilie 30, 1814 din şcoala
preparandă la ale sale învăţ ătoreşti staţ ii slo
boziţ i fraţ ii noştri, pentru întem eierea funduşului
întru luare de seam ă a convictului, întru ca
rele să se poată la şcoala preparandă aici în
A radul-V echiu acei preparanzi, cari bine să vor
învăţ a, însă neputându-se din pricina sărăciei
hrăni, ajutoraţ i să fie, până ce şi vor gată
cursul lor; cu a treia parte a sim briei noastre
despre anul cel dintâiu, precum din bani aşâ
şi din deputat în natură sau în bani precum
se va pofti, a ne arată cu toată inim a am voit.
Pentru care fundaţ ie a convictului, care
nu num ai în A radul-Vechiu pentru şcoala pre
parandă Rom ânească are de a se rădica şi ţ i
nea, cu toată inim a şi din tot sufletul nostru,
dăm a treia parte precum bani, aşa şi din de
putat a sim briei noastre, şi va fi num ai de pre
întâiul an al diregătoriei noastre cei în\ăţ ătoreşti, ca să se poată învaţ ă, lum ina, cultiva şi
urm ătorii noştri, şi a nu se lipsi de cultura
carea îm bunătăţ eşte inim ile, şi înfrum seţ ează
0 Prot. conf. din 1 iunie 1814 N r. 58.
2) Prot. conf. din 1814 Nr. 96.
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sufletele, de care şi noi am avut parte, am
voit aceasta sfântă jertfă a o aduce.
D eci cu aplecăciune rugăm Lăudatul Conses, ca aceasta a noastră D eclaraţ ie la al sfin
tei Cesaro Crăeşti şi A postoliceştii Sale M aiestatei Conzilier, şi al tuturor scoalelor de legea
grecească m ai m arele Inspector, precum şi al
şcoalelor preparande din A radul-Vechiu, SentA ndrei, şi Peşta director U roş Ştefan N estorovits, cu aşa rugăciuni înainte a o pune bine
se voiască, ca se m ijlocească Ia a sa îm pără
tească, crăească şi apostolicească M aiestate
rugăciunii noastre părintească îngăduinţ ă şi în
tărire. Cu carea în a cea m ai adâncă supu
nere răm ânem .
Al Lăudatului Conses
In A rad-V echiu 16 Sept. 1814 Prea apli
caţ i şerbi: QPONMLKJIHGFEDCBA
H o rg a D a n ii, O g o d escu G a itin ,
H iev Ş tefa n , Ş erb a n A vo a cu m ,
io a n V a n cea şi ceia lalţ iu> )

Prin rescriptul din 22 noem vrie 1814, in
spectorul N estorovici aduce la cunoştinţ a pro
fesorilor, că M ajestatea Sa, prin intim atul con
siliului locotenent regesc din 2 noem vrie 1814,
N r. 28065, a prim it ofertul tinerim ii preparandiale arădane, de a da a treia parte din sala
rul anului prim pentru înfiinţ area unui convict;
dem ândă însă M ajestatea Sa, ca în viitor la
nici un caz să nu fie învitaţ i toţ i preparanzii
a im ită acest exem plu, sau să fie direct sau
îndirect constrânşi la asem enea dăruiri. Când
însă în cele m ai m ulte com unităţ i rom âne în*) Arhiva institutului.

n o tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
văţ ătorii nu vor fi slab dotaţ i, şi provăzuţ i şi
absolvenţ ii cu conduită bună, vor putea aspiră
la staţ iuni învăţ ătoreşti, în cari directorii districtruali prin contracte şcolare se vor îngriji de
subsistenţ a lor, nu va fi nici o piedecă, ca să
poată fi invitaţ i a aduce prinos neam ului lor,
prin prom ovarea înfiinţ ării unui convict. Iar
când se va fi adunat un fond suficient pentru
înfiinţ area convictului dorit, inspectorul prom ite
a face propuneri la locurile preaînalte, cum
are să fie întem eiat acel convict.1)
D ar conferinţ a profesorală, cunoscând prea
bine lipsele elevilor, m izeria şi greutăţ ile, cu
cari se luptau m ulţ i dintre ei, doreşte realiza
rea cât m ai grabnic a convictului şi spre acest
scop înaintează lui N estorovici un plan de
înfiinţ are. Inspectorul în răspunsul său dem ândă conferinţ ei, ca ’n înţ elegere cu di
rectorul local să chem e înaintea sa pe fie
care elev şi să-l întrebe, cât plăteşte lunar
gazdei sale pentru vipt şi locuinţ ă. A poi con
ferinţ a să cerceteze, oare tinerii prin o solvire
m ai m ică în convict întru cât şi în ce m ăsură
ar puteâ fi ajutoraţ i?2)
Conferinţ a satisface acestui ordin şi com 
pune o consem nare a elevilor, indicând în ea,
cât solveşte lunar fiecare: 1.) pentru vipt şi
locuinţ ă, 2.) num ai pentru locuinţ ă 3.) cât va
lorează viptualele acelora, cari se hrănesc de
acasă cu m erinde, 4.) cât şpesează lunar aceia,
cari îşi cum pără viptuale din piaţ ă. D in această
J) Rescriptul lui N estorovici din 22 noem vrie 1814 Nr. 284.
2) Rescriptul lui N estorovici din 6 decem vrie 1814 Nr. 308.

AQPONMLKJIHGFEDCBA
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consem nare ne convingem , că dintre 127 elevi
ai institutului num ai 35 aveau locuinţ ă şi vipt
regulat, pentru cari solviau lunar 633 ’f loreni;1)
ceialalţ i aveau num ai locuinţ ă, pentru care plătiau 1073 floreni pe lună şi se nutriau sau cu
m erinde de acasă (53) în preţ de 176 fl. , sau
îşi cum părau articli de m âncare din piaţ ă, pen
tru cari cleltuiau 236 fl. lunar. Astfel spesele
de întreţ inere ale elevilor făceau într’o lună 2118
floreni. Elevii, cari erau în „gazdă“, solviau
pentru vipt şi locuinţ ă 12— 21 fl. pe lună, nu
m ai pentru locuinţ ă se plătiâ dela 2— 7 flo
reni. Cei căsătoriţ i, în num ăr de 12, cari aveau
fam ilie şi ţ ineau în vipt şi locuinţ ă şi alţ i preparanzi, aveau cvartire m ai m ari şi separate,
pentru cari plătiau 18— 60 floreni lunar, sau
30— 130 floreni pe an. Elevii, cari-şi aduceau
m erinde de acasă, sau îşi cum părau de ale
m âncării din piaţ ă, trăiau cu 4— 10 floreni pe
lună.2)
Prim ind inspectorul N estorovici consem - QPONMLKJIHGFED
narea elevilor în privinţ a alim entării, prom ite
conferinţ ei, că pentru înfiinţ area convictului va
face tot ce-i cu putinţ ă.3)

') în valuta veche: 1 fl. = 80 fileri.
8) Consignatio luventutis Praeparandae intuitu m enstruae
solutionis pro victu et hospitio, hospitio solo et pro victualibus.
.
. .4(u. » A ,
('Arhiva institutului).
3) Rescriptul lui N estorovici din 31 ianuarie 1815 Nr. 4*.

î n c e p u t u r i l e tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONML
d e d e s r o b ir e n a ţ io n a lă b is e r ic e a s c ă .

La iniţ iativa Saşilor luterani din A rdeal (în
veac. XVI.) şi îndeosebi în urm a acţ iunii puter
nice a principilor calvini (în veac. XVII.), de
a atrage pe Rom âni la noua biserică, se tipări
o serie de cărţ i bisericeşti în rom âneşte. A ceastă
m işcare culturală şi literară, care se m anifestă
şi în num ăroase cărţ i m anuscrise, făcute în ro
m âneşte de preoţ ii şi dascălii noştri, contribui,
ca în jum ătatea a doua a veac. XVII. lim ba
slavonă să fie înlocuită în slujba bisericii ro
m âneşti cu lim ba rom ânească, care, în un şir
lung de veacuri, fu gonită de răutatea duş
m anilor şi fatalitatea îm prejurărilor în coliba
ţ ăranului iobaj, unde se adăposti şi-şi păstră
acest atribut scum p al naţ ionalităţ ii noastre.
A biâ începu bietul preot şi diac să ci
tească şi să cânte în lim ba sa străm oşească
sfintele rugăciuni şi cântări dela altarul şi stra
nele bisericilor noastre, înălţ ând prin ele su
fletele credincioşilor um iliţ i şi năcăjiţ i, când,
prin constelaţ ii nouă politice şi bisericeşti, aceste
com ori nepreţ uite ale sufletului nostru fură din
nou am eninţ ate, a se refugiâ şi ascunde în cetăţ uia lor nebiruită: coliba sm erită a ţ ăra
nului rom ân.
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în urm a răsboiului de 16 ani (1683— 1699),
prin care se eliberă o m are parte a patriei
noastre de sub stăpânirea Turcilor, trecură, în
tre anii 1689— 1691, la chem area îm păratului
si regelui Leopold I., 36 m ii familii de Sârbi
D unărea si se aşezară în ţ inuturile sudice ale
U ngariei.1)
Prin diplom a îm părătească din 1690 li se
garantează „libertate religionară, scutinţ ă, drept
de a alege pe voevod" şi altele, iară în 1691,
Sârbilor im igraţ i sub num ele de „Rascii" li
se asigură urm ătoarele privilegii: „Să vă fie
iertat din naţ iunea şi lim ba rasciană a pune pe
arhiepiscopul vostru, acela să aibă drept de a
dispune de toate bisericile de ritul oriental, de
a rândul preoţ i sârbi în oraşe şi sate... şi drep
tul de a dispune de toţ i, cari m ărturisesc religiunea aceasta".2)
Iar la 1695 acelaş îm părat dă putere în
o altă diplom ă aceluiaş arhiepiscop, de a-şi
denum i episcopii de religiunea sa , „iară de
episcopi, aşezaţ i printr’însul, se înseam nă: Isaia
D iacoviciu al Tim işorei şi Ienopolei, Spiridon
Stiibiţ a al V ârşeţ ului, Efraim Beniam in al Ora^
diei şi A griei, Ştefan M etoviacu al K arlstatutului şi Zrinopolei, Ieftim iu D robniac al Seghedinului şi A lbei-Regale, pe cari noi în puterea
celor de faţ ă am aflat de bine a-i adm ite, ca
să poată săvârşi neconturbaţ i prin districtele
asem nate, în cari cu voia consiliului nostru

*) At. M arienescu: Petru M aior; vezi adausul p. 72 şi 102.
ă) At. M arienescu: Petru M aior ; vezi adausul p. 73 şi
130. Vezi şi M em orial de A. Şaguna, Sibiiu, 1860, pag. 56. XWVUTSRQPONMLKJIHG
8
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aulic-belic,

s’a

aşezat

poporal

sau UTSRQPO
rascian ZYXWVUTSRQ

s e r v i a n ..." 1)

!QPONMLKJIHGFEDCBA
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Cu aşezarea şi organizarea bisericească
naţ ională a Sârbilor, im igraţ i în U ngaria, se în
cepe o epocă de suferinţ e şi lupte în istoria
b i s e r i c i i rom âne din părţ ile banatice şi ungurene. înzădar îşi îndreptară Rom ânii orţ odoxi
din aceste părţ i privirile cătră m itropolia lor
veche din Bălgradul A rdealului, din care fă
ceau şi ei parte, căci m itropolitul A tanasie şi
cei 38 protopopi rom âni se declară în soborul
din 7 octom vrie 1698 pentru unire cu biserica
Rom ei. D ivizându-se prin acest act de m are
im portanţ ă fiii aceluiaş neam şi biserici în uniţ i
şi neuniţ i, Rom ânii neuniţ i din A rdeal răm a
seră în cele religioase în grija sorţ ii vitregi, iar
cei din Banat şi părţ ile ungurene, constrânşi
de îm prejurările fatale, fură siliţ i a recunoaşte
jurisdicţ iunea ierarhiei sârbeşti, sub a cărei
stăpânire bisericească ajunseră m ai târziu şi
cei din A rdeal (1751— 61.2)
l) A M arienescu : izvorul citat, p. 73 şi 103.
înşirăm aci episcopii diecezei ort. rom . Arad dela 1705
Încoace, decând datează aceasta; m ulţ i ani ai episcopilor sârbi
nesiguri: Isa ia D ia co vici (1705— 1710); (episcopal lenopolei dela
1679; îşi străm ută reşedinţ a în 1705 la Arad) Io a ti M a rtin o vici
(1710 -1720); S o fro n iu R a va n o vici (1720-1725); V in cen ţ iu Io vo n o vici (1726— 1730); Isa ia A n to n o vici (1731 - 750); S in e siu
J iva n o v ic iu (1751— 1769); P a clio m iu K n ezeviciu (1770-1783);
P etru P etro vici (1784— 1785); P a vel A va cu m o vici (1786-—18L5);
(Până la 1829 sc. ep. vacant); N esto r lo a n o vici (1829- 1830 ;
(cel dintâiu ep. rom ân), (până la 1835 vacant); G h era sim R a ţ
(1835— 1850); (fost profesor la teologia rom . din A rad); P ro co p iu Iva cico vici (1850— 1873); M iro n R o m a n u l (1873— 1874); Io a n
M eţ ia n u (1875— 1898); to sif G o ld iş (1899-1902) şi Io a n /. P a p p
(1903— ).
-) M arienescu: Opul citat, pag. 81 şi 111.
V ezi: încercările de intervenire ale Sârbilor şi faim oasa
circulară a m itropolitului sârbesc din 1751: Fragm ente din ist.

115

între astfel de îm prejurări Rom ânii bănă
ţ eni şi ungureni aveau să supoarte deacum
înainte, pe lângă jugul politic secular, şi apă
sarea şi persecuţ iuniie religioase din partea
ierarhiei privilegiate a Sârbilor.
„Sufletul lor am ărît de nedreptăţ ile zilnice
nu m ai avea nici m ăcar locul, unde tot cre
ştinul se duce cu evlavie, să-şi caute m ângâ
iere şi curaj: li se răpise locaşul lui D -zeu,
biserica şi în locul ei li se im puse o biserică
cu lim bă străină: ierarhia sârbească, cu toate
şicanele sale“.
M ai m arii Sârbilor îşi dădură toată silinţ a,
•de a stârpi orice sentim ent naţ ional-bisericesc
la Rom ânii păstoriţ i de ei, a goni lim ba ro
m ânească din şcoli şi biserică, iar dascălii
sârbi infiltrau în m icile odrasle ale poporului
nostru ură faţ ă de neam ul lor şi lim ba, pe care
o vorbiau părinţ ii lor. „M itropolitul sârb din
Carloveţ erâ un despot necontrolat, iar vlădi
cii vrednici sateliţ i ai lui. în oarba lor cutezare, ei îşi propuseră a face din Rom âni Sârbi.
D reptaceea confişcară toate averile m ănăstireşti
şi alte m ulte fonduri bisericeşti rom âne; de
altă parte nu tolerau nici un episcop rom ân,
nici chiar în părţ ile locuite exclusiv de Rom âni;
pretutindeni im puneau protoprezbiteri sârbi;
prin com unele curat rom âne num iau popi sârbotei; nu adm iteau la cursul teologic nici un
tinăr rom ân, pânăce nu-şi adăugă la num e terRom . de H urm uzachi t. II. trad. de I. Slavici, B ucureşti, 1900, p.
191 şi urm .
Vezi şi lorga: Ist. bis. rom ., V ălenii-de-M unte, 1909, v. IU
133-138. UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8*
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m inaţ iunea „viei" şi prigoniau cu furie pe toţ i
ceice cutezau a-şi m anifesta sim ţ irile naţ io
nale".1)
A cest despotism al ierarhiei sârbeşti era
atât de revoltător, încât îm părăteasa şi regina.
M aria Terezia fu constrânsă, şă ordoneze în
§ 59 din Regulam entul din 1777 urm ătoarele:.
„N oi oprim episcopilor şi m itropolitului, ca pe
supuşii lor preoţ i sânţ iţ i să-i m ai pedepsească
cu bătaie, cu fere, cu legături, sau cu lucruri
pentru slujitori, pentrucă aceasta, nu num ai nu
se poate îm preuna cu dem nitatea de preot, ci.
şi pentrucă aceasta ar trage după sine în loc:
de reverinţ ă cătră preot, o despreţ uire. în ase
m enea m od să se încunjure suspensiunile ne
drepte, şi din caz în caz să se facă relaţ iunecătră deputaţ iunea aulică ilirică; m ai departe
ordonăm , ca excom unicaţ iunea să se facă nu
m ai cu concursul regesc". Iar în § 61: „Cle
rul să se reţ ină de a pedepsi pe laici cu bă
taia, sau a-i pune pe banca publică, sau a-i
eschide dela îndatinata sărutare a icoane
lor etc."
„Ce vor fi făcut atunci cu preoţ ii, învă
ţ ătorii şi alţ i Rom âni, cari s’au luptat contra
lor pentru cauza naţ ională, când şi în tim pul
din urm ă se arătară grozavi în contra Rom âm ânilor?"2)
D ar această tirănie şi lăcom ie, această
goană nem iloasă, faţ ă de un popor blând şi.
răbduriu, nu produseră fructele dorite de ie*) I. V ulcan: D im itrie Ţ ichindeal, p. 7 şi 267, vezi şi Isto
ria bis. politică de Tincu. Velea, pag. 279.
2) A. M arienescu:. op. cit.,, p.89— 90 ş l 119— 120.
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rarhia sârbească. Ele nu putură să stingă în
•sufletul neam ului nostru dragostea fanatică şi
•conservatism ul sănătos, cu care ţ inea la „legea
din bătrâni", care îl deosebiâ de celelalte nea
m uri conlocuitoare şi care îl făceâ „să fie aşa
cum este şi nu altfel". A păsările şi persecu
ţ iile nu-i zdruncinară dragostea de lim ba
sa străm oşească, care-i „alină prin cântece duTerea, prin rugăciune îi povăţ uiâ m intea la răb
dare şi la bine". „Lim ba e 1a urm a urm elor
legea din bătrâni a unui neam , căci prin ea
trăeşte neam ul. Religia şi lim ba se sprijinesc
una pe alta: religia trăeşte prin lim bă — căci
vai de neam ul, care e silit, să se închine într’o
lim bă, pe care n’o pricepe — iar lim ba trăeşte
prin religie, căci dacă ar şi începe lim ba unui
neam să piară, câtă vrem e va trăi în biserică
şi în cărţ ile ei, ea nu poate să se stingă".1)
D ar pronia dum nezeească s’a îngrijit tot
deauna, ca din m ijlocul popoarelor, subjugate
şi apăsate, să se ridice dascăli m ântuitori.
A stfel şi din sânul neam ului nostru asuprit se
iviră dascălii începători ai desrobirii sale na
ţ ionale bisericeşti, cari prin cuvântul şi faptele
lor au revoluţ ionat şi trezit la nouă vieaţ ă păr
ţ ile am eninţ ate ale corpului naţ ional, propagând
idea m ăreaţ ă: dQPONMLKJIH
e sro b ire a b ise ricii ro m â n e d e
su b ie ra rh ia sâ rb e a sc ă , care idee deveni apoi
un program de luptă şi vieaţ ă pentru întreg nea
m ul nostru din Banat, părţ ile arădane şi Bihor
etc. „Şi încetul cu încetul, ca un fream ăt al
0 Gh. Coşbuc: D intr’ale neam ului nostru, Bucureşti, 1903,
pag. 87.
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frunzelor, care precedează viscolul din pădure;
ca un m urm ur, ce străbate din fundul păm ân
tului şi în cele din urm ă cutrem ură globul, s’a
pornit o m işcare, la început cam sfioasă şi fri
coasă, apoi din ce în ce m ai pe faţ ă şi m ai
curajoasă, iar în sfârsit cu toată puterea. M iş
carea a produs luptă, o luptă înfricoşată con
tra usurpării ierarhiei sârbeşti, o luptă, care
le-a consum at Rom ânilor cele m ai bune puteri
şi le-a făcut m ulţ i m artiri".1) QPONMLKJIHGFEDCBA
P a u l Io rg o v ic i şi D im itr ie Ţ ic h in d e a l au
fost cei dintâi apostoli, cari au desfăşurat stin
dardul deşteptării naţ ionale şi al desrobirii bi
sericeşti. Paul Iorgovici, „o existinţ ă agitată
rătăcitoare, plină de elem ente dram atice", era
fiul preotului rom ân, M arcu, din V ărădia, co
m itatul Tim işului. Trăi între anii 1764— 1808
şi în tinereţ ele sale făcu studii întinse de fi
lozofie şi 'drept la Pozsony, Pesta, V iena,
Rom a; el fu „cel dintâiu între Rom ânii A rdea
lului — la Paris, pentru a vedea cum trăiesc
oam enii sub regim ul ideilor nouă de libertate".
Petrecu trei ani în acest oraş şi asistă în 1793
„la sacrificiul inutil al vieţ ii lui Ludovic X V I".2)
D upăce trecu şi la Londra şi petrecu aici câtva
tim p, se întoarse iarăş la V iena, deunde epis
copul V ârşeţ ului, Şacabent, îl chem ă de „fisc
consistorial". Ca om lum inat, ce eră, şi hrănit
de ideile liberale franceze şi ca Rom ân bun.
nu putea răbdâ — lucru prea firesc — prigo
nirile şi m ultele nedreptăţ i, ce se descărcau din
,‘) Iosif V ulcan: Qp citat 7— 8 şi 267— 268.
2) Iorga: Ist. lit. rom . în secolul XVIII. v. II. p. 294.
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partea Sârbilor asupra neam ului său, pe cari
ca advocat consistorial avu ocaziune a le cu
noaşte şi sim ţ i. M ândru de originea neam ului
său, Ia care ţ inea cu toată tăria inim ii şi pu
terea convingerii sale, şi m ânat de im pulzul
sufletului său nobil şi sim ţ itor, se făcu deodată
cu începutul veacului lum inilor un propovă
duitor puternic al culturii rom âneşti şi un lup
tător, care ca şi Şincai în A rdeal, „strigă ade
vărul nou în auzul tuturora, un profet prin
sabie, venit ca să aducă răsboiul*, pentru de
şteptarea neam ului său din întunerecul neştiinţ ei
şi pentru desrobirea lui naţ ională-bisericească.
„Schinteia ce s’a aprins în m ine în Rom a",
zice aprigul luptător al unei cauze drepte, „nu
o pot stinge şi ardoarea cătră iubita m ea na
ţ ie nu o pot stâm părâ altcum , decât prin scrie
rile m ele".1) D ar apostolia dreptăţ ii trebuie
să-şi poarte crucea sa. A şa şi Iorgovici tre
bui să guste încurând „din am ărăciunile, cari
nu erau cruţ ate Rom ânilor, ce aveau obrăzni
cia de a şti carte şi de a fi m ândri de per
soana şi de poporul lor". Ideile propagate de
el — lucru firesc — deşteptară o „spaim ă
grozavă" între Sârbi, cari „îl acuzară autori
tăţ ilor politice, că acestea au să producă tul
burări printre Rom âni". în urm a acestor acuze,
Iorgovici fu scos din slujbă şi aruncat în în
chisoare, în care tim p i se confişcară şi arseră
aproape toate cărţ ile şi scrisorile. în sfârşit fu
eliberat, dar m uri încurând pe neaşteptate,
în 1808.2)
9 I. V uia: Şcoalele rom . băn., p. 120.
2) D upă tradiţ ie să fi fost otrăvit.
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„Paul Iorgovici a m urit ca m artir, dar
idea naţ ională nu s’a stins. Steagul ei fu ri
dicat de QPONMLKJIH
D im itrie Ţ ic h in d e a l, care încă pe
vrem ea lui Iorgovici apucase a se distinge în
arena publică",1)
El deveni după m oartea înaintaşului său
cel m ai aprig luptător contra asupritorilor nea
m ului său, răspândind conştiinţ a despre forţ ele
şi drepturile Rom ânilor depe am von, catedră
şi cu condeiul, în chipul cel m ai îndrăzneţ .
A juns în fruntea preparandiei rom âne din A rad,
el era chem at, să ducă cu bărbăţ ie steagul m ai
departe şi, propovăduind crezul desrobirii naţ ionale-bisericeşti, prin luptă să delăture toate
piedecele, ce le puneau m ai m arii Sârbilor în
calea culturii şi deşteptării neam ului rom ânesc.
„Episcopiile A radului, V erşeţ ului şi Tim işorii
au episcopi de neam ul sârbesc. Şi aceasta
este una din cauzele de căpetenie că Rom ânii
din Bănatu până acum um blă orbecăindu prin
întunereculu nesciinţ ei celei vechi şi voru m erge
poate a orbeca în câtă vrem e voru fi supuşi
episcopiloru celor sârbesci".2)
în jurul lui Ţ ichindeal se grupează şi alţ i
bărbaţ i de inim ă şi de jertfă, cari, sim ţ ind prea
bine soartea um ilită a neam ului lor şi cuno
scând aspiraţ iunile lui îndreptăţ ite, se unesc la
o luptă plină de prim ejdii şi suferinţ i, din
care luptă pentru o cauză dreaptă abia urm aşii UTSRQPON

•

—*

l) I. V ulcan: D. Ţ ichindeal, p. 9 şi 269.
a) Petru M aior: Istoria bisericei Rom ânilor atât acestor
dincoace, precum şi acelor dincolo de D unăre, Buda, 1821., p.
130. (Tipărirea ei s’a început în 1813, dar din cauze necunoscute
se sfârşi num ai în 1821j. XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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lor ieşiră învingători, văzându-ne azi stăpâni pe
biserica noastră străm oşească.
în 1807 fruntaşii bănăţ eni: Ştefan A tanasievici din Lugoj, protopopul G heorghe Petrovici din Belinţ , Petru Popovici din Bocşa şi
D im itrie Ţ ichindeal, preotul Becicherecului-M ic,
înaintează o petiţ ie, în num ele tuturor Rom âni
lor din Banatul-Tim işan, îm păratului şi regelui
Francisc I.,1) în care cer cu stăruinţ ă, ca în
locui fostului director al şcolilor naţ ionale,
D im itrie Ştefanovici (+ 1807.), să se denu
m ească de director un bărbat cu caracter m o
ral şi înzestrat cu ştiinţ a recerută pentru acest
oficiu, care să cunoască şi lim ba rom ânească,
deoarece episcopii cu preoţ ii lor şi cu popo
rul păstorit de ei şi directorii şcolilor naţ io
nale cu învăţ ătorii şi cu elevii, neştiind lim ba
rom ânească, nu se pot înţ elege fără interpret.
Să li se dea de director un astfel de bărbat,
care se delăture piedecile creşterii tinerim ii ro
m âne, ca această tinerim e la tim pul său, lum i
nată fiind prin şcoală, să şteargă opinia gre
şită, ce s’a form at despre poporul rom ân; un
bărbat, care să trezească virtuţ ile străm oşeşti
în neam ul nostru, cari virtuţ i nu s’au stins, ci
stau num ai înnăbuşite din pricina educaţ iunii
neglijate, ca astfel urm aşii, spre cel m ai m are
folos al binelui public, să fie adevăraţ i Ro
m âni.2)
«) Probabil, că susnum iţ ii fruntaşi au prezentat petiţ ia, da
tată în Tim işoara, în persoană M ajestăţ ii Sale, care în 1807., a
călătorit prin U ngaria şi a cercetat şi oraşul Tim işoara: Dr. Uh.
Popovici. Istoria Roni. bănăţ eni, p. 359.
__
.
.
2) I. V ulcan: D. Ţ ichindeal, p. 66 şi 326. (Vezi recursul
m ajestatic în lim ba latină din 29 iunie 1807, cu subscrierea susnum iţ ilor bărbaţ i.)
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A ceastă petiţ ie pare a fi cel dintâi act pu
blic, în care fruntaşii bănăţ eni stăruesc pe faţ ă
pentru cultura naţ ională, izgonită prin stăpânirea excluzivă a Sârbilor şi asupra şcolilor,
întem eiate pentru lum inarea poporului rom ân.
D eodată cu desrobirea scolii, se m anifestă şi
dorinţ a de a cere dela înaltul Tron episcopi
rom âni.
Legăturile de prietenie şi sufletul, cuprins
de acelaş dor şi ideal, aduse cu sine, ca m ai
m ulţ i bărbaţ i bănăţ eni şi ungureni să-şi dea
concursul lor la m işcarea, ce luă avânt din ce
în ce m ai puternic. D e aceşti bărbaţ i, cunoscuţ i
şi în vieaţ a internă a institutului nostru, Petru
M ajor leagă m ari speranţ e pentru viitorul nea
m ului nostru. „Spre aceasta bună nădejde poate
avea publiculu dela cei cunoscuţ i întru râvna
cea cătră polirea neam ului rom ânescu prea
cinstiţ ii protopresviteri: Petru lorgoviciu alu
O raviţ iei şi assesoru consistoriului episcopescu
alu V ârşietiului; Ştefan de A tanasieviciu alu
Logosiului, şi assesoru m ăritei varm eghiei Crasiovei; Ioan Tom iciu alu Caransebesiului, şi
assesoru consistoriului episcopesc alu V ârşie
tiului; N icolae Stoica de H atiegu, alu M ehadiei..."1)
Când apoi la anul 1812 se puse tem elie
solidă culturii naţ ionale, prin înfiinţ area prepa
randiei rom âne din A rad, la care se denum esc
de profesori cei m ai lum inaţ i bărbaţ i rom âni
din acele vrem uri, lupta de desrobire ierarhică,
începută, câştigă un puternic centru de orga*) Petru M aior: Ist. p. încep. Rom . p. 326— 27.
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nizare şi propagandă, în fruntea căreia stau
num iţ ii profesori şi aprigul luptător, „seniorul"
acestei şcoli, D. Ţ ichindeal. D uhul acestui
centru cultural îşi revarsă razele sale şi asupra
ţ inuturilor rom âneşti, cari în m ijlocul prim ej
diilor şi suferinţ elor se sbăteau pentru aceleaşi
idealuri. „60 de preparanzi acum a la lum e în
văţ ători din institutum ulu nostru cu duhulu rom ânescu — în num ele D om nului i-am u slobozitu şi prestre trei luni iarăşi atâţ ia se voru
slobozi, dela care am nădejde că va avea îm 
părăţ ia m are interesu, puindu-le în capu la
toţ i vlădică de rom ân să ceară şi întru acestu
chipu cu câtu m ai îndelungu voiu fi eu aici
această şi alta aurită poftă în m ai m ulţ i se^va
înrădăcina". Apoi continuă: „Că de s’ar în
tâm pla să m oară vlădicu A radului, şi eu fiind
catechetă aicea am nădejde de vrem e ce suntu
în creditu bonu la Protopopi şi la preoţ i, că
se va scoate lucru bine la cale. Scurtu, binele
neam ului m ieu m ă interesiruesce...."1)
D ate fiind aceste îm prejurări, de sine se
înţ elege, că înfiinţ area preparandiei rom âne din
A rad n’a convenit ierarhiei sârbeşti, care-şi dă
dea seam ă, ce urm ări poate avea, pentru stăpânarea lor forţ ată, deşteptarea şi lum inarea Ro
m ânilor, supuşi iurisdicţ iunii lor. Nici denum i
rea profesorilor la acest institut n’a putut fi pe
placul lor, îndeosebi instituirea lui Ţ ichindeal
au căutat s’o îm piedece, dar puternicul sprijin
al nem uritorului Sam uil V ulcan, episcop ro-

‘) Vezi scrisoarea lui Ţ ichindeal câtră ep. S. Vulcan din
6/18 iunie 1814: D. Ţ ichindeal de 1. Vulcan, p. 90 şi 350. UTSRQPONMLKJIHGFE
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m ân al O răzii-M ari, a învins toate opintirile
contrare ale ierarhiei sârbeşti.1) A ctivitatea li
terară şi naţ ională a energicului Ţ ichindeal le
era prea bine cunoscută. Nu ne prinde deci
m irare, când vedem , că acest apostol al bise
ricii noastre naţ ionale şi în calitatea sa de ca
tihet e luat la ţ intă şi că activitatea şi m unca lui,
în şi afară de şcoală, e controlată pas de pas.
Luptele cu Sârbii se încep^ chiar şi în
vieaţ a internă a acestui institut. în A rad’erau
pe acele vrem uri, precum sunt şi azi, două
biserici ortodoxe. Biserica, num ită „Tokoliană",
cu hram ul sf. apostoli Petru şi Pavel şi bise
rica catedrală, cu hram ul sf. Ioan Botezătorul,
în aceasta din urm ă se săvârşiâ cultul dum nezeesc şi în lim ba rom ână, dar fiind îngustă,
ruinată şi prin urm are într’o stare periculoasă,
nu era de loc potrivită, ca tinerim ea num ăroasă să se poată deprinde în ea în cântarea
bisericească rom ânească.
Conferinţ a profesorală aduce acest neajuns
la cunoştinţ a inspectorului N estorovici, nu nu
m ai prin raportul său oficios din 26 noem vrie
1812,2) dar şi verbal cu ocaziunea călătorii se
niorului Ţ ichindeal la Buda. Inspectorul pro
m ite, că va delăturâ acest neajuns şi piedecă
a învăţ ăm ântului în cel m ai scurt tim p, ceeace a şi făcut, dispunând, ca preparanzii să
cerceteze, până se va repară biserica „valahă",
şi cea „Tokoliană".
în urm a dispoziţ iunii preagraţ ioase — zice QPONMLKJ
l) Vezi scrisorile lui Sam uil Vulcan cătră Ţ ichindeal, „losif

V ulcan:

im itrie Ţ ichindeal", pag. 335 şi 75.

V PZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
r o t . conf. din 26 noeni. 1812, Nr. 4.
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conferinţ a în raportul său cătră consilierul şi
inspectorul N estorovici, — am început a cer
ceta biserica sf. apostoli, în care „im nurile li
turgice", ca: „Binecuvintează suflete al m eu
pre D om nul" („Benedic anim a m ea D om inum "),
le-am cântat rom âneşte, ca astfel „num ele şi
autoritatea" institutului, care s’a înfiinţ at aici
în A radul-Vechiu, ca „în cel m ai potrivit loc
pentru poporul valah", să fie susţ inute. Cele
lalte cântări liturgice, ca „H eruvicul" şi „Priceasna", sau „Chinoniconul", asem enea le-au
cântat preparanzii, dar în lim ba slavonă, iar
„N eanes" sau „Sfânt, sfânt, sfânt e D om nul
Savaot" şi celelalte răspunsuri liturgice le-au
cântat elevii dela şcoala sârbească, iar prepa
ranzii le-au „secundat". N im enea nu ne-a în
ştiinţ at oficios, nici episcopul, nici com unita
tea, că nu-i convine această ordine în cântări.
în dum inica din 16 m artie 1813, învăţ ăto
rul sârbesc, G heorgheSeculici, şi-a aşezat şcola
rii săi în m ijlocul bisericii, care eră locul preparanzilor şi, contra uzului de până acum a, a
cântat cu elevii săi im nul: „Binecuvintează su
flete al m eu pe D om nul", „H eruvicul" şi „Priceasna", pe cari le cântau până acum 'prepa
ranzii, prin ce s’a produs scandal în biserică
şi s’a vătăm at institutul. întrunindu-se profe
sorii în conferinţ ă, iau hotărîrea, să se adre
seze episcopului P. A vacum ovici şi să-l roage,
ca în virtutea puterii şi autorităţ ii sale arhipăstoreşti, să adm onieze pe num itul învăţ ător
şi să ia dispoziţ iuni, prin cine şi cum au să
se execute în viitor cântările liturgice.1)
*) Prot. conf. din 21 m artie 1813, Nr. 19.
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:
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I

in urm a jalbei profesorilor, episcopul di
spune, ca im nurile: „Binecuvintează suflete al
m eu pre D om nul" şi „H eruvicul", într’o dum i
necă să le cânte preparanzii rom âneşte, iar
celelalte cântări liturgice elevii şcolii sârbeşti
slavoneşte; iar într’altă dum inecă toate cântă
rile liturgice să le cânte şcolarii sârbi. D ar în
văţ ătorul Seculici nu voi să respecteze această
dispoziţ iune arhierească. în dum ineca din 23
m artie 1813 insultă din nou tinerim ea preparandială. Când începură preparanzii a cânta
rom âneşte „Binecuvintează suflete al m eu pre
D om nul" şi „H eruvicul", îi întrerupse şi în
cepu a cânta cu şcolarii săi, producând prin
aceasta confuzie şi scandal în biserică. Tot
astfel şi la sărbătoarea „Buneivestiri", când se
aflau în biserică o m ulţ im e de oam eni şi m ulţ i
al{i peregrini (m ulţ i alii peregrini), doritori a
vedea tinerim ea preparandială şi a asculta
cântarea lor, a pus din nou elevii în locul
preparanzilor şi nu le-a perm is acestora, să
cânte. Preparanzii, pentru a încunjurâ scandalul,
se reţ inură dela cântare, pecând în cealaltă bise
rică, neavând loc jos, se urcară în cor şi cân
tară întreaga liturghie atât de frum os, încât
„oam enii erau m ai atenţ i la cor, ca la altar".
D esbătând conferinţ a profesorală aceste ca
zuri, se ia hotărîrea, ca să le aducă la cuno
ştinţ a lui N estorovici şi să-l roage, ca să apere
cinstea şi vaza acestui „institut naţ ional" de
astfel de pângărire (quod unus trivialis docens • >«<
tale institutum , tali tem pore.... prostituat).1) Pe-

*) Raportul cont. cătră N estorovici, copiat de Sever Secula în biblioteca Academ iei Rom âne din Bucureşti, sub Nr. 2444. XWVUTSRQ
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trecând inspectorul N estorovici în prim ăvara
anului 1814 în A rad, conferează chestia cu
m em brii com unităţ ii sârbeşti din Arad şi stoarce
dela ei o declaraţ ie, prin care îşi dau învoirea,
ca, până când se va repară „biserica valahă",
în biserica lor să se poată ţ inea 3 zile servi
ciul divin rom âneşte, iar 3 zile sârbeşte; în
. dum ineci şi sărbători însă totdeauna să se
săvârşească cultul divin şi cântările bisericeşti
în lim ba slavonă, ca astfel deprinderile reli
gioase şi cercetarea zilnică a bisericii din
partea elevilor să nu sufere nici o scădere.
Catihetului i se im pune, că, dacă parohii din
loc nu vor să celebreze în lim ba rom ânească,
să celebreze el însuş.1)
D ar aşa se vede, că această concesiune,
făcută Rom ânilor şi întărită la 6 iunie st. v.
1814 prin declaraţ ia iscălită de fruntaşii Sârbi:
Sava A rsici „consul", G heorghe Iancovici şi
G heorghe G ruici, senatori, M ihaiu V asici, notar,
G heorghe Lazar, G heorghe iliici şi Lazar Erem ici, tutori, n’a întrunit şi consim ţ im ântul unor
Sârbi m ai intransigenţ i şi duşm ani declaraţ i ai
Rom ânilor.
M arele proprietar şi naţ ionalist Sârb, con
silierul Sava T o k o ly , făcu arătăre la locurile
m ai înalte, acuzând pe inspectorul N estoro
vici, că, sub pretextul instruirii preparanzilor,
a întrodus cantul „valah" în biserica sf.
apostoli, unde până acum cultul divin se săvârşiâ în lim ba ilirică. Cere, ca inspectorul
N estorovici să fie îndrum at, ca ’n funcţ iunea
') Rescriptul Iui N estorovici din 6 iunie 1B14, Nr. 48 şi
prot. conf. din 30 iunie 1814, Nr. 66.
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sa, să se m ărginească num ai la afacerile şco
lare şi să nu vatăm e rândueala bisericească şi
drepturile altora.1)
Consiliul locotenent regesc dădu ordin
com itatului A rad, ca să cerceteze afacerea. Co
m itatul exm ite o com isiune de cercetare, în
frunte cu asesorul Ignatie QPONMLK
V o ro s (tablae iudicae assesor), care, prin scrisoarea sa din 27
aprilie 1815, se adresează şi episcopului Pavel A vacum ovici cu rugarea, ca să-i com unice
ordinul lui N estorovici, prin care i se dem ândă
catihetului Ţ ichindeal, ca să m eargă la episco
pul şi să-l roage, ca să dispună parohilor din
loc, să săvârşească slujba dum nezeească în
„lim ba valahă" şi dacă aceştia nu vor voi, atunci
să slujască însuş catihetul. Episcopul, prin scri
soarea sa din 2 m aiu 1815, răspunde asesoru
lui V oros, că a prim it dela N estorovici un act
oficios, în care se roagă, că, dupăce com uni
tatea ilirică din A rad a perm is, ca elevii
să cânte 3 zile rom âneşte în biserica sf. apo
stoli, să poruncească preoţ ilor din loc, ca în
cele 3 zile, serviciul divin’de dim ineaţ ă, să-l
înceapă înainte de tim pul şcolii. Episcopul în
urm a acestei cereri a şi chem at la sine pe
preoţ ii locului şi i-a îndatorat verbal, ca cul
tul aivin de dim ineaţ a să-l înceapă înainte de
tim pul prelegerilor. M ai târziu a venit la el
catihetul Ţ ichindeal şi l-a rugat, arătându-i
scrisoarea inspectorului N estorovici, ca să po
runcească parohilor din loc, ca în cele 3 zile,
să săvârşească şi slujba dum nezeească în lim ba
0 Rescriptul
m it. Arad.

loc.

regesc. N r. 24971/1814. Arhiva co

1 2 9 tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

rom ânească. Episcopul chem ă din nou la sine
preoţ ii şi inform ându-i despre dorinţ a lui N estorovici, aceştia declarară, că ei nu ştiu cele
bră sf. liturghie în „lim ba valahă", nici n’o m ai
pot învăţ ă, deci s’o celebreze însuş catihetul,
conform dorinţ ei lui N estorovici.1)
în privinţ a acestor conflicte, ne lum ăreşte
pedeplin urm ătoarea „relaţ ie" a catihetului
Ţ ichindeal cătră conferinţ a profesorală, pe care
o lăsăm , să urm eze în întregim e: QPONMLKJIHGFEDCBA
„ L ă u d a te C o n s e s!

Intru urm area m ie dela Lăudatul Conses
sub 30 iunie 1814, de a se aduce întru îm 
plinire m ilostiva rânduială a D e înalt şi bun
neam născutului D om n Conzilier a scoalelor
inspector, şi a institutului D irector Ştefan U roş
N estorovici de 17 iunie 1814 întru luare de
seam ă a m ergeri Preparanzilor la biserica de
aici a S. A. Petru şi Pavel dat, cu cuvinciosa
cinste a m ea Relaţ ie lăudat. Conses Literar
R om ânesc pon înainte.
Spre a m ea în rândul m ergeri preparan
zilor la biserica S. A. Petru şi Pavel înalt
Preaosfinţ iei sale D. D iecezalnicului Episcop
Pavel A vacum ovici sub 16 iulie dată în scris
aplecată rogăciune; bine au voit întru aceeaş
ziuă după am iazăzi înalt Preaosfinţ itul D . D iecezalnic Episcop, precum pre D. Protopezviter
al locului G eorge A lexici, aşa şi pre Parohialnicii preoţ i cu num ele D. G eorgie Petrovici

i) Esebitul de sub Nr. 129/1815. Arhiva Consistorului din ZYXWVUTSRQPO
A r a d . XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Paroh şi A sesor c. Conzistorium ., D. Ioan
Crestici Paroh şi A sesor c. Conzistorium ., D.
Savva Seculici Paroh şi al patrelea D. Iacob
Lazarovici Paroh, în Rezidenţ ia sa la sine ai
adonâ, unde şi pre m ine de faţ ă m au chem at,
făcând această rânduială: ca de acum înainte
Preparanzii carii cu m are a lor scădere în
celea bisericeşti S. Ţ erem onii practiceşti, până
acum a în biserica hram ului S. Ioan au m ers,
în biserica S. A. Petru şi Pavel, unde după
voirea com unitetului sau îngăduit ca 3 zile
Rom âneşte şi 3 zile Serbeşte să se cânte, şi
cetească, să m eargă şi la 5 ciasuri dim ineaţ a
cârsnicul în toate zilele la D um nezeiasca U tre
nie, ca să poată fără scădere scolasticeştilor
ciasuri Preparanzii în S. biserică petrece, clo
potul să tragă.
Şi fiindcă Preoţ ii toţ i patru înaintea Epis
copului sau declarat, că ei Rom âneşte a slugi
nu ştiu, au rem as ca în zilele Rom âneşti Cateheta să poată slugi. A şişderea fiind că aceeaş
biserică nici cărţ i Rom âneşti are, lăudatul Conses de unele ca acele are de a se îngrijâ.
D opă săvârşirea aceştii m ilostive A rchipăstoreşti făcute rânduieli, au ieşit D. P. Savva
Seculici înainte cu aceste cuvinte, care D -lui
D iecezalnic Episcop în prezenţ ia tuturor aciea
adunaţ i m ai sus pom eniţ i D . Parohialnici Preoţ i
şi D . Protoprezviter cu gura sa înainte leau
pus, zicând: Precum că după ce sau dus D.
de înalt neam născutul D . Conzilier din A rad
la Buda, făcând aici rânduiala bisericească,
carea rânduială înţ elegându-o D. Conzilier
Savva Tokeli au chem at la sine pre D. Paroh
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Savva Seculici, şi această poruncă i-au dat
ca îndată cum vor veni Preparanzii la biserică,
şi vor începe Rom âneşte a cântă, să-şi curm e
Slujba, şi afară pre Preparanzi săi scoată, în
chizând biserica; la care au respuns m ai sus
pom enitul D . Paroh, că el acea nu cutează a
face, fiind aceasta cu totul îm protiva chem ării
sale, ci el pre lângă acea va răm ânea, ce va
porunci Episcopul seu.
D opă aceasta au m ai adaogat m ai sus
nom itul Conzilier Savva Tokeli, că dacă aceasta
nu va face, totuş să nu lese a nui face de
ştire vrem ea venirii Preparanzilor la biserica S.
Â. Petru şi Pavel, ca ştiind D om nia sa aceasta,
să poate trim ite inaşul seu la biserică, pre Pre
paranzi afară săi scoată, biserica să o închidă,
şi cheile la sine să ia.
A ceasta din spusul gurii D -lui Paroh
Savva Seculici D -lui D iecezalnicului său Epis
cop, fiind şi eu ca şi ceealalţ i D. Parohi de
faţ ă, cu auzul urechilor m ele am ascultat, des
pre care având cinste cu aplicăciune Lăuda
tului C onses a m ea um ilită relaţ ie după cujet
a o da cu toată cuvincioasa cinste sînt
Al Lăudatului Conses Literar Rom ânesc
în A radul-Vechiu, 17-lea Iulie 1814
aplecată slugă QPONMLKJIHGFEDCBA
D U n itrie Ţ ic h in d e a l

catehetaV )

Ştiind Sârbii, că sufletul m işcărilor de desrobire naţ ională-bisericească e catihetul Ţ ichindeal, se folosesc de toate m ijloacele, pentru
*) A rhiva sem inarială. UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9*

/
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a-1 delăturâ dela şcoală. Fac arătări contra lut
la locurile m ai înalte, acuzându-1, că absen
tează adeseori dela prelegeri, e neastâm părat (inquetus) şi im m oral (im m oralis) şi că A rădaniii
n’ar ti prea m ulţ um iţ i cu m etoda lui de învă
ţ ăm ânt. în urm a acestor acuze, consiliul loc.
regesc, prin rescriptul său din 22 iunie 1813, N r.
14623, aduce la cunoştinţ a episcopului, Pavel
A vacum ovici, că M ajestatea Sa a dispus, ca
să se cerceteze tem einic, întrucât sunt m otivate
aceste pâri şi cu învestigarea a însărcinat co
m itatul A radului. Episcopul e recercat, ca, în
trucât doreşte şi află de lipsă, la aceâ
cercetare să fie reprezentată şi dieceza, să esm ită pe cineva fără am ânare.1) A ntonie QPONMLK
B â n h id i „
„processualis iudex nobilium " al com itatului
A rad, transpune acuza contra lui Ţ ichindeal şi
m agistratului oraşului A rad, cu porunca, ca săcerceteze, ce plânsori au cetăţ enii oraşului
contra lui. M agistratul cercetând ’ afacerea, încunoştinţ ează pe judele Bânhidi, că s’a cetit
în public acuza contra num itului catihet, dar
cetăţ enii, adunaţ i în num ăr m are, au declarat,
că n’au nim ic contra catihetului Ţ ichindeal,
care fiind un om de inim ă şi înţ elept, e:
vrednic de toată lauda (om ni laude dignum .
esse) şi că în toată privinţ a sunt m ulţ um iţ i,
precum cu m odul lui de predare, aşâ şi cui
caracterul lui m oral. D espre m etoda lui de:
propunere şi direcţ iunea şcolii preparandiale
a dat raport favorabil.2)

A rhiva Consistorului din Arad.
Protocolum sessionis m agistratus civici A radiensis die15 Sept. 1813 in politico oeconom icis celebratae. A rhiva ZYXW
o r a ş ,.
Arad. EsebituL Nr. 87/1813, A rhiva Consistorului.
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V edem aşadară, că deodată cu deschide
rea preparandiei din A rad izbucniră şi m ai
dare conflictele între cele două neam uri înduşm ănite. Fruntaşii rom âni şi dascălii acestei
•şcoli lucrară, începând cu anul 1813, pentru
realizarea program ului de desrobire naţ ionalăbisericească, cu atâta bărbăţ ie şi zel, încât
goana fără m ilă şi terorizarea Sârbilor nu-i
putu îm piedeca în acţ iunea lor oportună, de a
dobândi episcop rom ân în Arad, ceeace după
un şir lung de lupte şi suferinţ e şi câştigară.
în 9 septem vrie 1813, episcopul Sam uil
V ulcan,1) încunoştinţ ează pe „iubitul său fiu",
D im itrie Ţ ichindeal, că „scrisoarea cea deunăzi
— acum a e gata pentru aceea de cum va pă
rintele protopop dela G. nu poate să vină după
ea, scrie-m i ca aşişderea prin părintele Farcaş
de vei socoti a fi bine să ţ i-o trim itu".2)
A ceastă „scrisoare" este, fără îndoeală,
conceptul petiţ iei clerului şi a poporului rom ân
din dieceza A radului, care, în traducere rom â
nească, se începe astfel: „N eam ul şi preoţ i*) Episcopul, SQPONMLKJIHGFEDCBA
a m u il V u lca n , îşi trage originea dintr’o fa
m ilie im igrată la noi din Rom ânia în jum ătatea a doua a veac.
XVII. S’a născut în Blaj la anul 1758 După absolvirea şcolilor
din Blaj, episcopul O răzii-M ari, D ra g oş, l-a trim is în seminariul
S-ta Barbara din Viena, unde a făcut cursul teologic, iar după
absolvire fu denum ii de îm păratul losif I'. prefect de studii,
apoi vicercctor al aceluiaş seminar. Pe tim pul petrecerii sale
în V iena a instruit în lim ba română pe principele m oştenitor
Ferdinand (V. 1835-1848). La 1788 fu canonic, 1792 vicar ge
neral, iar la 1806 fu num it de episcop gr.-cat. rom ân al Orăzn
M ari. A luat parte şi a sprijinit toate m işcările culturale-naţ ionale ale tim pului său. în reşedinţ a lui a aflat azil Ş in ca i. El a
ajutat pe P e tru M a io r, Ţ ich in d ea l şi pe toţ i câţ i se luptau pen
tru idea naţ ională. A întem eiat gim naziul rom ân din Beluş 1828.
D upă o păstorire de 33 ani răposă la 1839.
a) I. V ulcan: D. Ţ ichindeal, pag. 77 şi 337.
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m ea rom ânească din Eparhia A radului de legea
G recească neunită, cu cea m ai aplecată şi cre
dincioasă subpunere îngenunchind a să rugă
îndrăzneşte, ca prea Sfinţ ita M aiestatea V oastră
după m oartea cestui de acum Episcop Pavel
A vacum ovici, Lor Episcop de neam Rom ân,
cu sângele şi cu inim a Rom ân, după m ilostiva
Sa îndurare ale da bine să voiascăV )
Ţ ichindeal prim eşte petiţ ia, com pusă în
latineşte pentru îm păratul de nem uritorul
V ulcan, în 19 sept. (1813), însoţ ită de urm ă
toarea scrisoare: QPONMLKJIHGFEDCBA
„ F iu le!

*

D e vei căpăta vreu un scriitor bun între
preoţ i, care să scrie m ai frum os decât este
aceasta scrisă, dă să o scrie, că eu voind, ca
nu cum -va să vină lucru la iveală, n’am cu
tezat a-1 da să-l scrie la altul, fără num ai la
nepotul m eu, însă şi aşa precum este scrisă
poate să m eargă.
Bine ar fi de ar putea doi ^din cler să
m eargă cu dânsa, să o deie la îm păratul în
m ână, şi apoi şi la alţ i dom ni să o com endăluească cerere. M ai ales prinţ ului Karl, prin
ţ ului M axim ilian, sfetnicului conferenţ ial Loreanţ i, A rchiepiscopului H ohenw art, în cance
larie la Prezeşu, şi la referent şi la alţ ii,
Palatinuşului şi altora cărora veţ i socoti a fi
de trebuinţ ă.
l) Titlul petiţ iei e: „înălţ ate îm părate, D om nule D om n,
m ult îndurate prea m ilostivei" Vezi „Foaia D iecezană" din Ca
ransebeş, Nr. 9— 1886. Vezi aceeaş petiţ ie şi în „Cartea de aur"
de V. Păcăţ ian, Sibiiu 1904, voi. I. pag. 139— 148.
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Eu aş socoti, cum -că m ie încă ar trebui
ca clerul, care se va iscăli în instanţ ia aceasta
să-m i scrie batăr cât de scurtă, şi în lim ba
rom ânească, o rugăm inte ca aceea, ca întru
aceasta şi eu să vă ajut, că având eu o scri
soare ca aceasta cu m ai m are cutezare oi pu
tea lucra, ce voesc a face tocm ai de nu-m i
vor scrie.
D espre toate ce veţ i lucră de am ăruntul
să-m i scrii".1)
Prim ind Ţ ichindeal „instanţ ia" prin părin
tele Farcaş2), răspunde în 19 decem vrie 1813
lui V ulcan, că a dat-o unui prieten încrezut
al său, asesorului com itatului Tim iş, Szântb,
care „şi el alta m enunat iarăşi scopului cei
d’întâi asem enea a lucrat", una pentru îm pă
ratul, alta îm părătesii, cardinalului H ohenwarth,
prinţ ului de coroană şi altora, una şi pentru
episcopul V ulcan. „Toate aceste în m ai m ulte
originaluri curat se prescriu şi acum a pre săr
bătorile ceste viitoare m ă voi grija de subs
crierea clerului şi apoi fieştecare la locul e
se va trim ite.
însă m ai nainte de aceasta unii din Pro
topopi voesc a aveâ parola Preosfinţ iei Tale,
nu cum va pentru dragostea protopopului O răzii
m ari vei face pe Igum enul fratele lui Episcop
la A rad, (căci aceasta să ştie, că acela va fi
Episcopul pre care vei voi Preosfinţ ia Ta, aibă QPONMLKJIHG
1) I. V ulcan: D. Ţ ichindeal, p. 77-78 şi 337-338. (Anul
lipseşte, dar e desigur 1813).
.
.
2) Vezi notiţ a scrisorii dela 19 sept. (1813) a episcopului
V ulcan, iar Ţ ichindeal Ia călcâiul scrisorii sale din 19 dec. 1813
recunoaşte, că „scrisorile îm i vin bine prin Farcaş!“. Iosif Vul
can: D. Ţ ichindeal, pag. 78—79 şi 338— 339.
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nu aibă m ulte votum uri) şi aceştia deşi arată
că sunt rom âni din A rdeal, nu e adevărat, căci
m um a lor spune aicea, că ei sunt de viţ ă de
m uscal, sau ruşi şi eu pot crede, că Igum enul
e cu părul tare roşu. Şi m ai pe urm ă şi
aceasta cer că să arăţ i pre cine ai avea voie
a fi Episcop la A rad, nu cum va unii să se
ostănească, şi alţ ii de-a gata să între întru bu
curia Episcopiei, şi m ai lesne aduce la sub
scriere. Eu am îndrăznit aceasta a spune şi
m ă rog de iertăciune, că QPONMLK
ce n u a ş în d ră zn i
eu p e n tru b in ele n e a m u lu i m e u

zic e o ric u i-v a

ceva".1)
D e sine se înţ elege, că această m işcare
nu puteâ, să răm ână neobservată din partea
Sârbilor, cari aveau cunoştinţ ă despre nem ulţ ăm irile Rom ânilor, ale căror frăm ântări şi reacţ iuni le priveghiau cu ochi ageri.
M itropolitul din Carloveţ , Ştefan Stratim irovici, încunoştinţ ează pe episcopul A radului,
Paul A vacum ovici, prin scrisoarea sa din 31
m aiu 1813, că i s’a raportat, că catihetul şco
lii pedagogice din A rad, D. Ţ ichindeal, inten
ţ ionează a înainta în num ele „naţ iunii valahe" o
„instanţ ă" la înaltul Tron, în care, m ulţ ăm ind
M ajestăţ ii Sale pentru înfiinţ area preparandiei
rom âne, îl va ruga, ca în viitor să denum ească
Rom âni de episcopi pentru „naţ iunea valahă",
deoarece episcopii sârbi, necunoscând lim ba
poporului rom ân, nu pot purtă diregătoria lor
spre binele bisericii şi al poporului. A ceastă
„instanţ ă" num itul catihet şi colegul său Con») Opul citat, pag. 78-338. UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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stantin D iaconovici o poartă în secret prin
diecezele A radului, Tim işorii şi V ârşeţ ului, în
drăznind a înduplecă preoţ ii, s’o iscălească.
D em ândă episcopului, ca pe Ţ ichindeal
să-l citeze înaintea Consistorului şi să-l ispi
tească în chestia „instanţ ei".1)
în urm a acestui ordin, episc. A vacum ovici
învită pe Ţ ichindeal şi D iaconovici-Loga în
faţ a Consistorului, pe ziua de 7 iunie 1813,
prin urm ătoarea scrisoare: QPONMLKJIHGFEDCBA
„ B in e c u c e rn ic e D .

C a tih e ta , ş i b in e în fe le p tu le D .

P r o fe s so r u , m ie iu b iţ ilo r a !

D e vrem e ce m ie asupra D om niilor voa
stre niscare ponoslu sau datu înainte; D rept
aceea, ca să se poată lucrul acela m ai bine
a înţ elege am u voi avă înştiinţ â pe m âne,
adecă pe 7-lea zile lunii şi anului curgătoriu
după vechiul calendariu la 10 ciasuri naintea
de am iazăzi la Consistorium am ândoi a veni
să nu lăsaţ i".2)
D ar Ţ ichindeal şi D iaconovici-Loga nu
se prezentară şi aşa fură din nou citaţ i pe 9
iunie, când deasem enea nu se înfăţ işară, ci
adresară episcopului urm ătoarea scrisoare plină
de dem nitate:
*) Protocola Consistorialia anni 1813, sessio 9-a (arh.
consist.)I
*) Scrisoarea e din 6 iunie 1813, Nr. 87 consist, (arh.
consist).
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„ în a lt tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
P re o sfin ţ ite , în a lt P re a v re d n ic e D -le
E p isc o a p e ;
D o m n u le n o u ă m ilo stiv e !

Scrisoarea înalt Preosfinţ iei V oastre, sub
6-lea Iunie 1813 la noi trim isă, prin carea pre
noi subscrişii pentru neşce ponosluri asupra
noastră aduse pe 7-lea Iunie a. c. la Cinstitul
Consistorium a ne chem a, bine ai voit. La ca
>
:
rea
urm ează al nostru întru acest chip prea; XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aplecat respons:
A devărat, că de am fi fost noi dela înalt
:
Preosfinţ ia V oastră pentru vreun folos a bine
:
lui com un şi a neam ului nostru, sau pentru
vreo m ai bonă stare a Institutului acestuia literaliccsc, la sfatul cel părintesc chem aţ i; atuncea fără de nici o îndoială la Preosfinţ ia V oa!
;
stră cu aplecăciune a întră şi sfatul cel păsto
!
resc întru adâncul inim ii m ele al prim i şi al
îm plini totdeauna gata sântem , aşa, ca şi până
acum a.
Iară de vrem e, ce bine ai voit nouă în
drept a ne spune, că pentru nescari ponosluri
la Cinstitul Consistorium sântem chem aţ i; drept
de ce ating aceste ponosluri de legile canoniceşti ne rugăm să ni-se dea în scris şi vom
.
!
responde;
iară de ce ating de ceale politiceşti,
:
aceleaşi pe calea, cea dreaptă a le trim ite; că
i
noi altm intrelea în aşa lucruri a ne slobozi nu
putem , ştiind întru aşa întâm plare, unde şi
>
înaintea cui avem a responde ? D rept aceea
rem ânem în sfera noastră. întru altele încre3

■
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dinţ indu-ne acoperem ântului înalt Preosfinţ iei
V oastre răm ânem
A înalt Preosfinţ iei V oastre
în A radu vechiu 7— Iunie 1813.

Preaum iliţ ii slugi QPONMLKJIHGFEDCBA

D im itrie Ţ ic h in d ea l
P a ro h u l B ecic/terecu lu i m ic, a şco a lelo r
p rep a r, ca tih etu .

C o n sta n tin D ia c o n o v ic i
a in titu tu lu i litera licesc p ro fe so r V )

Consistorul din A rad, care pe acele vre
m uri se com punea, afară de episcopul preşe
dinte, din asesorii: M ihaiu M anuilovici, preşe
dintele Consistorului din O radea-M are; M oise
M anuilovici, egum enului m ănăstirii H odoş; pro
topopii: G heorghe A lexici al A radului, G heorghe
Chirilovici al Şiriei, Teodor Popovici al Chişineului, G rigorie Chituţ a al Ienopolei; paro
hii: Ioan Cristici şi G heorghe Petrovici ai A ra
dului şi V asile Caracioni, din Peşca; Paul M ihoky, notar; Em anuil Pulio, fiscal şi A tanasie
Boţ co, interpret2) — luând în desbatere această
scrisoare, hotăreşte, ca num iţ ii profesori să răs
pundă la „nişte întrebări din 9 puncturi" în
această afacere.3)
Ţ ichindeal îşi înaintează în 16 iunje st. v.
răspunsul energic la aceste „întrebări", care
răspuns episc. A vacum ovici îl trim ite m itro0 A rhiva Consistorului. — Nr. 55/1813.
2) Vezi: Protocola Consistorialia anni 1813.
3) Scrisoarea din 10 iunie 1813, Nr. 87 consist., in care
Ţ ichindeal recunoaşte prim irea a celor 9 întrebări prin parohul
locului, N icolae D im itrievici.
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politului din Carloveţ . A cesta, prin rescriptul
său din 20 iulie 1813, dem ândă episcopului
A vacum ovici, ca pe catihetul Ţ ichindeal, pentrucă n’a dat ascultare cuvenită superiorităţ ii
sale, să-l infrunte şi să i se spună, că dacă
în viitor va cădea în aceeaş greşală, debunăseam ă se va aplică faţ ă de dânsul „C ensura
EclesiasticaV )
D ar aceste şicane şi persecuţ iuni nu înfricară pe înflăcăratul luptător. El continuă
lupta cu aceeaş îndârjire şi râvnă, „nu după
voia clerului m ai m are sârbesc, de care m ie
nici cât îm i este frică, QPONMLKJ
d e şi e l o ţ e l şi eu v o iu
fi crem en e

în 3 ianuarie 1814 încunoştinţ ează pe pa
tronul său, că „instanţ ia e gata şi acum a e în
m âna m ea, curând va veni la m âna Preosfinţ iei Tale". Trebuie să se grăbească cu ea,
pentrucă episcopul A vacum ovici e bolnav de
picioare şi nu poate m âncâ. Cere sfat, când s’o
tim ită la locurile m ai înalte, deoarece unii
dintre preoţ i sunt de părerea, ca să n’o trim ită,
până ce-i episcopul încă viu, pentrucă înţ e
legând m itropolitul, va întrebuinţ â toate pute
rile, ca să îm piedece lucrul, ci abiâ după m oar
tea episcopului, când m itropolitul nu va aveâ
tim p să strice cauzei, „iar m ai pre urm ă aşa
s’a lăsat să-m i scrii cum vom face, ca să fie
m ai bine".2)
Tot în scrisoarea aceasta se plânge con
tra „speculantului Sava A rsici" şi exclam ă:.... UTSRQPO
_ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _

i

V Actul desubN r. 87/1813. A rhiva Consistorulul din Arad.
2) losif V ulcan: opul citat, pag. 81— 82 şi 341— 342.
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„o de-ar putea cum va, să ne descăţ ăm de sâr
beştii m ai m arilor noştri!" Apoi continuă: „Preosfinţ ite! şi dacă nu te voiu fi rugat în lum ea
aceasta vreodată, acum a te rog întrebuinţ ează
m ijlociri să cază din directorie cu totului A rsici M oisi director: Caransebeşu, că ce face
om ul acesta nu e de spus şi acesta e spre
m are uciderea noastră Rom ânilor, im posturile
sunt vrednice de a fi fost el spânzurat, iar
acum a încă transferiruăscă la G iula de direc
tor şi în locul lui pune pe Radovanovici, care
nu scie rom ânesce directoru la Rom âni nu sciu
ce gândesce N estoroviciu.
în scrisoarea din 10 ianuarie 1814 roagă
din nou pe episcopul V ulcan, ca să’m piedece
denum irea lui M oisi A rsici de director,^că „e
un om sm intit aş zice la creer, însă îl văd
înţ elept pentru punga sa. Om ul acesta e vi
clean, prefăcut, făţ arnic, scurt — Sârb, de că
lugări, otrava oam enilor, adăpat, şi este astăzi
spre m are stricăciune Rom ânilor". Şi dacă va
ajunge director, se tem e, că va face turburare
între preoţ i, că „iarăşi Sârb loru-şi episcop să
ceară, puind înainte, că prin Rom ân se vor
face uniţ i", ba a ’nţ eles, că m itropolitul din
Carloveţ vrea să-l facă arhim andrit, prin ce
socoteşte poate, să-l pună episcop la A rad,
„apoi atunci ferice de R om âni".1)
La P. S. al acestei scrisori întreabă, că
oare fi va bine, ca unii dintre preoţ i şi proto
popi să iscălească instanţ a cătră îm păratul cu
literele obişnuite sârbeşti, fiindcă nu ştiu alt*) Iosif V ulcan: D Im trieŢ ichindeal, pag.83-84şi 343— 344.

U 2 tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS

m intrelea, sau alţ ii să le subscrie cu litere la
tineşti ?
La scrisoarea lui Ţ ichindeal din 19 de
cem vrie 1813, răspunde episcopul V ulcan la
21 ianuarie 1814. îl linişteşte pe „fiul său", că
el nu doreşte altceva, decât ca Rom ânii neuniţ i
să dobândească „acel privilegium din A rdeal al
clerului unit din vrem i neştiute, iară acelui ne
unit, când s’a ales acum a m ai decurând Episcop
M oga, ca prin voturi să alegeţ i 3 feţ e biseri
ceşti, pe cari să-i arătaţ i la înnalta Curte, ca
pre una din acele, să o aleagă Episcop".1)
Ţ ichindeal arătă petiţ ia Rom ânilor („instanţ ia clerului") şi asesorului V oros, şi i-o dădu
„ca să-o com endeluiască vicespanilor şi aceştia
m ai încolo". D espre aceasta încunoştinţ ă prin
scrisoarea sa din 9 m aiu 1814 pe episcopul
V ulcan, care în 27 m aiu îi răspunde, că nu
ştie, bine a făcut sau ba, pentrucă nu-1 cu
noaşte şi nu ştie, ce sentim ente nutreşte cătră clerul şi neam ul rom ânesc. Crede, că ce
rerea Rom ânilor va fi cunoscută şi clerului
\ XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sârbesc. V oros şi Szântb n’au fost la el. D e
.
.
vor veni îi va vedea bucuros „şi de m i-ar fi
adus cererea clerului despre Episcopul A radu
a
i.
lui, şi eu aş fi putut grăi şi îm păratului şi al
tora pentru lucrul acesta şi eu fiind despre
partea varm egii aceştia ablegatu la îm păratul
după ce se va întoarce la V iena".
Iar la călcâiul scrisorii adauge urm ătoa
rele cuvinte caracteristice pentru vrem ile ace
lea: „ Ia r n u p o tu să n u la u d a , c u m c ă p re
;l ) losif V ulcan: opul citat, pag. 86 şi 346.
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P re p a ra n d u şi îi în v ă ţ a ţ i a scrie cu slo ve la ti
n e şti , fiin d a c e a sta în c ep u tu l cu ltu rii V )

Fiind Ţ ichindeal un tem peram ent înfocat
şi neastâm părat pentru binele neam ului său
„năcăjit" — nu putea aşteptă m oartea ep. A vacum ovici, care, deşi rău bolnav, m uri abia în
1 august 1815,2) ci se grăbi, în conţ elegere, fi
reşte, cu ceilalţ i tovarăşi de luptă, a trim ite
„instanţ ia" fără „diputirţ i", în care aveâ să se
desvălească M ajestăţ ii Sale nem ulţ ăm irile şi do
rinţ a neam ului rom ânesc şi să-l roage, „ca .
după m oartea lui Pavel A vacum ovici Episco
pului a D iecezei A radului, în locul lui Episcop
de N eam Rom ân, după m ila V oastră să li se
dea".3)
D eodată cu sfârşitul lunii m aiu 1814, s’a
trim is această petiţ ie ia V iena, care, prin con
ţ inutul şi m otivele tem einice şi drepte, ce le
conţ inea, puse tem elie solidă evoluţ iunilor, ce
urm ară pentru em anciparea şi desrobirea de
săvârşită a bisericii rom âne de sub stăpânirea
sârbească.
„Şeapte săptăm âni se petrecură", scrie Ţ i
chindeal, într’o scrisoare din 18 iulie 1814, epi
scopului V ulcan, „de când cu duo pacheturi,
unul m ai m ic de aicea îndrept, iară altul m ai
m are preste O radia-m are, am ânduo de o cu
prindere, adecă rugăciunea clerului al diece*) Vezi scrisoarea puplic. de Iosif Vulcan în „D. Ţ ichin
deal" pag. 87-347.
2) Protocola Consist, anni 1815.
s) Vezi „Petiţ iunea", publ. în „Foaia D iecezană" din 1886,
Nr. 9.
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zei A radul m ai adăogând osebit o rugăciune şi
pentru m ine întru luarea de seam ă a străm u
tării m ele din această diregătorie la V ienna în
curtea sfin. V arvarii, în m âna Preosfintitei
Tale să se deie, am trim is",1) şi-i cere tot
odată sprijinul pentru sine, îndeosebi însă
„pentru ridicarea căzutului şi de Sârbi sugru
m atului neam rom ânesc*.
A cest episcop, apostol al culturii şi nea
m ului rom ânesc, adevărat episcop rom ân, pen
tru care Ţ ichindeal avea o deosebită dragoste
fiească, povăţ ui şi încurajă pe fruntaşii epar
hiei A rad, prin sfaturile sale binevoitoare şi părinţ eşti, şi-i sprijini în acţ iunea lor de desrobire naţ ională-bisericească prin vaza şi influinţ a
sa câştigată în afară, îndeosebi la curtea din
V iena, deşteptând cele m ai bune speranţ e şi
pentru acea parte a neam ului,său, care gem eâ
sub jugul ierarhiei sârbeşti. îndată după m oar
tea episcopului Paul A vacum ovici, se interesă
şi m ai m ult de soartea acestei eparhii, spre
care se îndreptară privirile tuturora, pentru de
a-i da un caracter curat rom ânesc, prin do
bândirea unui episcop rom ân.
în 17 august 1815 scrie lui Ţ ichindeal,
că „de n'aţ i avut grije până acum a să deputăluiţ i trei preoţ i şi trei m ireni, carii în num ele
Clerului şi a neam ului din Eparhia A radului
să m eargă la V ienna, şi să ceară dela îm pă
răţ ie, ca A rhiepiscopul dela Carlovăţ , să nu
num ească Episcop la A rad şi să poruncească
ca Clerul să se strângă, şi să candidăluească
*) Vezi scrisoarea, publ. de V ulcan: op. cit. p. 01 şi 351.
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îm părăţ ii preoţ i vrednici de Episcopie, acum a
alergaţ i la Protopopi şi deputălueascăV )

Tot în această scrisoare ep. V ulcan le
propune totodată şi persoanele, cari să se tri
m ită ca deputaţ i: „Eu cred că din Cler s’ar
putea deputălui QPONMLKJIHGFED
P ro to p o p u l d ela G a lşa ,2) tu
şi încă unul, care ar vrea să m eargă, iar din
tre M ireni ar putea să se trim ită D irec to ru l
P iisp o ky , N ic o a ră , şi încă altul oare-careva".3)
A poi adauge cuvintele sem nificative: „Şi aceştia
pentru cheltuială să vină pe la m ine". Iar dupăce
le dă sfatul, ca m andatul deputăţ iei să fie în
tărit „şi dela tisturile varmegii A radului", pro
m ite cu m ultă căldură şi întervenirea sa la lo
curile conducătoare şi cu influinţ ă din V iena:
„Eu cu poşta cea m ai de curând oi scrie la
Rainer prinţ ul, la Lorenţ consiliarişul, Ia A rhi
episcopul din V ienna, şi la Episcopul Rudnay.
Iar încât e pentru cheltuială cereţ i şi dela Egu
m enul din B ezdin4) şi um blaţ i cu grabă, să
nu ne taie Sârbii pe dinainte.5)
îi îndeam nă, ca să se înţ eleagă între sine,
că pe cine ar dori de episcop la A rad, căci
se poate întâm plă, ca îm păratul şi regele să nu
adm ită candidarea din partea clerului, ci să de
num ească el deadreptul pe viitorul episcop.6)
*) Vezi scrisoarea, publ. în op. cit. p. 93 şi 353.
s) G heorghe Chirilovici.
8) A ceeaş scrisoare.
*) Isaia M ihailovici.
6\ A celaş izvor.
«) Din scrisoarea ep. Vulcan, din 21 noem vrie 1816, publ.
în op. c., putem deduce, că candidatul Românilor a fost N estor
Ioanovici, care abiâ în 1829 ajunse de cel dintâiu episcop
rom ân al eparhiei A radului.
10
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Ţ ichindeal şi ceilalţ i fruntaşi, ascultând
sfatul înţ elept al episcopului rom ân, care îm brăţ işă cu atâta căldură cauza dreaptă, pentru
care se luptau, aleseră o deputăţ ie de şase
m em bri: 3 din cler şi 3 m ireni, cari să pre
zinte înaltului Tron „um ilita rugăciune a naţ iei
noastre
ca şi nouă după m ila Sa fraţ ilor UTSRQPO
noştri: Rom ânilor din A rdeal neuniţ i, arătată,
episcop de neam ul nostru a ne da să se m ilostiveascăV )
D in „Plenipotenţ ia", datată din 13 sept.
1815 în A rad şi întărită prin iscălire de Ioan
K ovâcs, vicecom itele (subprefectul) com itatului
şi dată deputaţ iunii, care avea să reprezinte
„clerul şi poporul diecezei A radului", ne con
vingem , .că în această deputaţ iune au ales
„întâiu pre Preacinstitul D om nul’ QPONMLKJIHGFE
G rig o rie C h i tuta protoprezbiterul Borosjeneaului, al doilea
Preacinstitul D. Io a n P o p o v ic i paroh şi nam eznicul Zarandi; al treilea pre Preacinstitul
D . D im itrie Ţ ic h in d e a l parohul Becicherecului
m ic şi a şcoalelor preparande rom âneşti din
A radu-V echiu slugărit catihetă; iară din rândul
m irenesc adecă întâi pre cel de bun neam
născutul şi înalt' învăţ atul D om nul Io a n P o sp e c h i a şcoalelor din ţ ircălom ul O răzii-m ari
crăiesc directoriu, al doilea pre înalt învăţ atul
Io s if S a n to u al slăv. corn. Tim iş assesor şi
advocat, al treilea pre înalt învăţ atul D om nul
M o ise N ic o a râ , em eritul canţ elistul slăv. corn.
B ichişuluiV )
0 „Plenipotenţ ia", găsită de S. Secula în biblioteca Aca
dem iei Rom âne.
*) Vezi „Plenipotenţ ia“ am intită.
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Când s’a dus această deputăţ ie la V iena
şi cu ce prom isiuni s’au ales, nu putem şti
din docum entele, până acum găsite şi studiate.
A tâta însă ştim , că dintre m em brii deputăţ iei
M oise N icoară stă în V iena tim p m ai îndelun
gat, deşi episcopul V ulcan i-a scris „în m ai
m ulte rânduri", „să vină dela Viena, că poate
să strice".1)
V ulcan pare a fi descurajat, când zice la
sfârşitul acestei scrisori: „...nădejdea, ca să că
pătăm Rom ân am perdut-o".
în toam na anului 1816, V ulcan se aflâ în
V iena, deunde s’a reîntors în 31 octom vrie;
în 19 a acestei luni a fost în audienţ ă la îm 
păratul, cu care ocazie a întervenit pentru,, iu
bitul său fiu, D im itrie", destituit, fără să fie
întrebat, din „diregătoria catiheticească", unde
s’a „nevoit a învăţ a pe învăţ ători bine", şi
pentruca să i se „facă dreptate" şi cu privire
la oprirea „Fabulelor, care au fost pentru Ro
m ân^ m ult folositoare".
în această audienţ ă interveni V ulcan şi în
chestia „instanţ iei clerului şi neam ului rom â
nesc" din eparhia A radului, şi aşa se vede,
că a prim it făgăduinţ i m ulţ ăm itoare „şi despre
Episcopie, despre care încă putem să aşteptăm
bine. — Ce am putut, toate le-am făcut".2)
Aci întrerupem firul acestei schiţ e în nă
dejdea, că ni se va da putinţ ă, de a-1 continuă.

*) Vezi scrisoarea din 9/21 iunie 1816, publ. de Vulcan,
p. 101 şi 361.
2) Vezi scrisoarea din 21 noem vrie 1816, adresată lui Ţ ichindeal, publ. de Vulcan, p. 102 - 103 şi 362-363.
10*
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Am desfăşurat în paginile prem erse unele
m om ente din trecutul sbucium at al neam ului
nostru, plin de suferinţ e şi lupte, fapte şi nă
dejdi.
Prin înfiinţ area preparandiei din A rad, cu
un caracter rom ân şi ortodox, s’a pus tem elie
solidă culturii rom âneşti în părţ ile ei m ărginaşe
şi m ai am eninţ ate. N um ai astăzi, când ni s;,a
dat să vedem progresele m ulţ ăm itoare, ce le-a
făcut neam ul nostru, prin forţ ele sale proprii,
pe toate terenele vieţ ii sale, putem apreţ iâ
pedeplin însem nătatea acestui evenim ent cul
tural şi în urm ările sale atât de binecuvântat.
Ca un izvor cu unde line şi răcoritoare,
îşi revarsă, tim p de un veac, acest m odest focular de cultură „apa sa. vie" în păturile largi
ale poporului nostru, deşteptând la o vieaţ ă
nouă, deam nă de om , făptura aleasă a D um nezeirii; un neam , care, desm oştenit prin legile
artificiale, ce i le croi sistem ul feudal al vre
m urilor trecătoare, părăsit de lam ura elem en
telor sale conducătoare, robit sufleteşte şi în
cătuşat în m anifestarea liberă a legii sale ro
m âneşti şi străm oşeşti, părea a fi m enit pierii,
neavând instituţ iuni culturale, tem elii de exi
stenţ ă şi vieaţ ă în faţ a lum inii, ce se ivi după
furtuna m arilor evenim ente dela sfârşitul veac.
al X V lII-lea şi jum ătatea întâiu a veac. al
X lX -lea. UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Trec înaintea ochilor noştri sufleteşti unii
dintre aleşii neam ului nostru: figurile m ăreţ e
ale regenerării şi deşteptării noastre naţ ionalebisericeşti; bărbaţ ii, cari, înţ elegând rostul vre
m urilor şi sim ţ ind trebuinţ ele arzătoare ale
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neam ului, erau convinşi şi ştiau deplin, că fără
biserică şi şcoală naţ ională nu poate fi nici
cultură naţ ională, prin care se ocrotesc şi cul
tivă sentim entele religioase-naţ ionale şi patrio
tice ale unui neam , fără de cari exisţ enţ a şi
vieaţ a nici unui popor nu pot fi asigurate şi
îndreptate spre folosul şi binele public. Şi aşâ
deodată cu întem eierea centrului cultural din
A rad, începură o luptă intenzivă pe faţ ă pen
tru desrobirea altarelor străbune: QPONM
„ a legii ro
m âneşti" — de stăpânirea unui neam venetic,
form at prin îm prejurări favorabile ca naţ iune
şi biserică privilegiată pentru vremi şi trebuinţ i.
îi vedem pe aceşti luptători lum inaţ i, pu
ţ ini la num ăr, dar tari în convingeri şi disci
plinaţ i în suflet şi inim ă, ca apostoli credin
cioşi ai program ului, zăm islit deodată cu for
m area noastră de neam pe aceste plaiuri: pă
strarea naţ ionalităţ ii noastre prin conservarea
şi desvoltarea atributelor sale esenţ iale, ale
„lim bii şi legii rom âneşti". Lupta lor, a cărei
legitim itate zace în puterea m orală şi tem eiul
natural şi dum nezeesc al acestor drepturi, a
fost asigurarea existenţ ei noastre naţ ionale-bisericeşti. A cest program de vieaţ ă al neam u
lui nostru, această luptă îndreptăţ ită, ce ne-o
croeşte situaţ ia noastră între neam uri şi îm 
prejurările, ce au urm at şi vor urm a din aceasta,
au produs aceâ intim itate sfântă, aceâ înrudire
a sufletelor, încălzite de acelaş ideal şi con
duse de acelaş instinct sănătos, care, în faţ a
prim ejdiilor, nim ici graniţ ele artificiale, ce cău
tau a se furişă şi îngrădi în sufletul şi m odul
de gândire al fiilor de acelaş neam şi sânge..
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Ea făcu tovarăşi de luptă pe nem uritorul episcop, QPONMLK
S a m u il V u lc a n , cel m ai strălucit reprezentant
al înaltului cler unit depe acele vrem uri, care,
întocm ai ca „treim ea m uncitoare şi înţ eleaptă"1)*
ascundeâ în sufletul său nobil adevărul, că
„U nirea trebuie să fie un m ijloc şi nu un scop,
un instrum ent de civilisaţ ie şi de reabilitare
politică, şi nu o unealtă de discordie şi cutropire",2) — cu D im itr ie Ţ ic h in d e a l , săracul
şi năcăjitul paroh al Becicherecului-M ic şi pri
gonitul catihet al preparandiei ortodoxe din
A rad. A ceastă luptă ideală, fără de am biţ ii de
şerte şi neîndreptăţ ite şi scutită de interese
personale şi neînţ elegerile şi certele, ce ur
m ează din ciocnirea am biţ iilor şi a intereselor
particulare, făcu m artiri din P a u l lo rg o v ic i şi
M o is e N ic o a r ă .

A u fo s t e ro i ş i vo r f i !

Sam uil Clain, G heorghe Şincai şi Petru M aior.
Iorga: Ist. lit. rom . în sec. XVIII. voi. II. pag. XWVUTSR
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îm prejurări neatârnătoare de noi au între
rupt firul lucrărilor începute pentru scrierea
m onografiei institutului nostru pedagogic, pe
term inul de 3/10N oem vrie 1912, cum eră con- ^/)6
tem plat să se com em oreze centenarul acestui
de D um nezeu binecuvântat institut. S’a reluat
însă firul altor lucrări în proporţ ii m ai m ari,
decât să poată fi term inate în intervalul scurt
ce ne m ai despărţ ea de centenar, dela în
treruperea lucrării. C ^am pierdut din iluziile
de a prezentă pe 3/15 N oem vrie cartea trecu- 3//£
tului nostru cultural, vom câştigă în valoa
rea ei.
întru am intirea zilei inaugurale, retipăresc
aici „A rătarea" lui D im itrie Ţ ichindeal, care
abiâ se m ai află în câteva exem plare ca reliquie în casele bătrânilor noştri. Fie retipări
rea aceasta renoirea spiritului m arelui dascăl
al neam ului rom ânesc D im itrie Ţ ichindeal şi
a însufleţ irei, cu care s'a deschis porţ ile ace
stui institut; ca întrarea noastră în secolul al
doilea să fie dem nă de înaintaşii noştri şi bine
cuvântată de D um nezeu.
A rad, 1 Iunie 1912. QPONMLKJIHGFEDCBA
R o m a n C io ro g a riu m

t-

Pentru Shoala Preparandă sau Pedagogicească a naţ iei Româneşti. XWVUTSRQPONML
•• •

Se veade din experienţ ie, că m ulţ i Rom âni
nu num ai dintră cei proşti, ci şi dintră cei m ai
aleşi, covârşirea şi folosul acestor de acum
noao introduse Shoale din destul al preţ ui nu
ştiu; această de acum pentru noi aurită epohă,
spre folosul său a o întrebuinţ a nu se îngri
jesc; şi pre lângă atâtea m ilostive purtări de
grije, a pream ilostivului îm păratului nostru, ba
încă pre lângă părinteasca socotinţ ă pentru
bună starea şi lum inarea noastră, nebăgători
de seam ă se fac. Poate fi că doară pentru
aceaia, fiind că despre acest săvârşit şi soco
tinţ ă a întroducerei Shoalei, şi folosului, carele
din trânsa fără nici o îndoială va urm a, din
destul nu sânt încredinţ aţ i: Pentru aceaia so
cotesc pre Rom âni prin aceasta din însuşi iz
vorul său : luatele docum enturi pentru socotinţ a
cea adevărată a scopului (sfârşitului) şi folosu ZYXWVUT
l u i ' a toatei Shoalei pănă acum a întroduse m ai
pre larg ai înştiinţ a.

i

in tr o d u c e r ile d a r ă s â n t a c e a s te
u r m ă to a r e

• , I . R ădicarea Shoalelor Pedagogiceşci sau
Prepârande.
II.. Introducerea_:,Tasului Sholasticesc în
Besearică.
-V -.

-•
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III. Fundaţ ia cea de căpetenie a acestor
trei Sholi, adecă: Rom âneşti, Sârbeşti, şi G re
ceşti, carea prin darea de bună voe se va
aduna.
IV. A daojerea zăciuialei la plata învăţ ă
torilor.
V. D eputăţ ia carea va adm inistrui fundaţ ia
Shoalelor.
VI. ^O rganizaţ ia noao a Shoalelor dela lo
cul cel înalt întărită, carea curând la public
se va da. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N oao

In tro d u c er i sâ n t:

I. Shoalele Pedagogiceşti, sau Preparande.

A şa fealiu de Sholi sânt aceaste, unde
adecă Preparanzii, carii se m ărginesc spre
Educaţ ia cea de lipsă tinerim ei, şi deregătoria
D ăscălească asuprăşi a priim i voesc, de co
m un întru toate punerile înainte de îndreptări
şi m orale învăţ ături, ce sânt de lipsă la atare
învăţ ături, de săvârşit şi m ai vârtos Practiceaşte se pot îndeletnici, şi atâte sporiuri au
m gd loruşi a agonisi, cât şi ei, după ce vor
păşi la treapta Invăţ ătoriei (D ăscăliei), pre
pruncii cei ce vor fi lor încredinţ aţ i săi poată
cu bun folos îndrepta şi povăţ ui. Patriei şi
îm părăţ iei de folos a fi, carele cu dreptul dela
dânşii se şi aşteaptă.
A şa sholi, a se întroduce cu adevărat au
fost de m are lipsă, carea vazânduo pream ilostivul nostru îm părat, precum pentru aceasta
m are D eregătorie m ulţ i oam eni de aceia pre
sine oau luato, carii din destul sporiu (din

&

h
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desclinite stări înprejur şi piadece) loruşi a
câştiga putinţ e, ba nici ocazie nau avut.
Şi pentru aceaia tinerim ea noastră întru în
văţ ăturile ceale de lipsă spre buna Educaţ ie^ nu XWVUTSRQ
pream ult sporiu face, şi starea cea bună a
poporului prin aceasta pătim eaşte, — de unde
şi învăţ ătorii sau Crescătorii pruncilor până
întru atâta urâciune pela noi au ajuns, cât pre
m ulte locuri nu m ai m ult fără num ai ca pre
crisnicul sau sfătui Besearecii îi socotesc; şi
cum că aciasta adevărat iaste, fieşte carele ne
îndoit veade; pentru aceaia socotim , că această
vreadnică de jale stare a Educaţ iei (creşterei)
pruncilor din lipsa învăţ ătorilor nespornici sin
gură de sine m ai m ulte va cuvânta, de cât ce
sar putea aici scrie cu peana, nu e socotinţ a,
aici pre cineva a vinovăţ i, căci întră alte ştim ,
că lipsa aceasta nu o putem altora atâta, cât
vrem ilor celor trecute, ţ ircum stanţ iilor (stărilor
îm prejur), şi altor piedeci — prescrie.
Iară Stăpânirii şi M onarhii ori căria nui
poate fi totdeuna, ca fiii Patriei cei ce vor să
fie Cetăţ eani sau m oştenitori, propta, şi nădeajdea îm părăţ iei, fie cum şi fie în ce să se în
deletnicească. Căci de acolo toată buna stare
de com un atârnă: de vream e ce m ai m are parte
a unui trup, sau corpul Politicesc, c u a bună
socotinţ ă trăbue să fie. Pre lângă atâta Interes
al îm părăţ iei nu au fost nici cât cu putinţ ă
Stăpânitoriului celui bun al nostru nebăgători
de seam ă să răm ână, şi pre acest m are la
num ăr şi vechiu popor, carele totdeuna cu su
punerea şi credinţ a cătră îm păratul său sau
desclinit, Rom ânesc, Sârbesc şi G recesc, la

:
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aşa ticăloasă stare săi lase, ca să nui facă
m ai bună întocm ire în Shoalele poporalnice,
şi prin m ijlocirea acestor m ai bună educaţ ie
săi dea.
D eci cu porunca cea prea înaltă a m ilo
stivului îm păratului nostru, prin toate locurile,
unde se află din neam ul nostru popor, în
adins să facă cercarea Shoalelor, pre cel de
înalt şi bun neam născut D om nul QPONMLKJIHGF
U ro ş Ş te fa n
N e sto ro v ici, al C esaro-C răeştei M ăriri Consi
lier (Sfeatnic), şi m ai m arele a tuturor Shoale
lor, ce se află supt Crăim ea ţ ărei U ngureşti,
de leage G recească ne unite Rom âneşti, Sâr
beşti, şi G receşti Inspector să treacă Iau orân
duit; C arele cu am ăruntul cercând, au aflat,
cum că cea m ai m are parte a norodului ace
stuia, în necinste, întru întunearec şi în m are
m işelătate zace, m ai m ult din lipsa educaţ iei
cei cuviincioase şi bune, de cât din alte oare
care pricini. El ca un adevărat iubitoriu de
neam ul om enesc, şi ca un râvnitoriu al bine
lui de com un, despre această ticăloasă .stare
M aiestatei sale credincioasă înştiinţ are au făcut,
şi lipsa noastră tocm a aşa, precum e, o au des
coperit. D eci în 9 Fevruarie 1811 Pream ilostivul îm păratul nostru au poruncit, ca trei N aţ ionalnice de C ăpetenie Shoale pentru Prepa- .
ranzi una adecă în A radu vechiu pentru Rom âni,
alta în Sent-A ndreiu pentru Sârbi, iară a treia .
în Pesta pentru G reci săse întroducă, şi sau
întocm it, ca prin 15 Luni în trei curgeri de 5
luni fieşte carele, care cu sârguinţ ă va în
văţ a, întreaga curgere o poate săvârşi — şi
după săvârşirea acelora prescrise învăţ ături,

1 6 0 tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ

bine ştiindule, şi făcânduse vreadnic de chiem area D ăscăliei, pentru osteneala sa plată va
lua, adecă; învătătoriu, cu ştirea D istrictualnicului D irector, fără de nici o îm piedecare va
fi, iară altul nu, — Sau prescris după aceaia
învăţ ături, care în Shoalele Pedagogiceşti săse
propună. — Au hotărât la fieşte carea Shoală
câte trei Profesori, şi un Profesor de învăţ ă
tura Legei, sau G atehetă, cu cuviincioasă plată.
— Şi au poruncit- m ai sus num itului Inspec
tor al Shoalelor, ca Instrucţ ii (legi) acestor
Shoale să prescrie — punerile înainte de învă
ţ ături în ciasuri hotărâte să le despartă^ ş. c. 1.
D upă această a pream ilostivului îm părat
Resoluţ ie, de iznov sau născut lipsă de o casă
pentru’shoală, care şi cu adevărat întru aceale
strâm te îm prejurări eragreu, căci funduşul ne
având bani, nu putea cum păra aşa casă; însă
cu ne încetatele îndem nări, şi nenum ăratele
osteneale ale pom enitului Consiliar, al shoalelor
m ai m are luătoriu de sam ă, bărbatului de
pom enire veacinică vreadnic, al căruia suflet cel
ne iubitoriu de Interesse, şi fără de patim ă
inim ă, cu cea m ai curată flacără (văpae) pen
tru buna stare a norodului arde; şi al căruia
num ele cel nem 'uritoriu şi strănepoţ ii noştri
din neam în neam cu laude îl vor ferici: şi
pre inim ile lor ca pre un puitoriu de tem eiul
norocirei, veacinice O ltare de m ulţ em ită îi vor
zidi. Gu îndem nul lui, în A radul vechiu, de'
bun neam născutul D om n QPONML
S a v v a A rsic i fiind
atunci Căpitan O raşului, iară acum BurgerM aister, şi Localnic D irector pentru trebile
ceale din afară ale Shoalelor Preparande Ro-
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m âneşti, din râvna ce are cătră binele de obşte,
casa sa, carea se chiam ă Recopf pentru shoală
pre 15 luni oau dat, întru carea în 3 N oem vrie 1812 cu m are solem nitate înaintea m ultor
feaţ e N oble şi cinstite, sau întrodus, şi apoi
întru aceaiaşi shoală Preparanzii învăţ ăturile
după rănduiala D. m ai m arelui Shoalelor. în
lim ba R om ânească au început. A şijderea lău
datul Com unitat al Sent-A ndreiului Casa Shoalei zidire foarte form oasă, cu chieltuiala lor
rădicată, ca săse areate Credincioşi m ulţ em itori
îm păratului, au cinstito în veaci, şi de pu
rurea.
Precum şi Com unitatea G recească, a lău
datei Crăieştei Cetăţ i Peşta spre proponerea
D. Consiliar, şi m ai m arelui al Shoalelor luătoriu de seam ă, cu îm preună înţ eleagerea^ Com unitatei Rom âneşti de acolo, la a lor îm pă
rătească C răiască M ărire în sem nul supunerei
cei credincioase, o parte din C assa Sholei,
care e acolo cunoscută, şi am belor Com uni
tăţ i com ună, spre întrebuinţ area Sholei Pedagogiceşti cu m are bucurie, şi îndestularea
inim ei lor au dăruit, care în 10 N oem vrie 1812
cu osebită prăznuire sau deschis.
Cu Introducerea acestei Sholi, cu m are
râvnă şi dragoste aprinsă fiind această Com u
nitate, 32000 FI. în B anco-Ţ idule spre ^funda
ţ ia Shoalei lor cei G receşti, iară după întrarea
V alutelor (Şainelor) iarăşi întru acelaşi preţ
leau înălţ at. Şi alte 8000 FI. la fundul Shoa
lelor Pedagogiceşti au grăbit ai aduna. O de
ar urm a şi alte Com unităţ i aceştei vreadnice
n

1 6 2 tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH

de laudă Com unitate, m ari norociri pentru noi
şi pentru urm ătorii noştri ar fi. QPONMLKJIHGFEDCBA
în v ă ţ ă tu r ile , c a r e în tr u a c e a ste S h o li se p r o 
p u n , s â n t a c e a s te :

!

I. C a te h e tica , adecă; învăţ ătura Credinţ ei,
cu îm preună tâlcuirea S. Scripturi a ^ legii cei
noao şi a cei vechi, adăogând şi învăţ ătura
m orală.
II. C â n ta re a B e se a ric e i.
III. T ip ic u l , adecă îndreptarea Pravilei, şi
a ţ erem oniilor Besearicei.
IV. P e d a g o g ia , adecă învăţ ătura pentru
buna educaţ ie a pruncilor.
V. M e to d ic a , adecă m odul învăţ ăturei.
VI. Isto ria Ţ â re i U n g u re şti:
VII. G ra m a tic a R o m â n e a sc ă .
VIII. C o n ţ e p tu l adecă în lim bi de m ulte
fealiuri de scrisori ce sânt de lipsă în viaţ a
om enească.
IX. M a te zisu l, adecă învăţ ătura carea cearcă
suptile G eom etriceşti adevăruri, la aceasta se
adaogă îndoită A ritm etica, adecă şi cea cu nu
m ere şi cea din cap.
X. G eo g ra fia ţ ării U ngureşti, cu producturile naturei, şi a M anufacturilor, cătră
aceaia G eografia a toatei Europa.
XI. L im b a N e m ţ e a sc ă .
Toate învăţ ăturile aceaste aşa sânt orân
duite, cât în trei de cinci Luni curgeri, adecă
în 15 Luni cu iubirea de osteneală, tinărul
(Preparandul) uşor leva putea învăţ a, şi să
vârşi.
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A cestor trei Sholi nem ijlocit Patron iaste
asa C esaro-C răiască, şi A postolicească M ărire,
Tatăl Patriei QPONMLKJIHGFEDC
F ra n c isc I.
Iară Indreptătoriul sau D irectorul acestora
iaste m ai sus num itul, înalt şi de bun neam
născutul D . Consiliar, şi al tuturor Shoalelor
de supt Crăim ea U ngariei, de leage G recească
ne unite Rom âneşti, Sârbeşti şi G receşti In
spector U ro ş Ş te fa n N e sto ro v ic i.
D om nii’ Professori în Shoala D aco-m ânească, Pedagogicească sânt aceşti urm ători:
1. Preacinstitul dom n D im itrie Ţ ic h in d e a l
Parohul Becicherecului m ic, Professor de în
văţ ătura Legei, sau Cateheta, carele cuvântul
lui D m nezeu precum în shoală, aşa şi de faţ ă
în Besearică propoveduiaşte.
2. D . Io a n n M ih u i al Pedagogiei, M eto
dicei, şi al istoriei ţ ărei U ngureşti Professor.
3. D. lo s if lo rg o v ic i doctor filosofiei, M atezii şi G eografiei Professor.
4. D . C o n sta n tin D ia c o n o v ic i L o g a al
G ram m aticei Rom âneşti, Conţ eptului Rom ânesc
Professor.
Iară în cea Slavenno-Sârbească Pedago
gicească Shoală D . D . Professori, îm preună
cu ceale m ai sus num ite învăţ ături sânt:
1. Preacinstitul D om n P a v e l A ta n a ţ c o vic i
Preot şi Professor legei.
.
2. D . D im itrie Isa ilo v ic i, al Pedagogiei,
şi a Istoriei ţ ărei U ngureşti Professor.
3. D . C o sm a Io sic i al G ram m aticei Slaveno-Sârbeşti Professor.
,
4. D . V a silie B u lic i, M atezii şi G eografiei
Professor. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ii*

\

164 QPONMLKJIHGFEDCBA

Intru cea G recească Pedagogicească Shoală
iaste:
1. Preacinstitul D . T e o d o r G e o rg ie vic i ,
Paroh, Peştei, şi N am eastnic, A ssesor al cin
stitului Consistoriu. Professor de astă dată
H a rito n de P o p o v ic i.
D . Professori aceştia au deplinită puteare
în Consessul lor prin m ijlocirea însăm nărei
Protocolului despre spornicia şi nespornicia
Preparanzilor, despre slugărirea şi rem uneraţ ia
t XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lor, despre călcările Instrucţ iei pedeapse ale
hotărâ, după legile ceale prescrise judecată a
face, şi pedeapsa cea judecată sau aflată spre
îm plinire a o aduce; iară întru întâm plare de
m ulte lucruri de lipsă Protocolul lor spre ju
decata cea încheiată D. Consiliar m ai m arelui
:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
al Shoalelor Inspector pentru m ai bună luare
de seam ă a trim ite se îndeatoresc. ZYXWVUTSRQPONMLKJ
I
Fieşte carele din D. Professori m ai sus
I
zişi are asa plată la an 800 de florinţ i. Iară
D . Cateheţ ii unul fieşte carele 500 fl. şi toţ i
sânt părtaşi penziei.
II. Introducere iaste Tasul Sholei.
Pentru ca săse poată această Shoală ţ i
nea, rădicată iaste din destul fundaţ ie fără de
nici o greotate a norodului, şi aceasta căutând
la constituţ ia m oştenirei sau a Patriei noastre,
iară despre altă parte spre finanţ ia ţ ircum ştanţ iilor nu au fost puţ ină grije; însă pentru buna
stare totdeuna grijindu-se cel cu inim ă bună
M ilostivul nostru îm părat au poruncit D. m ai
m arelui luătoriu de seam ă a shoalelor, ca pre

»
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lângă aceale izvoară care va afla deputăţ ia
aceaia de nou introduse, de acum înainte 'săse
câştige, ca prin toate Besearicile noastre al
treile tas dea pururea să fie introdus şi la toată
Com unitatea doao persoane care vor purta de
grije, Ctitori, pentru adunarea banilor la fun
daţ ie săse aleagă, şi ei să poarte grija pentru
venitul, banii ce se vor aduna întro lăduţ ă supt
trei chiei săse păzească, şi după curgerea de
trei luni de această dată până se va face altă
rânduială, D. D ieţ ezalnicului Episcop dobân
dind Cvietanţ ie sai predea. D eci banii carii
dela norodul de leagea noastră în tasul Sholei
se adună, va fi fondaţ ia pentru plata Profesorilor
Sholei Pedagogiceşti, dintru carea întâiu D . Pro
fesori plata lor cea de preste an vor dobândi. Al
doile: Tinerii cei săraci, însă având osebite
daruri sufleteşti, şi carii în adins pentru gătirea cătră diregătoria D ăscălească cu iubirea
de osteneală se vor sârgui, şi neavând ceale
de lipsă spre vieţ uirea lor, Stipendium (cum
era pre vream ea lui QPONMLKJIHGFE
lo s if îm păratul) adecă ajutoriu prin m ijlocirea Resoluţ iei m ai m arelui al .
Shoalelor Inspector, cât m ai îngrabă vor do
bândi. Al treile, Cărţ i m orale, adecă: aşa feliu
de cărţ i, care vor fi de lipsă cătră lum inarea
şi înfrum seţ area norodului cu cheltuiala fondusului se vor tipări, şi alte m ulte trebuinţ e din
banii aceştei se vor îm păca.
iată aceasta e sfârşitul şi socotinţ a a întroducerei al doile Tas al Shoalei.
Cu adevărat foarte folositoare cătră po
doaba iubiţ ilor urm ători ai noştri, m ult ajută
toare, şi cătră aceia pe nim eni însărcinând o

166

introducere ca aceasta! Care cel m ai covârşit
preţ au arătat Ilustrissim ul D om nul Baron QPONML
An
to n B e rn a tfi de O lo v a ţ D om iniului Boldor şi
a m ultor slăvite Com itaturi A ssesor, Bărbat cu
m are râvnă cătră folosul şi lum inarea N aţ iei
Rom âneşti aprins, carele e pentru m ulte ale
sale îm părat şi îm păraţ i faceri de bine departe
vestit, 500 de fl. In V alute (Şaine) în tasul
Shoalei au cinstit. D m nezeu de o m ie de ori
săi înm ulţ ească, şi ani lui spre m ărirea tuturor
iubitorilor de oam eni săi înm ulţ ească, şi încă
aicea pre păm ânt bucuria cea veacinică să o
sim tă. Ceriul săi vearse toate vistieriile sale în
sânul cel îndurătoriu al său. Fie num ele lui
bine vestit de toată N aţ ia Rom ânească.
Ruşine cu adevărat ar fi pentru noi N aţ iolistele, deacă neam arăta noi m ai cu puţ ină
râvnă cătră aceaşte întocm ite rânduiale, de cât
acest m are de veacinică pom enire vreadnic în
i
durătoriu.
III. Introducere iaste cel de C ăpetenie a tute trei
N aţ iilor de m ărturisirea noastră, adecă; R om â
nesc, Sârbesc, şi G recesc, fundusul Sholei.

D upă ce sau hotărât fundusul acestor 3
N aţ ionalnice Shoale, şi m ijlocirile pentru ţ inearea lor sau întărit, pream ilostivul M o n a rh au
căutat cu ochii săi cei Părinteşti şi spre ceale
lalte Poporalnice shoale, O răşeneşti adecă; şi
Săteşti, care de această dată în M onarhia A u
striei (afară de cele M ilităreşti: şi părăsite ale
A rdealului şi ale Bucovinei) Provinţ ialnice 1176
se află, care au fost în patru literaliceşti D i-

1

167

stricturi despărţ ite; precum : al Tem işoarei, 0radiei m ari, Srem ului şi al Bacichei; însă aceaste
D istricturi aşa au fost de late, şi m are num ăr
de sholi cuprindea, cât districtualnicul D irector
nau fost în stare întrun an odată săşi cerceteaze Shoalele, şi de folosul pruncilor ase încre
dinţ a, deci au fost silit fieşte carele spre acest
sfârşit loruşi V izitator pentru vreo câteva shoale
se ţ ină; şi aşa m ulte Com unităţ i oare câţ i va
ani pre D irectorul său al vedea nu sau în
vrednicit, şi pentru aceasta m ulte sholi prin
sate nebăgate în sam ă au răm as părăsite, aşa
cât de voeşti să ştii în sat unde e shoala? nu
întreba pre nim e, ci dute, apoi vei afla o casă
nu departe de Besearică, desgrădită, descoperită,
cu ferestrile sparte, şi cu hârtie lipite, să ştii
că aceia e shoala! A ceastă adevericiune o întăreaşte Ţ ernit-H azul (aproape de Tim işoara),
ca acolo e shoala de vreo câţ i va ani nu nu
m ai desgrădită, deslipită şi descoperită, ci e şi
num ai cu trei păreţ i, iară cel de cătră m iază
noapte păreate lipseaşte, poate fi că pentru aceia,
ca să fie pruncilor m ai răcoare în shoală, m ai
vârtos iarna. — Iată şi aceasta, dacă în Pa
rohia acestui de acum D . Protopresviter al
Tem işoarei sau aflat lesne puteţ i avă închipui^
ce iaste prin alte locuri. — Fraţ ilor, în ce star
ticăloasă pătim itoare au fost shoalele noastre
până acum a, şi aşa în inim a pruncilor noştri
celor iubiţ i, şi nădeajdea îm păratului, polom ida,
şi m ărăcinile nestiinţ ei au crescut! Ştiut este,
că în m ulte locuri se adună prunci m ulţ i la
shoală, însă şăd sânguri în shoală, fiind că
D ascălul e dus cu Popa la vreo doao sau trei UTSRQPONML
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pom eni — sau în Casa oraşului de face socoată: sau sau dus |a vânat şi acuşi vine. Să
racii pruncii! ce fac ei în shoală ? se bat, se
sudue, îşi rum p hainele, iată ce fac dară săra
cii Părinţ ii lor, ce socotesc că fac dulci prun
cuţ ii lor! Au doară nu socotesc, că D um nezeu
ştie ce învaţ ă ei în shoală? şi ce nădeajde zădarnică spre ei zidesc; ba când D ăscăliţ a spală
căm eşile, pruncii trebue să poarte apă dela
fântână, unde sau întâm plat de sau şi înecat,
şi aşa pre prunci spre alte trebi casnice îi în
trebuinţ ează D ascălul şi D ăscăliţ a în m ulte lo
curi, de acest fealiu de neorândueli şi m ai m ulte
alte se află, atâta despre partea învăţ ătorilor
‘ cât şi despre a D irectorilor; că aceasta e de
m irare, că pruncii cinci şease ani um blând la
Shoală nu ştiu nim ica; D eci înştiinţ at fiind de
aceasta m ilostivul nostru îm părat, de nou au
privit cu ochii săi cei Părinteşti spre toate, şi
spre m ai m ulte alte reale întrebuinţ eri! au dem ândat (poruncit), ca shoalele aceaste pustiite
şi de nim ene în sam ă băgate iarăşi săse înoiască, sau unde va fi de lipsă de iznov săse
zidească, şi de com un toate shoalele în m ai
m ulte districturi săse îm părţ ească; şi aşa sau
despărţ it, din al Tem işoarei sau făcut şi al
C aransebeşului; al O radiei M ari, carele cuprinde
în sine 500 de shoale încă nui despărţ it; al
Srem ului şi al Bacichei răm âne, iară al Budei
D irectorat de iznov sau întrodus. La fieşte ca
rele D istrict dintru aceaste D istricturi, sau pus
câte un D irector, cu plată de 500 fi. ale că
rora num e sânt aceaste:

1ZYXWV
1 XWVUT
!
:
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1. D e bun neam născutul şi înalt învăţ a
tul D om n QPONMLKJIHGFEDC
G e o rg ie P e tro v ic i Crăescul D irector
din Ţ irculul Budei, precum şi la Crăiască Ti
pografie a U niversitatei U ngureşti al Cărţ ilor
Slaveno-Sârbeşti şi Rom âneşti despre partea
ne uniţ ilor Revizor.
2. D e bun neam născutul şi înalt învăţ a
tul D. L u c a C h e n g e la ţ în D istrictul Tem eşoarei D irector, şi la lăudatul M agistrat al Chichindei Senator.
3. D e bun neam născutul şi înalt învăţ atul
D. M o ise i A rsic i. Crăesc al Caransebeşului
D irector.
4. Al O radiei-M ari iară e despărţ it, însă
num ele D irectorilor num i sânt cunoscute.
5. D e bun neam născutul şi prea învăţ a
tul D. G a v riil B a ic iev ici Crăesc al Bacichei
D irector.
Insă pentru ca săse poată D irectorilor
acestora hotărîta plată a lise da, şi cu vream e
Penzie să dobândească, şi alte m ari ale noro
dului trebuinţ e, care m ai în jos le vom vedea,
fără îm piedecare să le aducă întru bună orânduială, au fost m are grije ca alt fundus spre
acest sfârşit, însă fără greotatea poporului a
află: Pentru aceasta sau îngrijat pream ilostivul
nostru îm părat şi de aceia prin D om nii Episcopi, iar m ai pre urm ă şi prin Politiceasca
Iurisdicţ ie pre popor ca în num ele său la da
.rea cea de bună voie, adecă fieşte care cât
poate, şi cât voieşte la fundusul acesta din
avearea sa de bună voie să jertvească, Iau cer
cetat. Şi laudă lui D -zeu! că m ulţ i din norod,
poate fi, că încă din cei m ai săraci m ai m ult
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au dat din avearea sa pre altariul fericirei a
norodului de com un, ale cărora cinstite num e
nu e îndoială că D eputăţ ia aceia noao spre
pom enire veacinică şi m ulţ ăm ită norodului
public, cât de curând va înştiinţ a. D in protivă
m ulţ i dintră Boiari, necăutând la folosul nea
m ului (lor li bine că ei sânt învăţ aţ i, şi prin
prostia săracilor m ult câştigă). A ceaste nepre
ţ uite Introduceri nesocotindule şi tim pul acest
aurit, în carele se dă noao atâta slobozenie,
negrijinduse răm ân răci, nebăgători de seam ă
şi îm pietriţ i, şi num ai pentru ale sale în fierbântaţ i! poate fi, că m ulţ i neştiind spre ce slujaşte şi acest al doile de căpetenie fundus al
Sholei. A şa dară scoposul şi socotinţ a acestei
fundaţ ii iaste:
1. Ca săse dea D irectorilor Shoalelor plata
lor cea hotărîtă. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. Com unitatei (obştei) carea e săracă, şi
nu poate să plătească învăţ ătoriului pruncilor
lor, spre acest scop din acest fundus săse
plătească.
,
3. Pentru ca de Com un toţ i D ascălii, carii
osteninduse, m ult folos au făcut, plată pentru
ostenaele sale să capete din acest fund penzionul cel hotărât. Rânduiala a acestui Penzion
e aşa: Carele învăţ ătoriu 10 ani cu bun fo
los va sluji, şi nu va putea m ai încolo să fie
D ascal, va avea a treia parte din sim bria sa
plată până va trăi. Iară carele va fi 20 de ani
învăţ ătoriu, şi făcând din destul chiem ării sale,
acela va avea jum ătate din plata sa Penzie
până va trăi; nefiind D ascăl. Iară carele va fi
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30 de ani Invăţ ătoriu, acela va dobândi de
plin plata sa penzie.
4. încă m ai iaste hotărât fundusul şi spre
Stipendiu, adecă cu bani din acest fundu se
vor ajutora acei prunci, despre carii va ade
veri D istrictualnicul D irector, că foarte bine
învaţ ă, şi sânt sărai i, fără : nici o deschlinire
a stărei neam ului şi a rudeniei. D e ar voi
pruncii cu îm preună înţ eleagerea părinţ ilor m ai
departe la shoalele ceale m ari pentru învăţ ătură
să păşească, aşa Stipendium ca acesta totdeuna
prin m ijlocirea Resoluţ iei a acelui m ai m are
Inspector aşteptând vor dobândi.
5. Pentru ca săse poate ceale de lipsă,
şi folositoare m ăestrii şi întră Rom ânii noştri
introduce, aşa unii pruncii oarfeni (săraci) carii
în shoală cu m ari talenturi se vor arăta, însă
nu vor avea aplecăciune m ai departe, a învăţ a
la shoală, ci voesc m ăestria, carea e de co
m un folositoare; unora ca aceia ajutoriu în
bani ca să poată învăţ a acel m eşteşug, din
m ai sus num itul fund li se va da.
6. Iară învăţ ând aceia m eşteşug, şi ca se
poată acelaşi al înceape spre lucrare a fi M a
gistru (M aistor) aşa cea de trebuinţ ă sum ă de
bani, dând fundaţ ia securitat sau ceva zălog,
li se va da; adecăîm prum ut;până ce se vor ajuta.
încă şi spre alte trebuinţ e a norodului
fundaţ ia aceasta va sluji, şi va fi cu banii în
tru ajutoriu.
IV. Introducere faste.

A zeacea proţ entualnică plată a învăţ ătoriului, carea se m ai adaoge la fundus.
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A ceasta nu e alta nem ica, fără num ai un
izvor, din carele săse înm ulţ ească m ai sus po
m enitul fundus de căpetenie al N aţ iei, aceasta
ce se m ai adaogă se cuprinde întru aceaia,
fiind că alor îm părătească şi C răiască M ărire
cercetează Com unitaturile, ca iale să bine voiască tot la 10 fl. încă un fl. de bună voe să
m ai adauge cătră plata D ăscălească. ^Spre
Exem plu, un Sat, sau o Com unitate dacă plăteaşte Invăţ ătoriului 100 fl. pe an, aşa să m ai
aibă încă 10 de a m ai da la an. Iară de plăteaşte 200 fl. să dea 20 ca să fie 220 fl.
şi aşa m ai departe; însă această întreacere sau prisosinţ ă nu Invăţ ătoriului ci D i
rectorului localnic al Sholei, iar acesta D istrietualnicului D irector va da în m ână. Carele
apoi lăudatei D eputăţ iei, care toate Contractu
rile Învăţ ătorilor le va avea, va fi deatoriu a
trim ite. Caşi m ai bine sase înţ eleagă de are
Invăţ ătoriul din oraş 100 fl. sim brie pe an,
O raşul va m ai da 10 fl. şi acei 10 fl. nui va
lua Invăţ ătoriul, ci D istrictualnicu D irector, şi
acela, îi va trim ite D eputăţ iei, carii bani vor
veni în fundul acesta. Şi această socoată se
va ceare după Contractul O raşului, carele îl
are Invăţ ătoriul, ca să nu se facă sm inteală.

V . N oao Introducere iaste. QPONMLKJIHGFEDCBA
D e p u tă ţ ia , c a re a v a a d m in is tr a i a m â n d o a o
F u n d a ţ iile .

D eputăţ ia aceasta îm preună cu Preziden
tul se va cuprinde din 9 A ssesori juraţ i, din
trei N aţ ii adunaţ i, adecă: din naţ ia Rom ânească,
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din cea Sârbească şi din cea G recească: şi
cinci din cinul acestor N aţ ii, precum : din ci
nul Preoţ esc, N em eşesc, Literalicesc, Cetă
ţ enesc şi N egoţ itoresc. N um ele acestora încă nu
sânt ştiute. Insă toţ i aceştia fără de nici o plată,
num ai din râvna cătră m ilostivul îm părat, şi
cătră N aţ ie vor sluji. Fără de acestea se m ai
cuvine încă D eputăţ iei un A ctuarius Perţ eptor,
adecă: Cassir-Fiscal al D eputăţ iei; şi un Canţ elist, acestea vor dobândi plată. QPONMLKJIHGFEDCBA
D e a to riile lă u d a te i D e p u ta ţ ii sâ n t a cea stea .

1. Să poarte socoata despre venitul, şi
chieltuiala Fundaţ iei.
2. La toată jum ătatea de an socoată la
locurile ceale înalte să trim ită.
3. M ai vârtos pentru ca să afle m ai m ulte
izvoară, cum şi după ce m od pom enitul fund
a Shoalei m ai cu grabă poate creaşte ? adecă:
pentru plăm ădirea şi înm ulţ irea Fundaţ iilor săse
grijească, şi această vistierie a N aţ iilor în adins
să o păzească.
4. Deputăţ ia nem ijlocit cu înalt lăudatele
locuri, adecă; cu sfatul locului Păzitor C răiesc
U nguresc, întru luarea de seam ă a deatoriilor
lor C orespondenţ ie va purta; spre aceasta corespondenţ ie şi osebită Instrucţ ie va avea: Şedearea lor după porunca cea preaînaltă la
Buda o vor ţ inea..
VI. Noao Introducere iaste.
C e a tto a o d in lo n tr u ş i d in a fa ră a le S h o a le i
O r g a n iz a ţ ii s a u în to c m iri.

Insă din afară O rganizaţ ie întâiu se'hotăreaşte şi se prescrie deatorinţ ele D istrictualni-
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cilor şi Localnicilor D irectori, şi covârşirea lor.
D eatoriile cu care se va legătui Catehetul şi
Invăţ ătoriul. Al doile, se orânduesc Sim brii şi
D eputaturi învăţ ătorilor, şi alte întocm iri ce e
din afară Sholei, care vor fi de lipsă. Iară în
lăuntru se prescriu noao puneri înainte de în
( ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
văţ ături, fiind că toate ceale bătrâne cărţ i de
r UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
shoală prin A lor M ărire sau deşertat, şi la o
parte sau depus.
Cărţ i pentru sholi cu grija a celui m ai
m are luătoriu de sam ă a shoalelor sânt scrise
I
şi gata. D e am be sau am ândoao aceaste O r
ganizaţ ii m ai m ult a cuvânta ar fi de prisosit,
fiind că cât de curând la lum e vor eşi, şi fieşte
|
carele va vedea.
Cu adevărat, iubite cetitoriule! Bărbatul
acesta, carele atâtea folositoare întroduceri spre
lum inarea şi educaţ ia Pruncilor, dintru carea
fără de îndoială va eşi folos. Acel înalt Tron
în stare a m ijloci au fost, au trăbuit prin asa
credincioasă supunere alease rem uneraţ ii, şi
râvnă cătră binele cel de com un la M ilostivul
nostru M onarh, m ai nainte să dobândească
crezăm ânt; însă pre lângă toate aceaste m ulte
osteneale, care se pot vedeâ din experiinţ ă că
au fost cu m ulte greotăţ i înjugate, au trăbuit
să sufere, pănă ce au dat în laturi toate protivniciile şi îm piedecările, de au putut acest
lucru cu norocire al săvârşi. A cum dară până
e vream ea, pănă avem toţ i lum ină să lucrăm ,
soţ ia cu sloagă şi la olaltă toate poate face:
şi să nu cruţ ăm nice cât din avearea noastră
pentru m oştenirea cea bogată de fericire a fiilor
noştri. D estul de avuţ i îi vom lăsa dacă îi vom XWVUTSRQP

:
î
:
:

\

175

i

; tsrqponm
':

lăsa bine crescuţ i: căci fiului nebun m oştenirea bo
gată de avuţ ii iaste chieltuială înzadar, stricăciu
nea trupului şi om orârea sufletului. Care scârnave
exem ple nu num ai aceaste vrem i ne încredin
ţ ează, ci şi S. Scriptură aşa zice: „Fiului celui
nebun nui va ajuta bogăţ ii, de nu va căuta
luişi înţ elepciune".
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P a tro n ii .
A

Cei ce dintru o nespusă poftă şi dragoste
cătră lum inarea şi îm bunătăţ irea inim ei acestui
de acum şi acelui urm ătoriu Popor Rom ânesc*
bine au voit Institutului cestui nou Pedagogicesc din A radul vechiu al N aţ iei Rom âneşti
întrodus, inim esci daruri şi ajutorinţ e părinteşte
a da; şi cel m ai cuvârşit preţ al arăta.
D eci pentru ca să nu fie num ele lor zăuitat (păcat ar şi fi), ci în veac cu bucurie să
se răcorească, şi pre tablele inim ei urm ători
lor spre veacinica pom enire tipărite se răm ână,
aice sau însem nat.
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F e a ţ ele B e se re c e şti.

i

1. Preacinstitul D. A u g u stin P e tro vic i A r
him andritul S. M onastirei Bezdinului, şi al
Cinstitului Consistoriu al Tem eşoarei A ssessor
20 fl. în V alute pre hârtie pre sam a Preparanzilor celor oarfeni (săraci) au cinstit.
2. Preacinstitul D. M ih a il E m a n u ilo v i Protopresviterul O radiei m ari, şi al aceluiaşi Consistorium Presses. Precum şi la lăudatul Consistoriul din A rad A ssessor un Pentecostarion
Rom ânesc, şi 2 A coave de vin la m aialesul
Preparanzilor a cinsti bine au voit.
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3. Preacinstitul QPONMLKJIHGFEDCB
D . Issa ia M ih a ilo v ic i. Igum enul S. M ănăstirei a Bezdinului, şi la C.
Cons. al Eparhiei Tem işoarei A ssessor o căm pană (clopot) de 50 q. doao sfeşnice pentru C onses, doao Risuri de hârtie, 10 părechi de călăm are la începutul Shoalei. Şi ce e m ai m ult
la exam entul cel din tâiu fiind de faţ ă, şi incredinţ induse despre sporiul Preparanzilor întru
învăţ ătură, unui spornic şi cu m ari daruri su
fleteşti îm podobit Preparând anum e Petru Scaişanu un rând de haine, adecă: Pălărie, cizm e,
îanchel, prusluc, nădragi de postav, părinteaşte
ai cinsti bine au voit.
4. Preacinstitul D. M o ise i E m m a n u ilo v ic i
Igum enul S. M ănăstiri a H odoşului, şi a C.
Cons. al Eparhiei A radului A ssessor, un D olaf
(A rm ariu) pentru Arhivul Conssesului.
5. Preacinstitul D. G e o rg ie C h irilo v ic i Protopresviterul V ilagoşului, şi a C. Cons. al
Eparhiei A radului A ssessor, Cărţ i Besericeşti,
adeca: Liturgie: Ciasoslov, Psaltire, O ctoih, un
M ineiu m are, M appa ţ ărei U ngureşti, doao ri
suri de hârtie, şi Predicele de preste an.
6. Preacinstitul D. lo a n n T o m ic i Protoprezviterul Caransebeşului, şi al C. Cons. al
V erşeţ ului A ssessor 21 de O ctoice m ici.
7. Preacinstitul D. lo a n n P o p o v ic i Protopresviterul B utenilor-50 fl. în V alute bani gata
pre scaune au plătit.
F e a ţ e le M ir e n e ş ti.

1. Illustrissim ul grof L u d o v ic R e d a i A d
m inistrator în locul Fispanului al lăudatului
Com itat al Bihariei, aicia în A rad fiind la Co-
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m isie, în rândul m utărei A radului la alt loc,
;
•i
au m ijlocit la toţ i patru D. Professori ai Insti
tutului Cvartiruri libere (slobode) pentru care
1
O raşul la fieşte carele D. Professor de chilin
i
câte 80 fl. pre an de bună voe plăteaşte.
2. D e bun neam născutul şi înalt învăţ a
)
ştul D . QPONMLKJIHGFEDCBA
Ş te fa n H a tv a n i Crăesc Professor, D i
:
.
•*
rectorul A cadem iei O radiei m ari iarăşi întru
:
această orânduială, pănă ce sau adus întru
i
îm plinire, osteneala sa au deşertat.
1
3. D e bun neam născutul D. S a v va A r.j
sic i Burgerm aistorul A radului, şi localnic D i
:
1
rector, carele de şi la început casa sa pentru
shoale num ai pre 15 luni .o făgăduise, însă
l
după sfârşitul exam entului din tâiu de 5 Luni,
I
:
văzând sporiul Preparanzilor celor iubitori de
;
3
h
osteneală, căsile sale Reekopf în veaci leau cin
stit, ba încă în declaraţ ie, îndată după exa
m en sau legat, că va zidi sholi de iznov, după
I
\
planul ce iseva pune înainte dela locurile ceale
t.
înalte.
Y' '
!
4. D e bun neam născutul D. Ş te fa n G e o r î
g ie v ic i Căpitanul lăudatului M agistrat al Tem işoarei 50 de Bucvare N em ţ eşti şi ungureşti pre
sam a Preparanzilor celor oarfeni (săraci) au
cinstit.
5. înnalt învăţ atul D . P a v e l Io a n n o v ici Bu n
găr şi A dvocat public, o M appă m are a Eu
ropei, doao Risuri de hârtie, şi doao tuţ ete de
3
ţ eruse.
6. Jupânul şi m arele N egoţ itoriu N a u m
'i
D e ra Burgărul lăudatei Cetăţ i Peştei 12 M inee
m ari Rom âneşti cu m are dragoste leau trim is
Institutului.
•I
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7. Jupânul QPONMLKJIHGFED
A ta n a sie C ristia n N egoţ itoriu
din A rad pre un preparând dintră cei m ai aleşi
cu m âncare în cinste cu m ilă părintească la
m asa sa îl hrăneaşte; încă cătră aceasta doao
risuri de hârtie Preparanzilor celor săraci au
cinstit.
8. Jupânul D im itrie M a rc o v ici N egoţ itoriul din A rad aşijderea cu m âncare şi cu
conac în cinste preste toată vream ea curgerei
shoalelor pre un Preparând sărac îl grijaşte.
9. Jupânul Io s if B e rc ie a Judele (Chinezul
sau Birăul) satului M onoştur un Ciasoslov şi
patru m iei la M aialesul Preparanzilor au cinstit.
10. Jupâneasa S ta c a soaţ a pom enitului D.
Savva A rsici Catera, doao table, linii m ari şi
scaune în shoala cea din tâiu cu chieltuiala ei
au făcut.
11. Jupâneasa M a rfa Ţ in tito a ia 100 fl.
bani gata pre scaunele din adoao shoală au
cinstit. Precum şi pre un Preparând preste toată
curgerea shoalei cu m âncare şi conac grijaşte.
I. O bservaţ ie.
D e laudă vreadnică Com unitatea A radului
vechiu încă din vream ea întroducerei Institutu
lui aicea, nu num ai că pre toţ i Preparanzii părinţ eaşte iau cuprins, ci şi de atuncea în coace,
pre cum de m âncare, vestm inte, încălţ ăm inte,
şi alte trebuincioase cu cuvios preţ înpăstrează,
întră carii jupânul G e o rg ie G ru ic ii vânzătoriul
de cărţ ile Tipografiei Crăeşti a U niversitatei
U ngureşti din Peşta, întru vinderea unor ca
acestor cărţ i cu foarte lesne preţ sau arătat.
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A şijdere au arătat buna voinţ ă asa şi D . Professori la fieşte carele 80 fl. în num e de Cvartiruri slobode a da bine au voit.
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II. O bservaţ ie.
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Văzând m ai sus pom enitul pentru buna
stare a Institutului, precum pentru cel Sârbesc
•:
aşijderea şi pentru cel Rom ânesc purtătoriul
de grije Crăescul Consiliar şi directorul ShoaZYX
lelor Pedagogiceşti QPONMLKJIHGF
Ş te fa n U ro ş N e sto ro v ic i ,
r
%
că m ulţ i dintră Preparanzi se află la m inte
;
ageri (aceaia înăscută iaste Rom ânilor), şi au
im are aplecăciune şi voe ca să înveaţ e, însă fiind
if.
săraci, unii ca aceştea să nu se lase dintru
:
:
aceaiaşi pricină fără învăţ ătură, pentru acestea
:
se osteneaşte acum a să rădice în am be (am ân.4
doao) Instituturile C o n v ic t , adecă: unde Preparanzii cei săraci înzadar de m âncare vor că
r
păta; şi spre acest sfârşit înştiinţ are făcând,
îndată iubitorii de oam eni D. Protopresviteri,
la carii au şi scris, au început fără nici o
i.
greotate a dajnicilor a roga, cine ce va voi să
se îndure a da.
Şi aşa acum a, fiind num ai începutul, la
O radea m are cu îndem nul preacinstitului D.
Protopresviter al locului, de laudă vreadnici N e:
goţ itori din O radia m are 200 fl. au cinstit, şi
din zi în zi tot m ai creaşte această sfântă şi
aurită m ilostenie! Precum şi prin sfatul şi în
dem nul păstoresc a răvnitoriului D. Protopre
:
sviter al V ilagoşului, lăcuitoriu în V ilagoş 200 fl.
)
bani gata au pus.
A şijderea preacinstitul D. Igum enul S.
1
M ănăstiri a Bezdinului Isa ia M ih a ilo v ic i 50 fl.
;
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la acest Convict* iară ceia lalţ i fraţ i ai S. M ă*
năstiri Părinţ i; precum : C. Părinte QPONMLKJIHG
Io s if G a v riIo viciy C. G ed eo n P o p o v ic i, C. Părinte P o rfi rie Ia şic i, C. Părintele P a v e l B o zito v a ţ toţ i
din preună, alţ ii 50 fl. au cinstit.
A seam ene urm ând Illustrisim ul D om nul
Baron, Possesorul D om iniului Boldor, şi al m ul
tor m ărite Com itaturi A ssessor A nton Bernatfi
50 fl. Institutului întru ajutorarea acestui Capitulum ai cinsti bine au voit.
J . C ia p a m arele N egoţ itoriu din Buda 50 fl.
Convictului Rom ânesc au cinstit.
D e şi m ulţ im ea şi întru toate rodurile pă
m ântului lipsa a anului acestuia pre toţ i iau
strâm torat, totuşi e nădeajde că se vor afla (nu
m ai pănă ce vor înţ eleage) îndurători şi făcători
de bine* carii la această fundaţ ie vor da ; că
e sădit în inim ile oam enilor buni, să ajutoreaze
săracii, aducânduşi am inte, că în grija lor sânt
lăsaţ i săracii, cărora ei să le stea întru ajutoriu, m ai vârtos celor ce vor să înveaţ e!
Cu adevărat şi vreadnic e, ca nu num ai
acum a, ci şi în cel venitoriu tâm p num ele ace
lora ce vor ajutora ori în ce m od Institutului,
spre veacinica pom enire a strănepoţ ilor naţ iei
Rom âneşti în tipariu la lum e săse dea.
O s e b iţ ii P a tr o n i .

Carii au îndem nat Poporul Rom ânesc să
rădice Fundaţ iile Shoalelor Preparande, şi a
D irectorilor. Ba încă cu o nespusă osteneală
sau nevoit purtând m are grije a aduce aceasta
a m ilostivului M onarh orânduială întru îm pli- XWVUTSRQ
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nire, adecă: Ladă cu trei chei, Epitrop anum ind, Protocoale revideruind, banii prim indui
iau păzit, Cvietanţ ii despre ei dând, prin frig,
ploae, năcaz, şi nevoi ei singuri în personă
la D ieţ esalnicii Episcopi aducândui;la aceaste
pentru iubita m lădiţ ă a neam ului Rom ânesc
faceri de bine, nu va gândi cineva că sau văr
sat m ică osteneală, aceia ştiu m ai bine, carii
lucrează; lor laudă şi m ărire.
Pentru aceia să vadă, precum Trandafirii,
m lădiţ ele ceaste de acum fără de răotate, care
nu despre alta fără num ai săse joace, să m ă
nânce, să doarm ă, şi iarăşi săse joace gân
desc! şi aceia, carii în braţ ele m aicei lor ca
pre scaune îm părăteşti îm brăţ eşind şi sărutând
acele doao izvoară de nectar. Ba şi aceia, ca
rii purtarea de grije D m nezeiască au înceiat, târziu, târziu la sute şi m ii de ani să în
tre întru această lum e.
Toţ i, zic, să vadă, cine au fost aceia, carii
atâta şi atâta pentru binele lor sau îngrijat,
având şi ei îndem n a se arăta vreadnici m ul- .
ţ em itori de aşa faceri de bine dela m oşii săi;
înputernicindu-se şi ei pentru binele nepoţ ilor,
şi strenepoţ ilor săi m ai departe.
Şi cine ar fi alţ ii, de cât m ai bătrânii Preo
ţ ilor? adecă D om nii Protopresviteri. QPONMLKJIHGFEDCBA
A i E p a r h ie i T im iş o a r e i.

1. Preacinstitul D. Protopresviter al Lipo*
vei D im itrie M ih a ilo vic i.
2 . Preacinstitul D . Protopresviter al Jebelului E m m a n il A ta n a siev ici. UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. Preacinstitul D . Protopresviter al Belin-

dului QPONMLKJIHGFEDCB
Io a n n P e tro vic i.
4. Preacinstitul D . Protopresviter al Făge
tului F i lip p lo a n n o v ic i.
A i E p a r h ie i V e rşe fu lu i.

1. Preacinstitul D . Protopresviter al O raviţ ei P e tru Io rg o v ici.
2. Preacinstitul D . Protopres; al C aranse
beşului Io a n n T o m ic i.
3. Preacinstitul D . Protopres; al Logojului Ş te fa n d e A ta n a sie vic i.
A i E p a r h ie i A r a d u lu i v e c h iu .

1. Preacinstitul D. Protopresviter al A ra
dului G e o rg ie A le x ici.
'
2. Preacinstitul D . Protopresviter al V ilagoşului G e o rg ie , C h irilo vici.
3. Preacinstitul D. Protopres: al C hiş-lneauZarandului T e o d o r P o p o v ic i.
4. Preacinstitul D. Protopres: al B oroşIneaului
G rig o rie C h itu ţ a .
8 •
5. Preacinstitul D. Protopres: al ButeanuI
lui Io a n n P o p o vic i.
= ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6. Preacinstitul D . Protopres: al Totvarar
diei
C o n sta n tin P ro tic i.
I
Ş i c e i c e se c u n o sc c ă tr ă C o n s is to r ia l
O r a d ie i m a r i .

1. Cinstitul Părintele teodor D rim bo N am easnic pre Protopresviteratul Luncei..
2. Cinstitul Părinte N icolae Popovici din
Câm peani N am eastnic pre Protopresviteratu Papm iezului. UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. Cinstitul Părintele Teodor Balirit Paro
hul M ieziaşului, Nam easnic pre Protopresviteratul Beiuşului.
4. Cinstitul Părintele Teodor Balint Ad
m inistrator Protopresviteratului a M eziadului.
5. Cinstitul Părinte Constantin Popovici
Parohul Chertişului, Adm inistrator Protopresvi
teratului Beliului. XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Cine poate m ulţ em i
Pentru ostenealele voastre,
C ât sânt de iubiţ i a grăi,
Inim ilor noastre
Voi protopresviteri.
O ri în ce am voi cu inim a,
Se vă arătăm a noastre necunoştinţ e.
înse nu ştim V oao cum cântă,
C ântări de biruinţ e
lăudânduvă.

T
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N um ai unul D m nezeu,
La toţ i să vă plătească,
N u vă fie nici un rău,
Binele să vil dăruiască;
Că m ult vă osteniţ i. '
A cei Părinţ i sânteţ i Voi
C are va şti m ulte veacuri,
Că vam m ărit noi
în ale noastre tâm puri,
Căci sânteţ i vreadnici.
C ând noi, carii acum trăim ,
Praf şi cenuşe vom fi,
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C area trăbue să gândim ,
Că m oartea pre toţ i va răpi,
N ici unul nu va scăpa.
N oştri Strănepoţ ii
Faptele V oastre vor m ăsura
Pre cum păna dreptăţ ii,
Cu cununi de flori vă vor încunună,
C ă aceia aţ slugărit.
A ceia acum nu ceareţ i,
Ca lucrul bun de e şi pierdut,
Tot deuna are preţ ,
D e nim e necunoscut,
Tot nu se poate zăuita.
A urul şi în gunoiu de e aruncat,
M ultă vream e cotropit,
D e picioare m ult călcat,
Preţ ul nu sau prăpădit,
Că iaste aur.

U rm ează dară, ca num ai voi Rom ânilor
m lădiţ e N oble ale vechilor Rom ani, din Bănat,
ţ eara U ngurească, şi ori unde vă aflaţ i, şi ori
în ce deregătorie, Boiarj, Stăpâni, M agistrii: Săteani, Păstori şi servj sau slugi, carii locuiţ i în
case D om neşti, şi m ai proaste, care sânt cu
trestie, cu fân, şi pae acoperite, în câm p supt
Ceriu; iată stă înnaintea voastră norocirea
de com un a toatei naţ iei Rom âneşti ai voastră
cea văzută ! că buzele uscate de atâta am ă
răciune a neştiinţ ei cu ochii în $us la ceriu,
de atâta asupreală a credinţ ei deşearte rădicaţ i,
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şi la toţ i strigă; înm ulţ iţ i, puneţ i, grăm ădiţ i
toţ i de toate laturile această vistierie sfîntă şi
veacinică, care cât, şi ce puteţ i, şi ce de bună
voe vă înduraţ i a da, aceia daţ i, bani, grâu,
cucuruz, vin, rachiu, poam e, că toate aceaste
vor ajunge cu bună vream e, şi se vor preface
în bani, şi aşa vor fi toate norociri m ari. —
Şi veţ i şti că nu alţ ii, carii se bucura de întuneacul, în care şedeam noi, de carele au avut
ei dobândă, ci chiar fiii voştri vor gusta din
m ila voastră aceaste bunătăţ i şi daruri date.
*

*

*

N ostru m ilostiv îm părat,
M are, bun şi m ult lăudat,
Foarte bine au văzut,
în adins au cunoscut,
Că Rom ânii nem ic se ajutoresc,
D e nevoi reale nu se m ai izbăvesc.
Că aceia — cărora de dem ult
Pre Rom ani iau încrezut,
Săi îndreapte, şi înveaţ e,
Până la bătrâneaţ e.
C reştini adevăraţ i să-i facă,
Ca ei lui D m nezeu să placă,
C redincioşi îm păratului său,
Precum porunceaşte D m nezeu.
Patriei cu viaţ a să slujească,
Ca binele de com un săi fericească.
Puţ in să nevoesc,
N um ai de ale sale se grijesc,
Ca, şi în adins m oduri au întrebuinţ at,
Lum ina a o vedea leau îm piedecat.
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A şa fu soartea Rom ânului
D ela bătrânii — .învăţ ătorii lui.
îm părăţ ia sau ostenit,
A spru au poruncit,
Şi aşa în loc porunci să ’nflorească,
M ilostiva rânduială să rodească.
D in aceaste toate
Puţ in sau grijat ei foarte,
N um ai carnea, -sr- laptele au m âncat,
Pentru turm ă nem ic nau lucrat.
Prefăcând nădeajdea îm părăţ iei,
în soartea ticăloşiei.
V ăzând nostru îm părat,
C arele noao e dela D um nezeu dat,
C ă Rom ânii nem ic se ajutoresc,
D e nevoi, reale, nu se m ai m ântuesc.
Toată grija pre sine au luat,
Preste sholi putaere altuia au dat.
Prin carele porunceaşte,
Shoalele noastre întăreaşte,
întru care Rom ânul să se înveaţ e
Bine — din ale sale tinereaţ e.
întru învăţ ături să crească, înflorească,
Ca bine şi form os el să trăiască.
A cesta Rom ânul dela îm păratul dobândeaşte,
Şi cu toată inim a îi m ulţ em eaşte.
Strigând cu glas înalt >
M ilostivului îm părat,
M ulţ i ani F
QPONMLKJIHGFEDCB
ra tiţ isc I-iu l să trăiască.
C asa A ustriei să se m ărească. .
Să poată pre ceale lalte toate
C redincioase noroade,
; îm preună pre Rom ânii toţ i,
. Şi pre ai lor nepoţ i,
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Să-i îm părătească,
Ca săi fericească.
D ela tine R om âne se ceare
Ce voeşti — să dai cujplăceare
Că cu aceaia nuvei sărăci casa,
Nici ţ i se va usca m asa,
A da nu eşti silit
Să zici că eşti sărăcit.

, . ys

Să dai de voe bună,
Să vedem că se adună
O grăm adă cât de m are,
C area va face folos tare,
V or deschide ochii pruncii tăi,
Şi se vor izbăvi de rău ei.

;
;

i

U nii şi alţ ii nui va călcâ;
Că se vor ei lum ina.
Am nădeajde, că nu cer îndeşert,
N ici cu aceaia ceva pierd,
Că Rom ânul va ascultă,
Şi ce va putea el va da.

\
.

r-

B
;

Că U m ulţ i Rom âni dau,
:
D ela carii puţ in folos au,
D ar în aşa sfântă fundaţ ie;
C area va fi cu siguranţ ie,
D in inim ă va ajuta,
Cu m ână întinsă el va da. XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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N um ai să vadă el odată,
Ce el de m ult aşteaptă
Preoţ ii, şi D ascălii lum inaţ i,.. .
Şi pruncii săraci ajutoraţ i. QPONMLKJIHGFEDC
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Ca să aibă m ai m ari preoţ i.
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A decă Preoţ ilor stăpân m ai m are;
La carele se închină norodul tare,
D in alor neam şi viţ ă,
Cu el de o viţ ă şi sem inţ ă.
N u streinu săi tălm ăcească,
Ci R om âneaşte cu el să vorbească.
Să înţ eleagă D octorul,
Ce iau spus bolnavul,
Săi ştie da tăm ăduire,
Să nul lase la perire.

Pănă sânteţ i vii nu încetaţ i,
Pănă aveţ i lum ină lucraţ i,
N e sfătuiaşte îngerească *
înţ elepciunea cea C erească.
Toţ i îm preună să lucrează,
Pentru binele neam ului nim e săşi prejetează.
Lucraţ i, îndem naţ i, îm bărbătaţ i
I
Cât puteţ i, că m âne a m uri aveţ i,
Că holda Tatălui ceresc e lată.
Şi via lui e m are toată,
laste acel lucru pentru fie care,
D e cel m ic ca şi de cel m are.
C are e acel, care la aşa m ilostiv Părinte
N u ar lucra cu inim ă fierbinte.
C ă el prim eaşte pre cel ce au venit,
Şi la ciasul al unsprezeacele au sosit.
i
Pre cei m ici nu num ai că nui treace cu vedeare,
Ci porunceaşte celor m ari, carii au puteare :
în lipse să le ajute,
Şi cu ce pot săi îm prum ute.
D e am prim it un talant, să nul îngropăm .
Ci negoţ itoriului să-l dăm .
Pentru căci când va veni D m nul să ne socotească.
Cu dobândă al 6ău să prim ească. XWVUTSRQPONMLKJ
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Să ne laude şi fericiească,
Cu bucurie să ne stăpânească.
Că cel cu un talant nu va fi osândit,
Pentru că puţ in au dobândit*
Ci pentru ce Iau ascuns şi îngropat,
Şi la negoţ itoriu nu Iau arătat.
Cel înţ elept în faptă bună să ne întărească.
Ca binele de com un a N aţ iei să crească.
Cel învăţ at să ne lăţ ască şciinţ ele,
Şi să ne lum ineaze m inţ ile.
Cel bun să ne înbunătăţ ească,
Cei tari, să ne facă oam eni m ari.
Celui bogat, D m nezeu bogăţ ia iau dat.
Tipografilor să plătească, că şi ei vor să
[trăiască.
Cărţ i să ne tipărească, norocirea să înm ulţ ască.
Şi aşa dând fieşte care ce poate,
Binele de com un va creaşte foarte..
Toţ i vor fi norocoşi,
D in întunearec afară scoşi
Că nu e drept orbi să vedem ,
Şi lângă izvorul cu apă se însotoşem .
Că soarele au strălucit,
N orii negrii au fugit,
Să ne apropiem de cea prea form oase
A înţ eleptului Solom on m ireasă (adecă în
1ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ţ elepciunea.)
i
Pre carea el o iubea,
Şi cu ia se sfătuia,
.
D e aur, şi de schiptru atâta nui era,
;
Căci cu gând tare se m ângâia. XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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însă ceva se m ai zic,
Şi la proşti se strig:
Ce voi proştilor aţ i adorm it,
Şi ce vam zis nu aţ i urzit,
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D in som n sculaţ ivă,
Şi odată deşteptaţ ivă.
Poate că nu de m ult dorm iţ i ?
D in ştiinţ ă năcăjiţ i,
D e pre ochii voştri lăpădaţ i negura,
Că acum a au sosit zioa.
Au nu m ilostivul îm părat,
Shoală Pedagogicească au rădicat,
C area e în vechiul A rad aşezată,
Rom ânilor să se înveaţ e e dată.
M ulte veacuri au trecut,
Şi încă aşa Shoală Rom ânu nu au avut.
D e aci vor eşi oam eni slăviţ i,
Cu bune năravuri îm podobiţ i.
I
V or cunoaşte leagea lui D um nezeu ;
Şi vor fi credincioşi îm păratului său,
C rescători buni pruncilor ei vor fi
i
- M ulţ i din trânşii se vor şi preoţ i.
D e un Sem inarium încă trebue gândit,
Şi pre lângă el un m are Convict,
Ba şi de o A cadem ie,
C area trăbue să şi fie,
U nde Rom ânii se vor învăţ a,
Pre Franţ isc I-iul vor lăuda,
D m nezeu săi trăiască,
La m ulţ i ani săi fericească.
V ezi aşa Rom âne frate,
M âncă şi de aceaste bucate, —
D e care şi alte noroade sau săturat,
;
Şi tare s’au lum inat.
D uhul lui D m nezeu să învie în voi,
i
Să vadă şi alte noroade, că D m nezeu
[iaste cu noi. XWVUTSRQPONML

191 QPONMLKJIHGFEDCBA

Iu b iţ ilo r C e tito ri! ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V

Am nădeajde, că din ceale ce am zis, la
unul una, la altul alta, iar la m ai m ulţ i va plă
cea, şi aşa m ă bucur, că fac la m ulţ i pe voie,
aicea spre veacinica pom enire am lăudat pe
acela, care au ajutorat ori în ce m od au pu
tut Institutului R om ânesc, şi singuri fundaţ iei
dând, au îndem nat şi pre alţ ii să deâ, şi ve
dem că iubiţ ii Rom âni dau, fiind că vedem , că
din zi în zi creaşte această dare de daruri, ah!
ce n’ar da Rom ânii, ca prin această dare, cei
ce sau nau ştiut, sau n’auvrutsăse îndeam ne
a ajutora, şi şi ei a dâ, se lase pizm a, şi să
caute la Interesul Publicului nostru Rom ânesc,
au nu suntem noi Rom ânii aceşti neuniţ i m ai
vreadnici de jale, de cât a ne pizm ui cineva,
— C are cunoaşte cum se cade starea noastră,
îm i va da dirept ! Că soartea noastră e tică
loasă, aşa, cât încă nu cutezăm să spunem tot
năcazul nostru la lum e, las să m ărturisească
lacrăm ile şi suspinurile starea noastră, — şi
aceaia încă nu ar fi atâta de lipsă, căci înţ e
lepţ ii bine văd, şi ştiu ce voiu să zic eu aici.
Ba încă îi rugăm , pentru dragostea lum inării,
carea o au dela străm oşii nostrii, încât pot,
să nu ne pizm uiască, ci să ne ajute, că prin
aceaia pre sine şi pre pruncii lor vor ajuta ;
Că cei ce au ajutorat, şi de acum înainte vor
ajutora Institutul Shoalei Rom âneşti, şi acestei
f
fundaţ ii, pentru pildă : sânt doao m ilioane, ba
şi m ai m ulte capete, de Rom âni, de ar da
tot capu în doi ani 30 de cr. ce Capital ar fi
aci, au nu s’ar putea rădica • num ai din ca- XWVUTSRQPONMLKJIHG
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m ăta banilor Sem inarium , Convict şi alte sholi
m ari, şi s’ar ţ inea în veaci fără de nici o greotate a poporului, D ascăli Preoţ i şi prunci să
raci, pre cum vedem şi la alte neam uri lum i
nate, la num ăr m ici, dar m ari fundaţ ii având.
Cei ce vor da la fundusul Shoalelor ori
cât vor putea, aceaia, să ştie că răm âne pe
tablele inim ilor acestor de acum , şi acelor
viitori nepoţ i şi strănepoţ i, cu slovele văpăei
dragostei scrise. Şi aşa făcătorilor de bine să
fiţ i încredinţ aţ i, că încă şi atuncea, când se
va preface trupul vostru cel m uritoriu întru
fiinţ a din care e făcut, — urm ătorii voştri su
fletelor voastre celor nem uritoare cu flori de
D afne neveştejite, cununi de laudă şi de m ulţ em ită vor aduce. Şi când va răsuna trâm biţ a
îngerească înviitoare de m orţ i, veţ i vedea fap
tele voastre ceale bune îm prejurul vostru, care
vă vor duce pentru facerile de bine la ferici
rea veacinică. A m in. XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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