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Prefaţ a.
Domnii Roman R. Ciorogariu, director semi- 

n  ari al şi Gherasim Şerb asesor-referent consistorial, 
clin Arad, ’mi-au pus la disposiţ ie câteva scrisori 
adresate de Moise Nicoară (Nicorescu) în ailul 
1850, din Bucureşti (Muntenia), unor rudenii ale 

‘ sale, din ţ inutul Aradului.
Intre scrisorile acelea este una, care, prin re- 

* levarea unor momente istorice din desvoltarea 
.vieţ ii româneşti şi pentru a se cunoaşte preocu- 
paţ iunile şi luptele naţ ionale din trecut, ale româ
nilor ungureni, presintâ un deosebit interes.

Scrisoarea amintită am numit-o »memoriu«; 
şi fiind ea temelia şi partea de căpetenie a ace
stei publicaţ iunî, — de aci titlul cărţ ii de faţ ă.

Tradiţ ia din aceste părţ i, aradane, cunoscând 
pe Moise Nicoară ca pe un erou al luptelor de 

. aesrobire naţ ională-biseficească a noastră, dela în
ceputul veacului trecut, am crezut totodată de cu
viinţ ă, să public în această monografie şi celelalte 
Scrisori ce miau Stat la disposiţ ie, scrise de mâna 
lui,*) pentru a presenta cetitorilor pe românul 
Verde, Cu firea, inima şi caracterul s£u de mare

*) Astăzi proprietate a bibliotocot seminai'iulo ort. rom.
din Arad.
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bărbat al neamului românesc, peste care nu e 
permis să se aştearnă vfilul uitării.

Am făcut totodată o scurtă escursiune în 
domeniul istorie! românilor ungureni, pentru a arCta 
evoluţ ia luptei de desrobire, din care am eşit cu 
trofeul bisericeî naţ ionale şi în care Moise Ni- 
coară apare ridicând steagul cruciatei, pentru re
cucerirea Sionuluî românesc.

fuiorul.
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r' r Primele mişcări româneşti în comitatul1) Aradului.

După alungarea Turcilor din Ungaria, şi 
îndeosebi în jumetatea a doua a veacului XVIII, 
au avui loc o mulţ ime de mişcări — sau mal 
exacl: revolte — ţ ărăneşti, în părţ ile aradane 
ale ţ ârii noastre.

Aceste revolte au fost în multe caşuri pro
vocate de mişcările »kurucz«-iIor din Ardeal şi 
părţ ile Nord-Estice ale Ungariei de azi, contra 
stăpânire! »Nemţ ilor« (austriace); une-orl s’au 
presentat ca acte de resistenţ ă violentă, sau vio
lentă reacţ iune, contra propagandei catolice 2), dar’ 
mal ales au fost urmările miseriel poporatiunel 
despoiate de Turci şi încăpute pe mâna nobili
me!, a »nemeşilor«.

Este însă caracteristic, că poporaţ iunile ro
mânească, sârbească şi maghiară, cari toate erau 
representate în acest ţ inut, nu le vedem în lupta 
comună, împreună ridicând coasa şi săcurea,- 
nu-’I găsim la un loc pe toţ i Iobagii, — ci cu
noaştem revolte de ale Românilor, de ale Şer
bilor, etc., fie-care cu capi din seminţ ia sa. 3)

Judelui.
-') VezT: I)r. Mtîki Sritnlor: Pcro lăzadâsa (Discurs dc ro- 

cep(iune în Academia-maghiară).
In veacul XVI acest separatism nu există. In Revoluţ ia 

lut Goorge Dosa vedem împreună pe Unguri, Români şi Serbf 
(Vezi: Sever Sevulu: Românii In Revoluţ iunea lui Goorge Dosa, 
alşl 1897.)
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E cu atât mal caracteristic acest fapt, în 
ce priveşte separarea Românilor de Sârbi, cu cât 
Românii şi Sârbii pe timpul acela trăiau o viaţ ă 
religioasă comună, sub ierarchia sârbească; ear’ 
stăpânirea lumească nu făcea deosebire după na
ţ ionalităţ i, ci clasa poporaţ iunea după religiune. 
Ş’apol, când Sârbilor le mergea râu, nu era chip 
ca Românilor sâ le meargă bine!

Dar’ ori-cât »nu se cunoştea« oropsitul 
nostru neam şi ori-cât era el supus şi în cele 
sufleteşti unul element străin, încât şi slujba 
dumnezeească o asculta într’o limbă nepricepută 
de dînsul, încolţ ise şi trăia în sufletul robului 
»valaht conştiinţ a individualităţ ii sale deosebite 
de ceialaltî Iobagi, de coreligionarii sârbi chiar, căci 
dovezi a dat acel Iobag român, de conştiinţ ă naţ io
nală, încă înainte de a râsuna glasul deşteptător 
al strălucitului triumvirat al cărturarilor veniţ i 
dela şcoalele Romei, — după-cum vom arăta în 
cursul acestui studiu.

De sigur însă, nu numai motive psihologice 
vor fi contribuit la desvoltarea sentimentului de 
separatism a ţ ăranului român de cel sârb şi la 
separarea sa, în luptele şi aspiraţ iunile sale; a 
contribuit la aceasta şi o altă împregiurare, is
torică, şi eată, care anume:

La anul 1689 un număr de 70—80 mii 
de Sârbi a trecut din Peninsula-Balcanică în 
loara noastră *) în frunte cu patriarchul din Ipec, 
Arscnie Ccrnovicl. Această massă mare de popor

I

? !

.

5BA
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') A mngyar nemzet tdrlcnete (Ediţ ia milenară) 1890. X.
485.

?



e aşezată în mare parte în ţ inutul aradan, pen
tru a fi pază de graniţ ă pe Murăş, contra Tur
cilor. Li-se dau noilor veni|I privilegii, sunt fă
cut! stăpâni al bi seri cel ortodoxe, 
toate acestea nemeşii ştiu să le pună şi Sârbilor 
fiare pe braţ e.

dar’ cu

Dar’ dînşil, ce-’I legă de noua pa- 
când revoluţ ia căpitanului Pero dintrie ?

Peclca este sufocată, în anii 1751 şi 1752, emi
grează, In număr de 32 mii de oameni.1)

AceşII emigranţ i im populează stepele din 
dreapta Nistrului, în coastele Polonilor, înteme- 
iând »Noua Serbie«, a cărei nume, urmă şi
popor, astăzi a dispărut cu totul, în noianul ' 
moscovit.

Şi ce rămâne in urma lor?
Rămâne, aici la noi, o hierarchie bisericea

scă sârbească, stăpână peste o massă mare de 
popor românesc.

Poporul sârbesc se împuţ inează în aşa măsură, 
şi cel românesc ajunge prin mulţ imea sa şi uni
tatea* sa compactă atât de important pentru bi
serica şi credinţ a ortodoxă din aceste părţ i, încât 
— probabil că şi pentru a contrabalansa înain
tarea unire! cu Roma printre Români —■ epis- 
CQLftuLSinesie Ivanovicl al Aradului, la 17 IUTiîă 
1762/~dă^paslorălâ In limbă română.

Eatâ-i deci, şi pe sârbi, făcând aceleaşi ser
vicii românismului, ca şi Calvinii în Ardeal ! Ear / 

• pornită odată această cale,—când se vor redeştepta

l) YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Mtfrki Arad monographiAja 2. II. 370.
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»stăpânit«, pentru a pune piedecl românismului, 
emancipărel bisericel noastre naţ ionale, zadar
nica le va fi silinţ a.1)

Dar dacă cele expuse aci dovedesc, că stă
pânii sârbi încep a umbla în voia doririlor fi
reşti ale Românilor, — avem şi dovezi, dovezi 
isbitoare, că simţ ământul de naţ ionalitate e adine 
săpat în conştiinţ a Iobagului român din vea
cul XVIII, şi că de acela trebulâ să se ţ ină cont.

In anul 1784, cu ceva înainte de isbucnirea 
Revoluţ iunel lui Horea, Iobagii români din câ
teva sate de pe Murăş se răscoală contra slă- 
pânirel comitatense.2) Comitatul trimite, pentru 
pacificarea »rebelilor,« între alţ ii, pe episcopul 
şerb din Arad, Petre Peirovicl. Răsculaţ ii nu 
vor să depună armele, până nu li se va aduce 
hârtia de graţ iare dela împăratul ; ba unul se 
revoltă atât de mult contra episcopului, pentru 
că nu e român ci sârb3) şi s’a pus în slujba 
„domnilor/ în cât a vrut să tragă cu puşca în 
prelat.BA
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Eată un pregnant moment de expansiune a 
conştiinţ ei de naţ ionalitate proprie, distinctă!

Nenorocitul Iobag român îşi simte isolarea, 
părăsirea de ori-ce binevoitor, lipsa de consân- 
gean, depărtarea şi deosebirea între el şi capul seu 
bisericesc chiar, pentru a nu se mal aştepta la vre-

: r'!

.

>) Apotcosaloriî unirot cu Roma, ca mântuitoare a Româ- 
nisrmihiT, pot gâsi aci un moment de rilsgândire.

-) Vezî YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„Tribuna."  Arad, Nr. 1 (25 Dec. 1903. — 7 Janua- 
ri^ţ il904) pag. 11: „Un episod din vieaţ a Românilor mur6şonT.«

3) /)/•. Mu hi: Op. cit. 2 II 429 (după. Kanczell. Icveltâr Nr. 
9470 şi 9477.)
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un ajutor în necazurile sale; şi acest sentiment 
întăreşte în el conştiinţ a individualităţ ii separate, 
care ÎI oţ eleşte forţ a de resistenţ ă.

Sdrobit de legea şi dreptatea vremurilor, 
împovorat de grele nevoi, îşi duce el mal de
parte jugul. Munca şi răbdarea ii dau nădejde 
în vremuri mal bune; căci e frumos codrul în
frunzit şi-’s frumoase lanurile aurii. Ear’ vatră 
părintească numai una este pe acest pământ: a- 
supra aceleia paznic este Dumnezeu, care e bun 
şi mare şi se va îndura de cei-ce îşi pun nă
dejdea într’însul.

Ş’apol, când »toate le-a dus darea mare* 
si pe cel aleşi »arcanul* — Românul îşi cântă 
duioasa doină de jale . . .

Şi s’a îndurat Dumnezeu !
Liberalul şi înţ eleptul împărat losif II, care 

fericirea popoarelor sale şi-a pus-o de ţ intă a dom
niei, prin reformele sale administrative deschi
de şi »valahilor« poarta întrărel în drepturi prin 
— mijlocul scrîşnirilor de dinţ i ale »nemeşilor.«

Românul din părţ ile Aradului nu înlâr- 
ziasă a se validita sub noul regim.

Comuna Luguzou îşi face pecete cu inscrip
ţ ie românească: „Comune Luguzo 1787

Ear protOpopuf irieului, care fusese trimis 
din partea comitatului, împreună cu locotenentul 
BrancovicI, ca să potolească o revoltă locală, 
din părţ ile numitei comune^ s7^exprimat rrrR'o 
»societate mal mare,« că oamenii pe viitor nu 
vor mal putea fi ţ inuţ i sub administraţ ia comi- 
talensâ de present în vigoare şi sub funcţ ionai 
domeniall maghiari. Majestatea Sa să dispună, în

fA
s

■

.«YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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locul celor de acum, funcţ ionari germani sau na
ţ ionali români.1)

Ori cât de efemer a fost în efectele sale 
acest postulat, el a isbucnit ca un isvor, pe ca
re curind îl înghite pământul . dar care la o 
distantă oarecare earăşl va reapărea de sub pă
mânt, — îmbogăţ it în ape.

Umanitarul împârat Iosif II s;a îngrijit şi de 
ridicarea nivelului cultural al popoarelor sale, 
căci dintr’o înălţ ime filosofică privea el lumea, 
viaţ a, viaţ a lume! şi rostul statelor.

Dela anul 1784 încoace se întemeiază şi se 
organisează şcoale, pentru toate neamurile, deci 
şi pentru Români. In părţ ile Aradului se desig
nează pentru şcoale poporale româneşti urmă
toarele comune: Buteni, Şiria, Şimand, Peclca, 
Soborsin, Ineu,. Chişineu, Odvoş, Păuliş, Cuvin, 
Covăsînţ , Şiclău, Petriş, Soimoş, Galşa, Berzava, 
Totvârădia, Curticî, Agriş, Semlac.2) Ear la 13 
Septembre 1787 se instituie în Oradea-Mare un 
inspector pentru şcoalele româneşti din cercul 
Aradului şi Bihorului.3) La anul 1794 şcoalele 
române din cercul Aradului sunt puse sub 
conducerea unui inspector din Arad, cu numele 
Ştefan Ioan Popovicî,4) un om învâţ al, care era 
totodată şi notar al Aradului.

*) YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Mârki Op. cit. 4-56.
«) Op. cit. 765.
:l) Despre primii „dascăli" români din Bihor vezi: 

Maiif/ra, Rolul diîacilor din Moldova (Cercetări litorare-istorice 
Bucuraştî 1896).

») Probabil este sârb, sau scrbisal, căci intelectuali superi
ori osi(î din neamul românilor (Iobagi) nu prea erau ; aboa sub 
Iosif H. se decretase, că pot ajunge §i au dreptul de a ocupa 
funcţ iuni oameni de orl-ce treaptă socială, cari au pregătirile prescrise.

(
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Despărţ irea inspectoratului şcolar din Oradea- 
Mare, respective înfiinţ area unul inspectorat se
parat pentru şcoalele române YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm Arad, e un 
semn, că în acest cerc s’au sporit agendele şco
lare, cea-ce e o urmare firească a îmulţ irel şcoa- 
Jelor.A

r

Imultirea şcoalelor ia rîndul său necesitează 
pregătirea şi îmultirea învăţ ătorilor; şi consta- 
tându-se că »e marc numărul elevilor români,« , 
împăratul Francisc I. decretează, la 9 Februarie j 
1811, înfiinţ area preparandiei române din Arad,/ 
care la 5 Novembre 1812 se şi deschide. j 

Fiind deschiderea primei şcoale de pre-j 
gătirc a învăţ ătorilor români in teara noastră! 
un moment de o însemnătate epocală1); şi fiind-• 
că timpul şi împrejurările în cari s’a câştigat în! 
aceste părţ i ale Aradului acel prim fort al cui-\ 
turei noastre naţ ionale coincid şi au a se pune \ 
în legătură cu activitatea publică aiul Moise Ni- I 
coarâ, — le vom trata în capitolul următor.

') Suni informul cil Iu Direcţ iunea inslitulului ped leol, 
din Arad şo pregăteşte istoricul acelei şcoale.
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şi timpul  seu.

înainte de moartea sa (1790) împăratul Jo- 
sif II. îşi retrage toate ordonanţ ele de reforma 
liberală,1) pentru a nu îngreuna situaţ ia urma
şului seu (Lcopold II), care avea să dea pept, 
la urcarea sa pe tron, cu nobilimea maghiară,* 
îndîrjită şi gata de a ridica arma,pentru prero
gativele sale feudale.

Mintea şi energia nobilului împerat n’au pu
tut să cucerească în Ungaria pat cald ideilor sale, 
căci pe-când în faţ ă avea nobilimea mândră şi 
gala de a se asvîrli în braţ ele. Turcului, pentru 
a nu scăpa din mână dominaţ iunea feudală, mi
lioanele desmoşteniţ ilor şi inculţ ilor nu puteau 
sâ-i fie de nici un ajutor, pentru a sdrobi feu
dalismul.

') Cu uâcopp'unea ordinatiunei urbariala $i de toleranţ ă re
ligioasă,
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i Leopold II. se împacă cu staturile şi ordi- 
nile şi se încoronează chiar de rege.

In astfel de împrejurări, era natural, ca 
peste văpaia căştigatelor drepturi ale Iobagilor, 
deci şi ale Românilor, să se aştearnă un gros 
strat de cenuşă; şi multă vreme trece, până să 
mal întâlnim o scăpărare a schinteiî vieţ ii poli
tice româneşti, In comitatul Aradului.

Dar şcoalele au rămas în fiinţ ă !

Şcoalele luminează minţ ile. Se îmulţ esc 
cărturarii români, căci avem şcoale. Se înmul
ţ esc preoţ ii români, căci massa mare a popo
rului ortodox e română, ear’ biserica trebuie 
să ţ ină cont de necesităţ ile sufleteşti ale credin
cioşilor. Dar nici nu e cu putinţ ă ca Sârbii să 
furniseze preoţ i sârbi pentru trebuinţ ele între
gului popor ortodox din ţ ară.

Şi soseşte şi vremea, de preoţ ii noştri nu 
toţ i trec prin umilinţ a şcoalelor teologice sâr
beşti, ci se pregătesc în Arad. Ies din preparandia 
din Arad şi învăţ ători, şi preoţ i.

Ear când împăratul a decretat înfiinţ area prepa- 
rand iei noastre din Arad1) a cărei necesitate era adînc 
simţ ită pentril poporul românesc, a făcut poporului 
dostril Cu milă împărătească acel dăr, Ca răs
plată a jertfelor de sânge adiise de acest popor, 

j pe altarul patriei, în răsboalele cu Franţ a, dintre

*) Primii profesori au fost: Dimiti'ie Ţ ichindeal, Ioan Mi- 
hiiţ , losif Iorgovici şi Constantin DiaconovicirLogu. (Vezi Diser
taţ ia i Din trecutul preparandiei noastre, de Nicolae Cristea In 
,,Biserica şi Şcoala" a. XXVII.  Nr. 38)

i
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anii 1793—1815. Penlru-că în zilele grele, în 
luptele grozave cu Marele Napoleon, Românii f 
din aceste părţ i dat-au mare tribut, contribuind YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj , 
fie-care preot cu câte un ostaş pentru împăra
tul. însuşi episcopul Românilor, sârbul Avacu- j 
movici al Aradului, dă din averea sa proprie în j 
acel scop 5 mii de floreni.

Afară de aceasta se formează legiuni de 
voluntari, — şi merg românii la bătaie pentru i 
împăratul . . . ear pe urma sângelui vărsat se j 
ridică Templul Minervel române, în Arad : pre
parandia gr.-or. română.

Un număr de tineri români frecventează şi 
şcoalele mai înalte. Şi dacă vieaţ ă politică pro
prie românească încă nu se poate întemeia, ple
iada de cărturari ce se formează va căuta alt teren 
de validitare, pentru principiile moderne şi idea
lurile sale.

Preoţ imea nu se mal poate serbisa, căci 
îşi face învăţ ătura în limba română şi apoi ce
teşte — calendarul dela Buda. 
fel cu acel popor, din mijlocul căruia a eşit, 
căruia îl este păstor şi care străin vede în ca
pul bisericei sale*

Conştiinţ a naţ ională şi mândria romanităţ ii 
încălzesc sufletele generaţ iei ce se ridică. Şi în
cepe, nu mal mult tânguirea contra şi nemulţ u
mirea de hierarhia bisericească străină, ci lupta 
începe, pentru o vieaţ ă bisericească naţ ională*

Din acea pleiadă de cărturari, ce se ridică 
dintre românii »ungureni« cu începutul veacului

i

tA

'

şi simte la 4• •
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»luminilor,« face parte M O î S Q Nicoară1). 
Om de-o energie rară, şi de o consecvenţ ă 
de Ier. Moîse Nicoară se pune în serviciul cau- 
sel poporului s6u român şi duce o luptă ideală 
»pentru întemeierea drepturilor ce se cuvin 
unul neam, limbi, culturi şi cinstei sale.«

i

!
\

\
\

[

*

După moartea episcopului Aradului, P. Ava- 
cumovicl, întîmplată în anul 1815, Românii din 
părţ ile aradane peliţ ionează la Imperatul Francisc

l) Născut la 17 Ian. 1784 în Giula (comit. Bichiş), clin pă
rinţ i nobili şi bogaţ i, îşi face studiile secundare în Oracle, Ti
mişoara, Budapesta şi termină dreptul la academia clin Pojon. 
La 8 August e numit scriitor la Tribunalul clin Bichiş. La 10 
Iulie 1809 e locotenent de voluntari români, constituiţ i în cete 
militare pentru a lupta în răsboaielc contra Iul Napoleon cel 
Mare. La 8 Martie 1810 e recomandat de comitatul Bichiş, să 
lie trecut la regimentul regulat de husari. Nesatisfăeendu-se a- 
cestel pretensiunî Nicoară îşi părăseşte cariera şi pleacă în străinătate 
(Vulcan: Panteonul român); după alţ ii, ar ii fost angajat de in
structor de lîmba română a moştenitorului tronului Ferdinand: 
— şi se întoarce in patrie a  boa la 7814, ca la 18/5 să 
plece din nou la Vicna. cu memorandul pentru câştigarea unul 
episcop român în Arad. întors dela Viena, desilusionat şi mora
liceşte sdrobit, ne apărat de prieteni şi asaltat de clujmanl, după 
un acut conflict avut cu representanţ il şerbi puternici pe atunci 
în congregaţ ia comitatului Arad (comunicat do I. Moldovan, ve
teran pensionist în Comlăuş), el o tîrît în închisoare întâi în 
Arad, apoi la Giula, deşi înainte de a fi închis, la 19 Seplomvre 
18/9 fusese declarat de nebun Eşind din închisoare, după un 
incident cu urmări fatale, avut cu un ofiţ er şerb întru» local pu
blic din Arad, el părăseşte ţ ara, trece In România, in anul 2825. 
Acolo a fost mai multă vreme director de şcoale în Bucureşti 
(Vezi: Dr. P. Pipoş, Date din istoria şcoalelor române, Arad 1908). 
Se zice că Nicoară ar fi jucat în noua sa patrie română şi un 
rol politic însemnat, că ar li fost trimis la Curtea din Pelersburg 
din partea principatului Munteniei. De altfel o uşor de închipuit, 
că, petrecând dlnsul In principatul român între anii 1825—1862, 
care timp este bogat în mari evenimente, nu s’a putut sustrage 
acelora ; cu firea şi temperamentul s6u şi fiind totodată om cult, 
vorbind 4 limbi europene, putea fi folosibil în misiuni, în pre
gătirea marilor evenimente din cari s'a născut România mo
dernă. La YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Octombro 286i M. N. a reposat în Bucureşti.BA
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I, să, le dee episcop din sângele lor.1) Cu peti
ţ ia, sau memorandul,2) e trimis Moise Nicoarâ 
la Viena, unde petrece aproape 3 ani3) bâtând 
pe la toate uşile, mişcând toate pietrile şi expu
nând plângerile şi dorinţ ele Românilor.

Dar împăratul prea era ocupat pe atunci cu 
răsboaiele mari şi cu pacificarea Europei. Şi ) 
apoi nu dăduse el oare — destul Românilor, prin 
în fin tarea preparandiei din Arad ? *

In tot caşul nu va fi lipsit nici contraba- 
lanţ a capilor bisericeşti şerbi, cari mal u^or se 
puteau apropia şi puteau influenta la Curte prin 
»cancelaria illyrică« a lor, decât Moise Nicoarâ ; 
şi astfel, dupâ atâta trudă, atâta luptă, câtă a 
dus Moise Nicoarâ pentru câştigarea unul epis
cop român în scaunul vacant al Aradului, la 
15 Septemvre 1815 e numit administrator epie- 
copesc şerbul Anton BrancovicI, ear în urmă 
Iosif Putnic, episcop al Verşeţ ulul.

Când se întoarce dela Viena Moise Nicoară, 
văzând că zădarnice i-au fost ostenelile, zadar
nică jertfa şi munca, o adîncă mâhnire îl cu
prinde. Insă nu numai lipsa de succes al misiu- 
neî sale îl amăreşte, ci mal ales îl revoltă con- 
difiunile, împrejurările pe cari le găseşte acasă.

Amicii sâl, dela cari a primit însărcinarea de a 
merge la Viena şi cu cari împreună lucrase şl 
pusese la cale cererea de episcop român, s’au

!A

I
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1 YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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>) Dr. M&rki: Op. cit. 74/.
2) Afirmative acel memoriu (*de ZOO coalo« redactttt dtî 

M. Nicoară) l-ar ii aflat tu Archivul Burgului din Viena şi Tar 
fi utilisat Şaguna.

*) Vezi: Memoriu..
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schimbat faţ ă cu densul. Amicii săi au devenit 
oportunişti, au părăsit drumul {Irepl spre ideal; 
el pactează cu administratorul Putnic, abando
nând lupta mare...

El uită marele ideal, şi stau de vorbă cu 
administratorul sârb, — care la 1822 deschide 
teologia română din Arad.1)

In‘ fruntea oportuniştilor, a pactiştilor cu 
Sârbii, pare a fi fost, dintre foştii amici al lui M. 
Nicoarâ, învăţ ătul profesor, Conslantin Diacono- 
vicI-Loga;^ale-cărul idei
rgrafiercliiar, precum şi tendenţ ele lui culturale, Ni
coarâ. le desaprobâ.

Intrată însă pe panta cuceririlor cu ţ îrăita, 
de-Q> parte, şi a cedării una câte una, la ex
tremă nevoie, de altă parte, — frământarea dintre 
Români şi Sârbi, în chestia biserisericească, ia 
cursul unei desvoltărî mal line.

Nu poate însă Moise Nicoarâ, acel spirit 
neastâmpărat şi viu aprins de dragostea de 
neam, nu poate acel om, care şi-a jertfit a- 
proape întreagă averea, umblând după dreptate 
şi drepturi pentru Români, zadarnic, nu putea 
cel bruscat şi insultat, de Sârbi, pe drum la co
mitat, şi pretutindeni, nu putea IVfoise. ‘NicfO^ră 
să intre în hora »pactiştilor,« — ci el îşi mer
ge fatal înainte drumul, singur, împlinind rolul 
unul erou de tragedie.

iBA
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'»Din codru rupi o rămurea

»Ce-I pasă codrului de ea?..v, BA
♦* i

») Primit profesori sunt Gavriil Raţ  şi Gavriil Giulan.
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Dupâ-ce dela anul 1814 până la 1829 e- 
piscopia Aradului e condusă la administratori, 
abea în acest din urmă an capătă episcop titu
lar, în persoana archi mândri tul ut mănăstirel Bez- 
dinulul, Nestor Iovanovicl, român de origine. 
Noul episcop însă e om bălrân şi la 1830 deja 
moare. Dela 1830—1835 scaunul episcopesc re
ni âne din ncffi vacant, 
dată din urmă, după-ce propaganda unită cuce
rise vreo^LlcCnmî^^ e-
'pîscop Glie ras im Gavriil Rat,profesorul dela 
teologie. Gherasim Rat, îndată după urcarea sa 
pe tronul archiereesc, scoate limba slavonă^ din 
biserică şi Introduce linlba^omânâ în serviciul 
divin.

şi abea la această

O frumoase pleiadă de inteligenţ i l) români 
se formează în jurul episcopiei româneşti a Ara
dului ; şi acel inteligent!, nu numai în biserică, 
ci şi în vieaţ a comitatului, peste tot în vieaţ a 
publică, încep să se validiteze, afirmându-se prin- 
trînşil românismul.

. Gât priveşte hegemonia bisericel sârbeşti, 
— zilele îl sunt numărate.

In luna Maiu, 1848, întrunindu-se delegaţ ii 
români al dieceseî Aradului, protestează solemn 
contra patriarchulul Raiacicl, penlru-că s’a inti
tulat pe sine de cap al întregel obşte ortodoxe 
din Ungaria.

La Sinodul dieceseî Aradului, convocat şi 
ţ inut în zilele de 17—19 Martie 1849 2) la Chi-

*) VezT; C. Gurban, No rărim — sau ne întărim ? ^Bise
rica şi Şcoala" XXVI. 2.)

2) Actele acestui foarte interesant Sinod se păstrează în Ar- 
chivul Consistorulul din Arad.A

2 *
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şineu, Românit se declară pentru autonomie, pe 
cave vor avea să o ceară. Episcopul ut Gherasim 
Raţ  i se dă, cu această ocasiune, vot de blam, 
pentru lipsa de destoinicie la conducerea dieceseî 
şi BAafacerilor bisericeşti; şi el părăseşte Sinodul, 
a căruţ  conducere o ta protopopul Chirilovict 
(Chirilescu) ear funcţ iunea de notar o îndepli
neşte George Popa.1)

Bătrânul episcop Raţ  moare la 1850. Dela 
aceasta dată până la 1858 scaunul episcopesc 
nu se îndeplineşte. Ca administrator episcopesc 
funcţ ionează învăţ atul şi entusiastul român Pa- 
trichie Popescu, dela care a rămas dieceseî Ara
dului şi o fundaţ i une.

La 1858 e numit episcop al Aradului sâr
bul (earăşî!) Procopie Ivacicovict. Dar acest 
>sârb,« cu drept cuvânt poate tî numit un ;;păs
tor" bun al românilor ungureni, din timpul acela.

Ivacicovict este un om eminamente al bi- 
sericet, iubeşte biserica şi împodobirea eî; sub 
el se ridică actuala noastră catedrală din Arad.

In ce priveşte conducerea afacerilor diece
seî, are deplină confienţ ă în pleiada de români 
pe cart i-a găsit la şi în jurul Consistorulut, »Io 
miş face cum ziceţ i vot, fiilor«; ori »miş faceţ i 
voi cum ştiţ i că e bine,« — aceste expresiunt 
tipice, ale sale, caracterisează îndeajuns condiţ iu- 
nile de vieaţ ă a dieceseî Aradului, pe timpul 
când marele Şaguna luase drumul, bătut deja 
de Moise Nicoarâ, — dar pe care dînsul îl va 
face cu deplin succes.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\
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‘) Vezi câteva date biografice In capitolul următor.



— 21

La 1860 se (ine congresul bisericesc ro- 
mâno-sârb la Carlovilz, pentru separarea celor 
două biserici.

La 24 Decembre 1864 se decretează desfa
cerea în două pârli a bisericel ortodoxe, ear în 
articolul de lege IX din anul 1868 se sancţ io
nează instituirea Mitropoliei gr.-or. române din 
Transilvania şi Ungaria, la a cărei cârmă stă 
Andrei Baron de Şaguna, marele mitropolit.BA

*
■

Moise Nicoară nu ajunge să vadă înteme
iată noua mitropolie, ceea-ce de ar fi ajuns, 
poate că-şl lăpăda grija ce-şl face la 1850*) 
pentru separarea deplină a bisericel române de 
cea sârbă.

A văzut însă întrupat, la 1885, idealul 
pentru care luptând el la 1815, a perdut avere, 
carieră, prieteni şi ţ ară... a vâzut episcop ro
mân în Arad, în persoana, lui prea puţ in sim
paticului Raţ , dar în fine, văzură ochii lui sufle
teşti episcop român, încunjurat de sfetnici ro
mâni, cari nu vor mal scăpa cârma bisericel 
din mână. Şi la albele sale bătrâneţ ă, departe 
de al săi, cu sufletul încărcat de podoaba expe
rienţ ei şi înţ elepciunel, cu dragoste şi viu Inte
res urmăreşte rostul vieţ ii şi soarta celor de cari 
s’a îndepărtat, din anii bărbăţ iei viguroase.

Şi s'a săvîrşit Moise Nicoară înstrăinat; şi 
a ajuns aproape-uitat, în zilele noastre — cu 
escepţ ia bătrânel generaţ ii. Dar dacă răsplaţ a 
după fapte şi dreptatea după cuviinţ ă, nu tot-YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

w

‘) Vezi: Memoriu*
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i
de-nna se dau oamenilor în viea[ă, trebuie să 
le dea şi le va da aleşilor istoria, cinstea şi 
amintirea cuvenită.

In lumină istorică ne-am încercat a pune 
aci pe Moise Nicoară, românul verde şi luptă
torul ideal, — a cărui nume trebuie să ne um
ple inimile de pioasă aducere aminte.
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Şcoalele întocmite la sfîrşitul veacului XVIII, 
atât cele româneşti, cât şi cele ungureşti, sporesc 
contingentul cărturarilor noştri.

Fruntaşii oţ eliţ î în lupta cu Serbii, în jurul  
episcopiei româneşti şi în urmă luptând pentru 
autonomia bisericel ortodoxe române, spriginiţ l 
pe puternica massă absolut dominantă a Româ
nilor în comitatul Aradului, ajung după revo
luţ ia din 1848—9 la însemnate roluri şi în viaţ a 
politică.

In dieta de sub absolutism, înlrunită în anul 
1861l) Românii aradanl au doi represenlanţ l, pe 
George Popa (Şiria) şi Sigismund PopovicI (Bu- 
tenî); ceialalţ î patru deputaţ i din comitat sunt 
dintre aşa porecliţ ii de Maghiari: »pecsovics«.

In administraţ ia comitatului, sub absolutism, 
avem judecător (solgăbirgu), la Boroşineu, pe 
George Popa (în 1861 deputat), care la 1852 e 
decorat de Majestatea Sa; în urmă G. Popa a 
făcut însemnate servicii şi s’a validitat ca distins 
muncitor pe terenul judiciar şi administrativ, în 
Cinteî şi Salonta.A

iYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) In dieta ungară din 1848 a fost singurul deputat româu 
din părţ ile Aradului Teodor Şerb de Cuvin (tatăl actualului de
putat dietal Dr George Şerb).
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Sub absolutism sunt în comitatul Ara
dului pretori cercuall — administrativi — (jârâs- 
biro), în anul 1850, Ioan Arcoşi,1) Constantin 
Pulea, Mihail Cociuba şi Ioan Cornea.

Sub astfel de administratori şi după-ce prin 
autograful imperial dela 26 Iulie 1862 se decre
tează egala îndreptăţ ire a naţ ionalităţ ilor şi Intro
ducerea în administraţ ie a limbeî majorităţ ii po- 
poraţ iunilor diferitelor ţ inuturi, — e evident că 
lupta pentru validitarea drepturilor limbeî în co
mitatul Aradului, a cărei început l’am văzut la 
1787, reînvie şi îşi rupe drum.

Având comunele dreptul de a-şî alege sin
gure limba protocolară şi de afaceri oficioase, 
la 1862 comuna Ollaca decretează limba română 
de singură limbă oficioasă a sa, în care are să 
se ţ ină corespondenţ a cu toate şi ori-ce fel de 
autorităţ i din ţ ară.2) Tot astfel procedează co
muna Ilteu şi altele.

Cercurile conducătoare ale ţ ării, Curtea im
perială, apreciând importanţ a poporului românesc 
şi judecând real configuraţ ia etnografică a ţ ării 
noastre, pentru părţ ile Aradului numeşte de »co- 
misar regal* (fişpan), în Arad, la 1863, pe româ
nul Teodor Şerb. (ulterior trecut la Lugoj, în lo
cul Iul Emanuil Gozsdu).

La 1865 e numit fişpan al Aradului fostul 
judecător şi deputat, distinsul român George 
Popa, care are un mare rol în închegarea ele-
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l ') Ulterior advocat tn Arad, In casa cilruia îşt aveau în
trunirile conducători! Românilor.

2) YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMdrki: Op. cit. 6*8.
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meniului românesc şi în prefacerea Aradului în 
centru românesc.3)

Românii aradanl se validiteazâ puternic în 
timpul acesta, în lupta electorala, pentru a pă
trunde în parlament. La alegerea de deputat! de 
la 10 Decembre 1865, din 7 cercuri electorale 
Românii cuceresc 5, şi anume: Antonie Mocso- 
nyi (Siria), Dimitrie Ionescu (Peşca), I. Popo- 
vicl-Deseanu (Radna), Sigismund Popovicî (Bu- 
tenl şi Florian Varga (Sîntana).

In dieta din 1868 pătrund aceiaşi represen- 
tanţ î ai Românilor, — deşi la 1867 reactivân- 
du-sc constituţ ia, în fruntea comitatului e pus 
fişpanul Szende B61a, maghiar.

In noua eră începe o crâncenă luptă la co
mitat, între Românii cari încep să peardă şi 
Maghiarii cari încep să cucerească terenul. Totuşi 
Românii isbutesc să stoarcă dela comitat decre
tarea purtării protocoalelor în mod paralel, în 
limba română şi maghiară, — care drept ulte
rior sa abrogat prin.. . us, ori abus şi pentru 
a cărui recâştigare decurge o vie luptă în zilele 
noastre.

Prin alegerile dela 1 Septemvre 1872, ulti
mele sub guvernul lut Deâk Ferencz, pătrund în 
parlament, dintre 7 deputaţ i din comitatul Ara
dului, 4 Români: Dimitrie Bonciu (Butenî), An
tonie Mocsonyi (Şiria) Alexandru Mocsonyi (ul
terior Lazar Ionescu, Radna), şi Basiliu Mircea 

Stănescu (Ghişineu)-

3) Po timpul sCu s’a înlomoiat $i »Asociaţ iunea Naţ ională 
Aradană pentru cultu poporului romăn«. G. Popa a murit su
bit In anul 1867, dujă reactivarea constituţ iei.



:
!

;
;vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r

—  2 6 — A!

Urmează era guvernului Tisza Kâlmân, care 
face alegerile la 28 August 1875, fişpan al Ara
dului fiind Tabajdy.

Dintre 7 deputat! din cerc, pătrund în par
lament, ca Români, Constantin Gurban (ButenI) 
şi Iosif Nistor (Siria).

La alegerile din 1878 şi ulterioare, steagul 
partidului naţ ional-românesc cade şi până în zi
lele noastre nu s’a mal ivit pe acest teren de 
luptă constituţ ională.

A cercetă şi a adînci studiul acestor lupte 
precum şi a studia, că pe alte terene cum se 
validitează Românii aradanl de-atuncl încoace, 
ar fi o datorintâ plină de învăţ ,1) — ar fi însă, 
scrisă astăzi, o lucrare cu caracter şi politic şi prea 
actual, decât să între în acest studiu, care nu 
poate depăşi cadrul istoric.
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I) *) Un bun lucru ar face acel bătrâni at noştri, cari luând 
parte In trecut la luptele poporului nostru, fie şi numai ca simpli 
spectatori, şi-ar scrie memoriile, — căci mult ar uşura viito- 
rimel înţ elegerea trecutului nostru.
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Domnule frate, pr eline si -părinte, 
si fiindcă aşa doreşti şi-ţ i place, 
iubite fiule şi nepoate.

Epistola Domnii tale din 27 Iunie din urmă, pe 
cât m’a uimit, la vezul d’întâle, fiindu-mî necunoscută 
şi din trăsuri şi din iscălitură, pe atâta m’a şi bucurat, 
vezend minten dup’acea că-î dela nepotul meu necu
noscut, bărbatul dulce! nepoatei Lina;'1) deci dela un 
mădulariu a sângelui meu şi a familii noastre şi încă 
mal presus doară că-I dela un tiu devorat rumân cu 
sângele,' mintea şi sîmţ imintele călduros naţ ionale. Cele 
ce scrii pentru naştere şi nume, am putea zice că ar 
fi de prisosinţ ă pentru mine; căci nu-s dedat a judeca, 
a cumpăna şi a apreţ a oamenii după unele ca aceste 
sau după stare şi ranguri, care de multe ori se ’ntemplă 
nemerite şi nemernice a sorţ ii sau a căpriilor 
şi capiilor omeneşti. Eaptele lac omul, numai acele şi 
numele strălucit; ear; numele singur nici faptelor sau 
făptuirilor nu pot aduce strălucire şi laudă, nici sîmţ i-

n

') Scrisoare adresată Iui Gcorgo Vasilicvict, preot în Giula, 
ulterior protopop în Beiuş, apoi In Şiria şi In fine In Arad, undo 
a şi murit.

'*) Fiica a treia aluî David (Vidu) Nicoară, econom în Giula 
frate al lut Moise Nicoară. (Datele genealogice-familiare mi-le-a 
comunicat dl Ghorasim Şerb.
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rilor amurţ ite au cugetelor aţ ipite aduce vr’un sboriu 
înalt, vr’o svîntă mai măreaţ ă şi slăvită. Omul înfrum- 
seţ at cu harul dreptăţ i!, a bunătăţ i! şi a omenire! ver 
din care parte şi limbă a lumi! să fie, tot mai presusit 
va fi în sufletul meu decât necuviosul şi nedreptul, ca
rele ar fi cel ma! d’aproape al meu. Virtus et in hoste 
laudanda. Dar prea de saţ  pentru aste, care me făcură 
de me abătu! cât-va de la scop

Mult me bucur ca Dumnezeu a fericat pe nepoata 
mea cu un bărbat de vrednicie şi destoiniciile Domnii- 
tale, prin ce cred că şi neamul a câştigat prin prime- 
zul (mijlocul) poporului rumân din Jula (nu Giula), 
care este unul dintre oraşele de căpetenie a dieţ ezii. 
Dec!, botează, botează, şi învaţ ă şi luminează, dar nu 
cu spirit (care curînd se resullă din sticlă, bate la cap, 
şi aduce des la pomenî, cumeandăr!, uspeţ e şi târguri 
ruşinoase necuvioşiî ş. c.) ci cu duh. „YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANădejdea mea 
este tatăl, scăparea mea finul, acoperământul meu duhul11 
a pune în locul acestora, precum mulţ î strălimbaţ î 
strigă în gura mare în nepricepinţ a şi gâimăcirea lor, 
speranţ a, spiritu, eliberat im  te, proiect im  te, şi apoi pace 
de condac, prescuri şi Rumânie şi c. Domnul săhastru, 
iubitorul de rădăcini a zis: Va veni al tu, care va bo
teză cu duh ş. c. ear înzeitul Pavel: N’am venit să
botez ci să înveţ .-------Asta-î misia cea ma! presustă
şi cerească a omului pă lumea asta, cu cât ma! vîrtos 
a preotului. Ce câmp lat! Câtă răstindere! Câtă ne- 
mărginie! Mintea se înţ eleneşte la veghiul lor, - gura 
amuţ eşte stând a le grăi, ear condeiul se tîmpeşte cer
când a le resfira. — Numirea părinte, răspică toate. 
Părintele ceresc are grijinţ ă de toată zidirea sa; pă
rintele trupesc jertfeşte tigna şi toate ale sale pentru 
fii! seî. Şti! bine detorinţ ele a tot omului, l-e cătră 
Dumnezeu, 2-le cătră sine (în care se cuprinde de că
petenie conservarea sa cu toate cele aţ inâtoare în tot 
înmezul şi cuprinsul), 3-le cătră alţ i!, cătră aproapele 
seu, între care după părinţ i! seî vezi bine că prind loc 
stăpânitoriî întâie dară şti şi aceea, că tot omul are 
şi drepturi reţ iproce şi conforme, drepturi sfinte şi
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dumnezeeştî, zugrăvite pe tipul şi asemănarea după 
care Pa zidit Dzeu, şi dela împlinirea cărora alţ ii nu 
se pot deslega voiniceşte şi după dragă voie fără 
osândă.

Deci, învaţ ă înţ elepciunea poruncilor Dumne- 
zeeşll şi şi a hiscricel YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdrcptcrcdincioase ortodox» sau 
pravoslavnice ; luminează-ţ î turma încredinţ ată cu lu
mina adevărului şi-î insuflă cuvintele mântuitorului : 
iubiţ i-vă unul pre altul ; căci ei între sine-şî vor găsi 
dragoste, milă, ajutor, sfat, compas şi cu un cuvânt, 
în toate îndosirile, îndărătniciile şi plesnirile sorţ ii jal
nice, amarnice si fără milă a chema, o mângâiere 
viu-făcătoare, plină de blândă alinare, şi molcomire 
a usturăciunilor, a nedreptăţ ilor şi a puţ urilor (?) lu
meşti. Invaţ ă-I, că fără moralitate şi virtute, fără pă- 
zirea aşezămînturilor de lege nu este mântuire nicî 
aici nicî dincolo de viaţ ă. Credinţ a mişcă munţ ii, 
răzămată în nădejde ; fapta dă ambelor putere ne în
vinsă. Mal bine d’îî fi ştiind aste şi altele mal multe 
din S. apostol, unde sunt cu amănuntul şi a mirare 
înşirate, care sunt de rînd, urdinarie, de toată zi, şi 
mai bine cunoscute decât mie, cel-ce nicî decât nu-s 
omul de profesie nicî nu-mî pot asineţ i (!) vre-un 
drept de-a grăi de-a«upra. Căci nădăjduiesc dela fră
ţ ietatea voastră necunoscută, dar însufleţ ită, că vei da 
bucuros iertăciune binevoinţ eî mele bătrâne dar pă
rinteşti şi vel hărui ascult cuvintelor celuia-ce puru
rea a purtat fericirea şi nefericirea voastră a tuturor 
în ascunsul sufletului său. Aşadară, cu părintească 
conchizuire (contidenţ ia: duzu, fisus, confisus) mal 
adaug încă, învaţ ă-î şi-i trezeşte, că numai cu sapa 
la mână, cu furca şi coasa la umere, în ziua de as
tăzi nu poate ajunge un neam la bineestire (I); că 
neştiinţ a n’aduce nici un câştig ci nepăs, lene, trândă
vie, a cărora mamă este orbirea. Cultura, învăţ ătura 
şi ştiinţ a (în cât ne-apărată trebuinţ a lor este pentru 
fiteşcare, mal mult sau maî puţ in ştiută, ca să-şi cu
noască şi datorinţ ele şi drepturile, să-şi lucre maî 
bine pământul şi a-şî întocmi economia caseî£şi a

♦
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trage folosul cuviincios din toate sgările şi tâmplele) 
unite cu sârguinţ a de albină în tot înţ elesul şi cu sta
tornicie nesmintită în toate greutăţ ile, nevoile şi ne
cazurile, pelângă observarea moralităţ ii, a dreptăţ ii şi 
a tuturor pravililor Dumnezeeştî, împărăteşti şi civile 
a patrii, sunt singur şi unicei numai isvor de bine- 
estele unui om în partieulariu şi care mustră unui 
neam modrul şi calea cu şi pe care poale ajunge 
când-va acela la culmele Ooriciunei; la care toate a- 
rămurile (?) naturii îl îmbulzesc, toate deamnele înţ e- 
leginţ î îl măgesc, toate legile Dumnezeeştî îl povăţ u
iesc şi şi însuşi poruncile stăpânitoreşlî după drep
tate şi din cuget curat purcese, au sfătuiesc şi înles
nesc au încaî ar trebui. Să ştie eî, că propăşire şi 
înaintarea lor în bineestire nu aţ ină dela unul sau altul 
numai, ci dela toţ i împreună, după deosebirea stării 
fieştecărui; că aşa numai, în dragoste şi iubire fră- 
ţ ască pot tinde mână d’ajutor unul altuia, precum de
getul cel mic şi cel scurt celor mal mari, fără care 
ceaste nimică au pre puţ in sunt în stare. Meseriile şi 
iar meseriile ! Da la asta trebuie ştiinţ ă pregătitoare. 
Cum ar fi când aţ i avea acolea un doftor, bărbieriu, 
chirurg, apotecariu, ciasornicariu, materialistă (?) postă- 
variu, căruţ aş, architect, făurariu, ferariu, argintariu, 
puşcariu, rotariu, şi o sută alte, între care doară şi 
un uspătariu, cu învăţ ătură şi cuviinţ ă? — Lasă că 
vor veni de aceste, care vă vor apuca astăzi plugu 
şi caru, mâne casa, poîmâne via şi ţ arinele, apoî — ? 
Cei-ce le-au dat pradă astăzi, mâne vor fi bucuroşi 
să-şî agonisească pâne de toată zi cu luna şi cu săp
tămâna lucrând ca şerbi ţ elinele ce nu le-au putut 
păstra şi lucra pe seama lor. — Maî una încă. Po
menile, cumăndurile, uspeţ ele şi alte asemenea obice
iuri la neamul nostru, sunt vrednice de cinste şi de 
laudă. Sunt acele suvenir! din timpurile prischine, dar 
religionare au naţ ionale, au ambele intr’una vărsate, 
pretocite şi dospite? Tot atâta-î! Destul că ele de- 
mustră şi caracterul naţ ionalităţ ii şi ca sfinte trebuie 
păstrate; căci mai ales în unele dintr’însele poruncile
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Dumnezeeşti despre milostenie sunt cu atât de mari 
slave trăsurate şi însemnate, cât nici la o lege, nici 
la o altă naţ ie nu se află aşa (scoţ ând doară într’un 
veghiu Şcoţ ia.) Ce poate fi, zice un maî însemnat 
seriilor sau autor, mai mângăios lacru pentru inimile 
neprihănoase şi pline de sfinţ enia învăţ ăturii creşti
neşti, şi ce mal de proslăvită laudă a păziriî porun
cilor Dumnezeeşti, despre milă şi îndurăciune, decât 
din prisosul seu a hăruî ceva săracilor, pentru scă
parea şi uşurarea sufletelor a părinţ ilor, fiilor, fraţ ilor, 
şi altor frăţ ii, dela muncile osăndiî de veci şi cu o 
desfată nespusă a se părtăşi de bucuria flămândului, 
a sătosuluî, a golului şi a lipsitului de luminarea nop
ţ ii, prin o bucătură săţ ietoare (doară după săptămâni 
şi luni) prin o băutură stânpărăcioasâ (vinul veseleşte
-------dissipat curas edaces
către Timoteiu? au Titu ? am uitat), prin un petec 
de haină au cămaşă şi prin o luminuţ â de câţ î-va eri- 
ţ arî ? Iaca binecuvântata şi mărifiastă (!) milă dumne- 
zeească şi cerească a eumăndăriior şi a pomenirilor, 
care asemene se revarsă preste primitoriu pecum şi 
preste îndurâtoriu afară de cel strămutaţ i în vecie. — 
Uspeţ ele proprie : cununia, măritişul, însurarea ş. a. 
acele (şi naşterea) sunt peste tot (fiind şi două dintre 
taine nu secrete) serbările maî însemnate de bucurii 
şi desfătăciune timporarie, prin antiţ ipăre purcese din 
nădejde procreaţ i! următoare şi a prăsituriî genului 
omenesc (zăesc înăscut aşezământ peste toată firea!) 
sărbărî sfinţ ite prin ustarea doară (Ia cel maî numă- 
roşî de amarul multor zile trecute) şi prin o bucurie 
a cărei lung’ ţ inere e neprevăzută, toată că numai în 
dorinţ ă şi oarba nădejde-şl află temeiul. înţ elepciunea 
cerească aşa a binevoit a dărui slăbănoagiî şi fragetiî 
creaturii sale pin închipuire mal mult decât ce cursul 
fir.î era în stare de a-î dănui în ievitate. Dar toate în 
lumea asta au partea lor relativă şi bună şi rea şi 
precum D-zeu a lăsat binele şi răul aproape unul de 
altul ca omul după înţ elepciunea şi voinţ a sa să-şî 
poată alege, aşa şintr’aste serbări, maî ales la rumâ-A

►

vezi şi pe S. Pavel
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nil noştri s’au născut abuzuri insemnătoare care au 
adus şi doară încă şi amu simţ itoare jicnită şi pre
judecată bineesteliî între rumâni. Care a făcut unu au 
mal multe uspeţ e şi nunţ i, câte 3—4 şi cinci zile, ca 
cu dreaptă cump&nare a tuturor pierdutelor tât posi- 
tive cât negative, să poţ i zice că n’au adus în starea 
sa domesnica greu scăzement, când însuşi unul ca a- 
cela nu l-ar cunoaşte nici n’ar părea a-l simţ i ? Dar 
pomenile şi cumăndările ? Cum să încep, unde şi cum 
iau capet ? Mai ales în une locuri cumăndurile cu 
muzică şi salt ţ oală noaptea. Lucruri de atâta laudă 
pentru scopul lor Dumnezeesc, câtă dărăpănare nu a- 
duc sărăciuniî prin neînfrînarea buiguicioasă în des- 
mierdăciunî şi gudiciunî (?) prin chclluelî necumpetate?

Abaterile aste dela calea înţ elepţ ii, abuzuri cu 
atâta destrămare în tot veghiul, au mare trebuinţ ă de 
dires pentru binele fieştecâruî în parliculariu şi a tu
turor obşteşte; şi aceea cu atât maî cu seamă, cu cât 
că bietul rumân aşa încă (ce la nici un alt neam nu 
se timplă într’acel grad cumplit) trebue să-sî vadă toată 
mădua şi puterea scursă prin ţ inerea şcoalelor şi a 
dascălilor şi a popilor şi a protopopilor şi a episcopi- 
lor (plus vel minus), zidirea şi conservarea şcoalelor 
şi a bisericilor ş. a. şi că un ajutor nu văd nici din- 
tr’o parte, precum li s’ar cădea şi lor după dreptate.

Cunoştinţ a şi dresura abusurilor acestora nu pot 
purcede şi proveni decât dela cinul preoţ esc prin pilde 
în faptă şi prin învăţ ătură şi luminarea răvărsată dela 
pristolul şi sfinţ enia altarului. Zic abusurî, căci fiinţ a 
lucrului este consfinţ ită prin vecî şi nu poate, nu tre
bue să sufere nici un atins cât maî mic. Ci încă să 
fie întărită, fărmată şi foarte fiată (?) în toată mărirea 
şi curăţ enia sa. Zi, că numai de 50 de ani încoace 
dela toată nunta, botezul (cu veselie), pomana şi co- 
mându, după măsura cheltuelilor mal de prisos ar fi 
dat fieştecare după putere de bună voîe 10—30 cr., 
1, 2, 3, fiorini pentru adunarea de o cutie au cassă 
locală a comunităţ ii bisericeşti, spre ajutarea unuia şi 
altuia la învăţ ătură, meserii şi e. 1., unde putea să a-
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jungă. lucru pân’amu? Au fo  roşi fii dinlr’aeeea n’ar fi 
recumpensat cu ujurâ îndufla'â binele primit prin rîvna 
şi mintea lor? Dar mulţ i sărăcuţ i uşurându-se -cu îm
prumut pe căteva seplemânî, sau luni?1) Vezi bine, că 
la munuarea cuviincioasă şi la ducerea au purtarea 
unul asemenea lucru se cere pe cât minte cu cunoş
tinţ e, pe atât mai ales încă, caracter întreg şi nepătat, 
suflet limpezit de tot ştercul (?) şi lutoşia de interes, 
şi peste toate, iubitor de drept şi de dreptate, o inimă 
plină de rîvna binelui obştesc.

Ca să depărtăm tot înţ elesul slrîmb dela cele 
mai sus zise, încât pentru clatine, socotesc că e de 
folos a şti, că toate neamurile au obiceiuri, ţ eremonii 
ş a., care sunt nedespărţ it alipite şi unite cu caracterul 
naţ ional. La desrădăcinarea şi desfiinţ area lor nici un 
neam nu se apleacă nici convoieşte până nu sunt a- 
cele apriat cunoscute de vătămătoare în ori-ce pri
vinţ ă, ba — încă se silesc cu tot năzu a Ie vivifiâ şi 
a le maî întrămâ dându-le sbor mai zvînturat. Aseme
nea obiceiuri se ved la naştere, încredinţ are, uspeţ e, 
îngropăciuni, la urzitul unelor lucruri sau de câmp 
sau de casă; apoi tradiţ ii, poveşti (YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvrednice de însem
nat), serbări tradiţ ionale serbările alăturate cu cele bi
sericeşti, sânziene, arminden, la S. Toader, crăciunu 
ş, a.; mai departe portu, făptura lui şi a materiei, ţ e
sătura, cosutura, fertura unor mâncări, cântările, saltul, 
bătaia ş. a., au nu în unele ca aste se păstrează lim- 
pezitatea şi vechitatea simplă a limbilor? Vezi numai 
cuvintele uneltelor întrebuinţ ate încă din prisehinâtate, 
precum la resboiu, treisfare ş. c. Cel ce vr°a a dă
răpăna cu vreme un neam, întie să-l destrame din 
toate aste, părăsindu-le câtingan şi mereu pe nesim
ţ ite, apoi negreşit a ajuns scopul unde ţ intea, căci 
lăpădându-I portu (vorba-i de popor) îmbrăeându-1 în 
vestminte străine şi în obiceiurile altora, i-a tăiat toate 
vînele, l’a desfiinţ at, schimbat, schimosit şi î-a prefăcut 
toată firea şi estirca. Limba însă se-ar mai putea ră-

‘) Partea de până aci a scrisorii a fost trimisă cu scri
soarea datată la 4 August 1850.BA
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mâne şi — tristu-î în asemenea stare, n’ar Q altă de
cât o faţ ă de nălucă au de mohoandră, un tun gol, 
fără răsun, fără harmonie, fără simţ  şi fără a încălzi 
şi însufleţ i o limbă, care grăind nu ni-ar spune alta 
decât că trage pe moarte. Fără obiceiurile naţ ionale 
limba-î (cu naţ ie dimpreună) o umbră fugace, care 
fără vre-un punt stabil, după mişcarea obiectelor de 
jos sau a luminii de sus, umblă mişcându-se, sucindu-se 
şi svîrcolindu-se fără căpătâi, şi ’ncoace şi ’ncolea tăt 
(fie ertata spresia) fârţ a-fârţ a, până-şî află loc şi plac 
în sonurî străine ca îngânată cu totul, curtnd apoi, 
să-şî afle într’însele de cumplit înecăcîune.

Crede-me, Domnule iubite, că în veghiurile aste 
doară preotesele mai mult sunt în stat de a folosi de 
cât unii archimandriţ l groş! la buric, pungă şi cap şi 
mulţ i alţ ii cu brâne roşi, sunt vrednice de toată a- 
minţ ia, fâcendu-le încă mai harnice, maî destoinice, 
peste tot prin mână ducere şi înzestrare a minţ ii, a 
înţ elegerii şi a cunoştinţ elor de lipsă. — Da n’am ce 
zice decât (de-ţ î place încă poţ i zice cu mine): Insuflă 
Doamne, gândurile mele cu nalt duhul înţ elepciunii 
tale şi pune sfântă straje gurii mele şi întăreşte prc- 
jurul buzelor slabe şi lunecoase cu puterea ta zeiască, 
ca să pot când-va cânta şi glăsui cu inimă 'n frântă 
măririi tale cereşti: Acum slobozeşte, Doamne, pre ro
bul teu, păcătosul de mine, din gura şerpilor cari mo 
rup şi sfâşie şi me scapă din smârcul hăului de întu- 
nerec, ca să văz lumina ta cerească şi să cunosc 
viarea mea.

Eară şi eară repeţ i că-î fi nelinit şi dacă ne- 
tignit la grămuirea atâtor lucruri cari, prin conchietu- 
rarea lor firească cu vieţ uire şi cuprinderile D-lale de 
toată zi flindu-ţ î prea cunoscute, nesmintit trebuie să-ţ î 
pară foarte sarbede şi sălcie şi să-ţ î scârbe cât-va sim
ţ irile doară maî aripate ce eu fac? Iartă dorinţ iî îm
bătrânite, inimii aculmate şi obosite, ceea-ce încă n’a 
ostenit a pofti şi d’a oftă...

Locurile nu mi-Ie pociu alunga din minte şi inimă 
cu atât mai puţ in a le străină. Fire-ar putincîos a
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urni şi a prodî ideile lor cu toate cungiurările şi aţ i
nerile ? Apoi m’aî rugat în epistola voastră ca să te 
primesc de fiu, să me poţ i ţ ine de părinte? Fie; şi că 
aşa este precum ai dorit, te încredinţ ă şirele aste, care 
după judecata mea sunt ca a unu! părinte către un 
liu iubit, să nu me înşel. Sfera lucrări! voastre se măr
gineşte ca a unui păstor sufletesc în sinul parochii şi 
comunităţ ii dreptcredincîoase-nr;wd;ie.9^. unde m’am 
născut amuşî vor fi 66 de anî, io am petrecut o păr
ticea a anilor mei, ear’ o mare parte din grele pati
mile vieţ ii. Aşa fiind, scriu ceea-ce gândesc că a! putea 
folosi in grădina foarte mărginită a unei comunităţ i; 
că mai departe pe mine mintea nu m’ar putea duce, 
dar nici puterea, şi încurgerea voastră încă nu v’ar 
iertă mai departe doară. Ferice de cel ce în miezul 

ascultători credincioşi şi oameni însufleţ iţ i pretinî, 
fâcendu-le tot binele, prin povaţ ă înţ eleaptă îşi poate 
nemeri calea vecuirii line şi departe de turburarea lu
mească. Ferică de acela ce depărtat de lihozia inimi
lor înjevrite şi de jirăvia ochilor jimbaţ î, făcând bine 
altora prin sfat şi luminare îşi poate petrece zilele în 
deletăciunea (precum zici) retrasă şi departe de sgo- 
motul tât fermecătoriu cât şi veninătoriu. Mai amintă şi 
la asta, dragă fiule, (dă-mi voie să-ţ i zic aşa) că ne- 
vfizîndu-ne încă unu cu altu, cunoştinţ a noastră-şi are 
început dela epistola prea’nsemnată cu care m’aî cin
stit, căşunând şi cea mai blândă desfătăciune inimeî 
mele.

unor!

*

Io iubesc nepoţ ii şi nepoatele, cu cât că cea 
mai mare parte nu-i cunosc. Şi ce am altă pe lume? 
Gât aş dori a face ceva pentru ei! Şi a le înzestra 
cu ceva ! De fitea ! Masărătatea, sârmânia şi neputin
ţ ele cumplite stâmpesc tot imbulsul dorinţ ii ferbinte. 
Dar să înblânzim şi domolim jirăbia sorţ ii îndăretnice 
cum vom putea mai bine, dacă nu altmintre, încai 
prin un simţ ământ a închipuirii. Şi iaca aşa fac. Ne- 
putându-vâ bucura inimile nici a Domniitale nici a 
dulcii nepoate Lina, cu vr’un cât ce de pititel din 
partea mea, aşa înmulţ esc şirele aste mai mult decât

3 *
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ce după cădinţ ă poate purta locul, timpul şi mâna 
tremurândă, şi vi le trimit nu ca zestre, nici ca odor, 
nici ca mulţ ămire, nici ca heredie, nici ca povaţ ă, 
nici ca dar, că toate aste şi altele asemea sunt străine 
puterilor mele tât morale cat şi materiale, ci ca un 
semn de dragoste părintească sîmteroasă şi nevicle- 
nită, care să ve şerbească a orile de suvin de necu
noscut, amărit, prodit, călcat, sfâşiat, prigonit şi supt 
povara anilor convoiat unchiii, cel-ce încă viază în 
ţ ărîn şi de nu cu tot străin; să ve şerbească în va
riate şi vîrtelnice tîmpinele vieţ ii de mângăere şi de 
îmbărbătare şi de demnu la smerenia înţ elepciunii 
creştineşti, la păzirea căilor drepte la peurmarea vir
tuţ ii şi la suferinţ a pricazurilor lumeşti, că inimă 
blândă şi cu obidială (resignatio) fără a scăpăta din 
suflet la micanimie ; să ve şerbească de veţ  (unul u- 
nicel mănţ iitor a omului aici jos) că singură conştiinţ a 
curată, lină şi în toată serinătatea sa poate înfrunta 

'toate planurile răutăţ ilor şi este un mur mai ţ eapăn 
decât un stan de piatră, un val de fier neînfrînt con
tra toate nefăriile şi grozăviile omeneşti. Nec magna 
fulnimantis Iovis manus impavidum ferient ruinae. 
Iaca pominoeul şi suvinul care ve poate trimite un
chiul vostru întru pomenire.

Năzul dulcelui şi iubitului Vidu me înduioşeşte 
cu totul, văzând ustenelele ce face ca să ne putem 
îmbrăţ a încă odată. Pedecele neeuvioaseşi stăvilele 
doară numai din iscusinţ e purcese şi curăţ ia aliană 
pohibite, me pun în bănuiele şi nădâinţ o care mult 
me nelinesc şi contristă. E 1 bunu-î Dumnezeu, drept 
şi puternic. Furiile interne pe care le numeşte Cicero 

' mustrarea de cuget, nici în adîncul nopţ ii, când toată 
suflarea şi vietatea repausă în tăcere afundă, inimilor, 
crunte de gânduri sângeroase şi întunecoase, nu le 
lasă pace, tignă şi alinare. Toată umbra-î spârie, toată 
negura-î înviforează, tot aburele care se lasă pare 
fum buigurind, ci spăimântă şi cutremură, unde nic 
schintee nu-î, aţ îţ ă într’înşi văpaie care-î mistuie ş 
cu care vreu să mistuie pe alţ ii de mai mulţ i vec!;
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De aci vei cunoaşte toată binevoirea şi a unii şi a 
alţ ii părţ i. Mie mult mi-ar fi trist asta. Să eum-va 
n’aţ l isbuti nici ca cum, împăratul singur numai a face 
că are şi putere şi voinţ ă şi simţ  de dreptate şi de 
omenire, dupâ-cum cetesc.

Domnilor YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArcoşi, Popesca Ghenadie,D Raţ Te- 
ren/ie,2) şi Roman*) (cu ceşti trei din urmă n’avem 
măngăere d’a ne cunoaşte în faţ ă) spune-le mare mul
ţ am că binevoiesc a mă ţ inea în pomana şi suveninţ a 
lor. Mal ales n’am putut ceti fără simţ itoare duioşie 
dorul şi voia ce aţ i avut cu D-nu pretinu vostru Popa 
Georyie,4) d’a me cerca şi întărui. Fiţ i şi d’aci nainte 
vrednici Rumâni, fiţ i pururea credincioşi pretinî, supt 
scuteala înţ elepciunii cereşti şi nici când abătându-vă 
din calea dreptăţ ii. Domnul, fratele şi mult iubitul 
Sârb,5) tot volnic harnic roman încă ? Custe-1 Dumne
zeu teafăr. Episcopul, au popa Răloiu — pă cum aud 
(nume foarte rumânesc, Retius, Retia, atunci s’ar zice 
Raţ a) — ce şi cum ? Nu clântinaţ î nici sdruncinaţ î 
piatra de temelia unghiului a zidului nou, crud nestă
vilit şi nici decât încă fundat pe o basă solidă şi 
custătoare. Staţ i de el, că mult va putea moraliceşte. 
Inima lui nu poate nici decât rămâne cruntă şi ne
miloasă la glasul suspinilor de amar şi de dureri, la 
a conştiinţ iî sale şi la a poruncilor Dumnezeeşti. Sfa
turile clerului şi rugămentele lui din toate laturile, 
cu osîrdie şi multă cucernică stryd or să afle la ju
decata minţ ii lui ascult şi la sufletul lui archipăsto- 
resc pătruns, la ce toate obligăciunile şi toată înţ e- 
lepţ ia-1 indatoresc, naintea sântului pristol şi pe mitra 
sfinţ ită cu care-şî cunună capu şi eăpâţ ina. Rugaţ i-i

•) Profesor la teologia din Arad. (0 bună lucrare asupra 
istoricului şcoalelor noastre este a I)-luT lulia Vuia, învC^ălor 
dirigent In B.-Comloş.)

2) Fitul episcopului Raţ , protopop în Beiuş, ulterior tn Inou.
3) Secretar consistorial şi profesor la teologia din Arad, 

ulterior episcop al Aradului şi în urmă mitropolit în Sibiiu.
*) Fişpanul Aradului.
5) Fişpan în Arad, ulterior tn Lugoj.
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pă prescurile şi luminutile consfinţ ite prin sudorile 
seccrătorulul spre nutrirea altar iul ui şi a leviţ ilor lui, 
a cărora cap este insul, ca să nu-î părăsească şi să 
nu caute interesul lor cu negrijinţ ă numai şi cu nepăs. 
Eu nădăjduiesc YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcă-şî va veni în fire , se cumva ar fi 
rătăcit din calea sfîntă şi dreaptă — ce nu poci crede...

Că-mî scrii cu litere ear nu cu slove (slo^e, au si- 
la&c, ce tot atâta-?), nu-mî pare nici cum, adecă săm 
indiferent; tot una mi-î ; maî vîrtos că cu bun încrez 
poci adeveri, că doară nici unul dintre rumâni n’ar 
scrie alta în privatele sale, şi atâţ ia ani rumâneşte cu 
litere ca şi mine. Sistemul acesta-l1) peurm ş’acum, că 
’ml vine mai îndemână. Ear mal departe eu judec: 
noii impune tangere longo saeeulorum usu et pros- 
criptione stabilitam et conservatam atque sancilam 
ecclesiae et linguae valachicae inviolabililatem. — 
Dela înşirarca multora aci mă opintesc şi icnesc (?) 
toate privinţ ele, şi pricini maî nalte se răstăiesc la 
oare-ce resfirare a lor. Tot însă ca unui fiu oî să- ţ î 
spun cu încrezu părintesc, da pe slrîns şi numai în 
căzuila ce nădăjduiesc a putea aşeza în înţ elepţ ia 
voastră şi pentru binele vostru. Ga preot si păstor su
fletesc a unei biserici foarte însemnate, ca om văzut 
şi luminat, al sfântă legătuinţ ă, a cumpăna şi rumega 
şi adînci bine toate nainte d’a alege pă uşor, după 
semne şi mustre cu faţ a islogitoare şi aclipicioasă dar 
amăgitoare şi ademănătoare. Lumina minţ ii şi judecata 
afundă şi întinsă să ne fie călăuz în toate. Musca a- 
trasă prin razele de lumină îşi pârjoleşte o aripea 
întâie, desbălându-se apoi, cu cea rămasă, ca să scape 
de ceea după-ce sbura fără putere, se frige de vie. 
Tot aşa şi prin aceeaşi nepricepere şi lăcomie de dul
ceaţ ă, de ce se mal împlântă şi cufundă în fagure, 
unde se încearcă. Pangenul de multe orî mal mic de
cât un museoiu şi fără aripi, doară şi cu ochi maî 
puţ ini (după-cum zic), dar cu labe sau ghiare lungişi 
cu multe încheieturi, . firele sale de torL supţ ire le ur-

') Cu cirilo.
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f zcşte, întinde şi fese eu un instinct de mirare şi noap
tea la lună, cu multe strame încolţ urate — nepotri
vite — da minunat harmonioase şi ţ ese o pânză, da 
ce pânză! Firele ei fine ochii meî slabi nu Ie pot des- 
chilini! In firele astea atât de delicate, câţ i muscoi 
cu multă aieptare cumelându-se îşi află periciunea, 
împrejindu-se într’insele, fără a se mai putea descâlci 
şi desbăiera! . Pangenul, la un unghiu, sgulit şi pitu- 
lit, numai cu ochii spre prada sa înfipţ i, când şi când 
se repede de-î dă câte-o punsură iute şi veninoasă, 
ca să nu scape din cursă, până o vede desviată. 
Dar să ne înturnăm la slove, şi să lăsăm cursele cu 
muştele, care atâta mă pieuese în căldurile aste ne
suferite.

Afară din cele bisericeşti; cărţ i româneşti până 
în zilele noastre nu erau la rumâni. Limba necultivită, 
poporul şi o parte din cler nici ceti nu ştie. Intere
sul alenilor poftă, o vecinică orbire şi neştiinţ ă între 
rumâni. Şi cele bisericeşti mai mult practiceşte măhâ- 
năceşte se săvîrşeau. Amu a început cetirea a progreşi, 
dar puţ in încă şi cam cu greu, că poporul vine în so
cotinţ ă ear nu câţ î-va puţ ini. înţ elegerea cărţ ilor li-i 
cu greu din mai multe pricini. — Sărăcimea n’a prea 
iubit a dă pruncii Ia învăţ ătură, nici mijloace nici 
îndemn, nici sfat nici ajutor, n’a mai văzut de nicăirî 
şi dela cine putea să aştepte? Cum şi cu ce folos ar 
putea ceti ei cărţ i scrise cu litere, când anevoie pot 
cărţ ile noastre bisericeşti la care urechia mult s’a de
dat? Ce ortografie-i aşezată? Cum or învăţ ă dascălii? 
Cu slove au cu ungureşti ? Ce confusie! Ce rătăcire 
şi câtă retragere pe nesimţ ite a tinerimii viitoare dela 
tot ceea-ce alcătuie fiinţ a naţ ionalismului! Şcolarii dela 
sate, care ajută slujba bisericească prin cetire, ce vor 
întimpina? Fără cărţ ile bisericeşti — amintă bine — 
mai tâ/ziu au mai curînd limba, legea şi naţ ionalitatea 
s’au şters şi desivit; fără acele ai auzi în şcoalele ru- 
mâneşti o limbă de carpăn sau ţ undre şi lumina care 
a început, a le zări sărmanilor n’ar fi decât un pre- 
cursător menind întunerec, orbire, rătăcire şi destră-

w
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mare. — Scoţ înd slovele din cărţ i şi şcoale, vei aduce 
la maserătate sau mişelătate şi veî lipsi de pânea de 
toată zi o mulţ ime de bineînsulleţ iţ î dascăli şi pe alţ ii 
care ar putea să urmeze după eî. Au unde-a fi un no- 
tariu au un cârcimariu într’un sat rumănesc, socotiţ i 
c’atuncî nu vor pune un dascăl de limba lor? — Zi
când, mal bine învăţ aţ i ungureşte, c’aşa îţ i şti scrie şi 
rumâneşte. — Dar’ credincioşii preoţ i, cel-ce au tras 
şi anotat în muncile vecilor! Li-or aduce pe unu şi 
altul cu musteţ e unse şi pintenat, şi-l vor pune la lo
cul mal mănos, YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcăci — cuci, are vrednicie d’a gârbi 
bine măgăreşte sau altcumva. Aduceţ i-vă aminte că 
nainte d’ 160 şi mal mulţ i ani pe la voi erau satele 
rumâneşlî — parte supt administraţ ia superitendenţ ilor 
calvini, parte supt a Epîscopilor popislaşî dela Orade. 
Vezi rumânii dela Bichiş, Claba, Vaşarhei, Felcghaz, 
Genad, Macău, Seghedin ş. a.

Slovele sunt numai semnele sonurilor şi sunt ar- 
bitrarie, fără vre-o stricăciune, numai să fie conforme 
şi conglăsuite trebuinţ iî, adecă sonurilor. Nici o plasă 
de semne ca aste n’au contribuit nici nu vor contribui, 
la cultura unei limbi, că ele nu fac, nu alcăluese 
limba, etc. Gintele multifarie slave întrebuinţ ează unele 
slove, altele litere, fără să încete acelea, lieşte care 
cu semnele sale obicinuite a-şi cultiva limba şi dia
lectul, şi fără a se depărta dela basa care e slavă. 
— Nainte de 30 şi câţ i-va de ani comisia împărătea
scă în Arad (pe când io eram cu o înşelăciune şi gro
zăvie neomenească dinadins opacii Ui Ilena) ademe
nit prin cine şti ce închipuiri şi cuvinte amăgitoare şi 
fără credinţ ă, poate şi prin făgăduiale demonice, de 
Diaconovicl şi mai unii alţ ii încă, care apoi au cum
pătat cu toată scârbâvia pe unii mal cinstiţ i din clor, 
cât în secret au scris un act de Dumnezeu afurisit, prin 
caro declară că rumânii vreau să primească şi în 
şcoală şi în biserică literele latineşti, ş. al. şi mi-se 
pare şi cărindariu (nu ţ in bine minte). Pe preoţ i i-au 
înşelat, zicând că eu am cerut un asemenea înscris...A

?
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J) In 1818 după multe nefări scărnave a puterii 
smăreit şi mârşevit în suflet şi trup, înturnându-mă a- 
casă şi înţ elegând înşelăciunile aste fărdelege, precum 
pentru alte piuituri mai multe aşa şi pentru însemna
tele am dat protestaţ ie fostului comisariu împărătesc 
Almâsi, caro trebuie să se afle la varmeghea YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAradului.2) 
Mai multe in privinţ a asta şi altele din veci trecuţ i, 
nu e Ioc d’a le înşira aci, In pricina literelor. înţ elep
tului puţ in ajunge.

Zici să vin acolo petrec zilele osădite între 
voi. Ţ i mulţ umesc pentru darul aista, ştiind că purcede 
din inimă curată, insă şi aceea-ţ i spun, că din inimă 
ludă şi îmbulzită de simţ iri duioase şi vrednice de re
cunoştinţ a mea. Nu ştii ce aftaţ î. Nici vouă vr’un bine, 
mângâiere, sau, precum zici, mântuire nu v’ar aduce 
asta; ear’ mie! cu totul dinpolrivă. 
câte ’mî maî sunt serise, le-ot petrece unde şiciun-va 
fi voia Celui de sus. Oasele mele tot vor_fi_găs,ind o , 
palmă de ţ ărîir, rtiftcm* şi iiecunDgc'ut, când ursitoarea 
’mî va stîngo~lumina şi' A lot puternicul va pune ca
păt patimilor nîele. l-s părăsit de toţ i, afară de câ.ţ î-ya_ 
însufleţ 'ţ i de' silfi ţ i mi n te maî ii alte" şl adumbriţ i de o 
lumină' maî~Iimpede, m’am străinatr'Ffc-Ie l)Tne şi ier
tate greşelelu Tieprecepîh]Tr, a orbiciunii, a amăgirii, a 
fricii  şi aşa maî departe. Io nu i-am cumpătat la ni- 
mică nici nu ’i-am ademenit fic-cum, şi aşa n’am a 
maî zice decât cu Psalmislul a glăsui cu lâng şi jale: 
„Cine să ducă cu mine tâng? Străinat mc făcui, fra
ţ ilor meî, şi prodit fiilor maică-mcal‘, — rugând pe 
tatăl ceresc, să le Irimiţ ă lumina cunoştinţ ii şi a în
ţ elepciuni! sale, să-î insufle cu dragostea reciprocă, cu 
credinţ ă şi cu nădejde, şi să I aibă supt pavăza îndu- 
râciuniî sale, spre întărirea dacă nu a căsiî, înc’altcle 
a somoniţ iî luî Trăian. »'

Ear’ zilele

') Partea ce urmează de aci s’a alăturat la scrisoarea da
tată 21 Răpciuut 18M).

-) Am căutat In Archivul comilatuluT, dar’ n’am dat do 
urma »protestapeî.« — Poate să fi fost adnexală la procesul ce 
a avut Nicoară la 1819 şi din incidentul căruia a fost tnchis.
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Ceri sfat. Unde era de dat, toţ i me îneunjurau, 
toţ i fugeau de mine. Amu-î târziu! Cum li-aş putea 
ajuta, când soartea nenduroasă şi nedumerită, necre
dinţ a, nestatornicia, vîrteinicia, clicoşia şi ponihoşia 
minţ ilor m’au adus la atâta, cât nici mie să nu-mî pot 
ajuta? Că am vrut şi dorit a face vre-un bine pentru 
omenire şi pentru neamul sărmănit cu totul, ceeace 
am dorit în toată viaţ a, şi dacă n’am făcut nimica, 
asta nu-î vina mea, YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcăci — n’am putut. Tatăl ceresc 
cel ce e atotputernic, fântâna bunătăţ ilor şi cămara 
milelor va suplini frăgetăţ î şi slăbiciuni omeneşti, tri
miţ ând ajutorul seu ceresc prin mântuire, răşchiere şi 
revărsarea razelor lumineî cei limpezite, peste mor- 
menturile sufletelor celor amurgite şi a duhurilor aţ i
pite în hăul nepăsuluî şi a nesimţ ire!. Dar’ dacă nu 
pot ajută şi folosi, dacă nu mă aflu în stare de a putea 
da sfatul care s’ar conglăsui cu conchiaturările stărilor 
şi vremilor de astăzi, aşa, dorind a facere încâtva încai 
destulare cerere! voastre, primeşte de bine apriare cu
rată a păreri! mele in privinţ a asta, încât numai după 
nădăile se poate aiepta mintea scurtă a judeca despre 
stări şi lucruri aşa încă prea puţ in cunoscute.

Zic! că s’a mândat sinod dieţ ezan. De asta pe 
cât ve fericesc p’atâta mă şi bucur din inimă. Ear că 
mai toţ i sunteţ i aplecaţ i spre despărţ ire de cătră în
tregimea trupului bierarchiî noastre drept orezătoare, 
nu ştiu ce să judec şi mai puţ in încă ce să zic. Ră
pit în mirare, cuprins de voioşie au cufundat în pre- 
gătărî şi, dacă vreai să-ţ i spun, îngustiit şi pătruns de 
frică, nu pot judeca, nu poci alege nimica cu decidere. 
Dacă statul sufletului şi a minţ ii, cel-ce mijloceşte în- 
ţ eleginţ a, într’o aţ ânare sau uiţ iţ are aproape de nespus. 
A clesbina şi a des/ăşia pe uşor conchieturile strimte, 
a timpului d’acum cu a celui trecut, este multă, mare 
cutezare ; şi supusă la o responsabilitate netrecătoare, 
neiertată. A desbrăna şi a rupe d*  odată cu un cuvent 
nefuntuit încă cu maturitate, in toată cuprinderea lui, 
toate legămintele între presentul şi oii  tonii este, cum 
mi-se pare, în toate privinţ ele un greş atât de maniiA
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şi contra toată înţ elepţ ia, cât eu nieî-când n’aş voi 
sâ fiu părtaş la o asemenea lucrare şi a mă sumeta 
censureî criticei judecăţ i şi doară negreşit oslndei ce
lor d’aproape următori. Doi tot-de-una fac şi pot mai 
mult decât unu, omnibus aequestibus şi aşa prin con
ciliere, trei mai mult decât doi. Să aii fost slabi în 
neam, limbă şi lege, făcând din totul sau întregul cu 
Slrbiî o parte însemnată, au pute-îţ i fi mai puternici 
fiind despărţ iţ i de eî şi perzînd din acea parte a sîn- 
gelul vostru a pururi cu cea maî dururoasâ jertvă o 
mare şi preasimţ ilă parte? 
dă o ochiată cruciş curmeziş peste Banat, vezi doară 
şi mezieşile Mureşului, treci cu oblică repede toate 
familiile ruinâne şi sirbe, ca şi cum închegate prin 
sângele însurâciunilor şi a naşterilor, mai apoi pune 
in cumpănă starea statistică a Voivodinii *) şi a nume* 
ruluî de rumâni înlr’insa, şi apoi rumcgându-le toate, 
judecă şi vezi, ce ţ i-a spune înţ elepţ ia şi înţ elepciunea. 
Din părţ i desbinatc, destrămate şi desşirate socoteşti 
a alcătui un întreg soliţ i, ţ eapăn, vîrtos, stătătorii! ? 
Pe ce temeiu ? Glasul hărpiselor curind şi după plac 
se răsuflă precum cu uşor şi răsună. Mal trebuie şi 
altceva, ce vă deeste cu totul, precum mal multe al
tele, cele-ce, după cum se silesc din veci şi doresc 
unii, ar trebui încă în veci să vc lipsească. Au gân
diţ i că un Raţ — ? un YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŞaguna — — ? un Jlac- 
man...2) (întreabă dela bucovineni, sămnifierca cuvân
tului) vor avea mal multă putere decât ce a avut ar- 
chiepiscopul dreptcredincios a li dieţ ese ortodoxe, 
armat cu drepturi bisericeşti, morale, fizice, ţ i vile şi

Caută alungul Dunării

•) Amintindu-şl de prerogativele lor dela 1790, SIrbil sau 
adunai la 15 Maiu /81-8 In Congres la Carlovetz şi au cerut voi- 
vodină independenţ ii, în Banat. Li-a dat curagiu la această pre
tenţ ie şi împrejurarea, că Croaţ ia, Fiumc şi litoralul mării Adria- 
ticc, Intre anii i815—1822 formaseră »regatul illyric« al Uabs- 
burgilor, — care putea să fie reînviat şi mărit cu voevodatul 
banatic. — Dar prea II credea Nicoară tari pe şerbi, cari, pe el, 
de fapt, Pau sdrobit; dar evenimentele istorice ulterioare ni-au 
arătat, ce slabi au fost denşii, şi azi vedem cât de rău au ajuns. 

a) Episcop ortodox In Bucovina, In urmă mitropolit.
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i r politice ? zice-vor doară, ameţ iţ i de fumul unirii, 
Dumnezeu şli ce şi mai ce. Io n’am ce-ţ i grăi Ia aste, 
că nici timpul nu mă iartă, decât să citiţ i tîmplele 
episcopilor Clain şi Maior şi apoi ceva despre ,,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASăbo- 
nil cel mare a Episcopului FăgăraşuluiFoaie din 
1843 Nr 4. — 25 Ghenarie, Bariţ . Historia bisericească 
lui P. Maior (câtă-I tipărită; din aiul Clain nu-mi este 
nimică ştiut) încă poate de cunoştinţ ă săgaciuluî ceti
tor despre starea rumânilor de mai mulţ i veci încoace 
şi despre căuşele nefericirii lor, precum şi suplica 
transilvanilor către î. Leopold din 179J.1) — Deci nu 
tot răul vă vine dela sîrbi, nici cel mai mare. Ţ ine 
bine minte: Voi sunteţ i între două flăcări şi între 
două neamuri au gurgoaie, să nu ve va arde una, vă 
va frige alta; de nu veţ i fi înecaţ i de unul, veţ i fi în
ghiţ iţ i de celalalt. — Aceasta-i ţ inta şi năzul neaţ ipit 
de veci. Şi amăgiţ i cu toată iscusinţ a şi acuţ ia jevrii- 
lor şi prilestiţ i (?) prin ademenirea vorbelor îndulci
toare şi prelinsuroase de o avenire sclipăreaţ ă, zidită 
numai pe fum şi abure, ameţ iţ i aceea zic, fi vor în 
stare d’a ve scăpa din preţ îpul de care sunteţ i meniţ i? 
Io precum n’am fost nici într’o clipă a vieţ ii nici 
sîrb nici sîrbit, aşa [n’am fost, nu sum şi nici voi fi 
altă-ceva decât rumân. Dar despărţ ire de sîrbi (pre
cum o vreau unii) nici odinioară nu o am voit şi nu 
o am putut voi, dorind binele neamului meu. Dar am 
dorit conservarea drepturilor, care sunt a legii pravos
lavnice neclintite, deci prin urmare, a ambelor naţ ii,
-------întemeierea drepturilor ce se cuvin unul neam,
limbi, culturi şi cinstei sale, ca să poată avea din si
nul seu bărbaţ i vrednici în toate slujbele, îngrijiţ i, 
destoinici şi însufleţ iţ i pentru ţ oală bineestirea a legii 
şi a naţ ionalităţ ii. Poţ i numi gintea care a călcat toate 
drepturile omeneşti, zeeştî, religionarie, civile şi poli
tice, a rumânilor? De ti-î ţ ine numai de hierarhia 
sîrbeascâ, cu cât-că foarte păcătoasă, faci mare smintă, 
căci nu spui adevărul; al însă sfintă dreptate, zicând, 
că mal mult încă au făcut toate celelalte convecui-

») Suplox libcllus Valachorum,
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toare într’o spiţ ă cu mult maî presusită. Sîrbii în cai 
au scutit sânta biserica dreplcrezăloare, şi concheise, 
rumânătatea vrînd nevrînd ; almintre demult se schimbă 
faţ a circumstărilor de tot şi astăzi nu mai aveaţ i ar- 
chiereu rumân. — Zice-va unu şi altu, sîrbii nu lă
sau nici pe un rumân să ajungă Ia vr-o slujbă au 
post mai însemnat s. a. Aşa-i ; da spune-mi care era 
vrednic de un asemenea post şi care se străduia a fi 
vrednic de aceea? Spune-mi şi anume, YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcât}'}... şi 
care sunt vrednici de posturi mai nalte, şi cine se în
grijeşte d’aicî ca să se facă mal mulţ i vrednici — ? — !!! 
Dacă nu maî departe, 35 de ani ţ i-ar putea da răs
puns răspicat la asta. Io socot că rumânii cu sîrbii 
pot şi trăbuie să trăiască în dragoste şi unirea cea 
maî strimtă, păstrându-şî fieşteeare dintre ambele părţ i 
drepturile sale în ofiţ urî, cultivarea limbeî, ş. c. 1. 
Păstraţ i-v§ drepturile cu toată sfinţ enia şi puterea 
vieţ ii, şi fi aluî DumnezeuA

— »

te
i

Df. yicorescu 
iubindu-te pe necunoscute din 

inimă curată.
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Alte scrisori.A3 *BA

I.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Scrisoare adresată protopopului George 

Vasilievict).

1

Bucureşti, 4 August 1850.

Ros la inimii scriu şirele aste, care le alătur la 
epistola din 17 Iulie. Cu durere am cetit ce seriei pen
tru pedicele ce întimpină fratele pentru pasuale.1) As- 
te’mi meneau multe greutăţ i şi-mi westeau (!) un eşit 
mălini lori u. Aşteptam după un răspuns mai deslucitoriu 
din partea lui’ şi după unul chiar şi apriat dela iubi
tul Moise.2) Pricini binecuvântate m’au oprit d’aţ î răs
punde îndată. — Ear altele mai grele m’au reţ inut şi 
desfâtuit de a-ţ i trimite răspunsul gătit, din care o 
foaie o vezi aci.8) Celelalte s’au pierdut pîntre alte; 
poate le voi găsi şi atunci ţ i li-oi trimite ca continuaţ ie. 
Io-s păcostit în lucrurile mele şi mai mult încă netignit în 
inimă şi nelinit în cugete pentru tăcerea atât de lungă, 
fără să pot precepe ce ar fi pricina. Multe se îmbul
zesc minţ ii pe boală, au altă nenorocire, au alergări

*

9

*) David, econom în Giula, fratele lui M. N. împreună cu 
un nepot de soră al lor au cercetat pe bfitrânul expatriat la Bu
cureşti. (Vezi scrisoarea 11.)

8) Moise Suciu, nepot de soră al lut  ’ M. N. fost mare pro
prietar în B -Ciaba.f.

5) Memoriu, — partea dela început.

8 Ui dr'tpf -Ia l X 2 Q Va. Jvy(
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şi năcazuri muîtorate, au cloacă mergere la Peşta şi 
câte altele! — Fie cum ar fi, fără Întârziere sâ ine 
înştiinţ eze fratele, au în defiinţ a luî d’acasă sau altâ 
neputinţ ă domnia La cu toată răsfirarea cunjurăţ iilor. 
Să ştiţ i că orî ce s’ar tîmpla, io d’aci n’aş pleca fără 
a vc da ştire atâta cât sâ cădeţ i în cât maî mică ză- 
tignă şi pacoste din pricina asta. Maî încolo, pentru 
mine nu-I nimic aşezat şi maî cred că voî iemane 
aicî. Neştiinţ a şi necorlălatca despre cele d’acolo şi 
de venirea frateluî nu mi-au adus puţ ină opăceaîâ. 
Răspundeţ i-mî îndată; fiţ î aî luî Dumnezeu şi mă iu
biţ i cum vă iubesc. YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElenii1) şi Sofii'1) Ie alătur aci - 
epistolioare.BA

? !

21

1 :

n
j\7  c m 'eseu Mo t  se.

II.ni.

(Scrisoare către Georţ je Vasilierici.)r

Jincurrs/Y, 21 RăpciunY 1850.îi Iubite!

Epistolia din 23 August primindu-o prin dulce 
fratele Vi  du, cu bucurie am cetit cele scrise; răspuns 
nu ţ i-am putut da, dar continuarea ceî de nainte în
dată o am închis în epistola care ţ i-a trimis nepotul 
Mihale precum şi aci îţ î alăturez capătul.3) Iarlă-me 
de cumva ar fi destrămată şi fără fir, că nicî eu nu 
ştiu bine câte ţ i-am scris şi cumu-s înclinate şi copi- 
late (incopcete, încheîete) Intre sine. Fiecurn, vei şti 
alege cele bune (de cumva ar fi unele) din cele rele 
unele li-î ţ ine, lapădă celelalte. Iţ î mulţ umesc pentru 
toate cele frumoase purcese din inimă curată ee-mî

.
3 •

! (

f ;

*) Fiica a 8-a aiul D. Nicoară, rru'lritalî'l după G. Vasilicvict. 
2) Fiica a 5-a a aceluiaşi, măritată după Ştefan Antoncscu, 

mort în Şiria ca Înalt funcţ ionar în pensiune. 
s) Vezi nota demarcativă în Memoriu.

!
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scrii. Mai că nu ştiu ce-ţ l răspunde, maî ales oă fra
tele se grăbeşte să pornească cât mal curînd, aşa că 
abia ’mî -român unele clipe. Dar’ el şi YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMihail l) ţ i-or 
spune cele ce eu nu le pot scrie. Rămâi al lui D-zeu 
şi fii încredinţ at, că te iubesc.

M. Nicorescu.A1

III.BA
l Lui Domnii 

Domnn CJiinlescu Petru
paroch de leyea dreptcredincioasă nemţ ită

în
Titihaz.

Bucureşti, 25 Septembr. 1850.

Domnule Iubite şi fiule.

Scrisoarea Domnieitale din 20 August, care mi-o 
a adus dulcele frate şi al vostru părinte, m’a umplut 
cu o bucurie duioasă. Noi nu ne cunoaştem, precum 
însurţ l scrii, din faţ ă, ci numai de nume. Mal bine asta 
din urmă cunoştinţ ă să o dorim şi cultivăm, când este 
acea din inimă curată, zidită pe simţ eminte nobile şi 
însuflătoare de fapte virtuoase decât ceealaltă de multe 
ori stearpă şi sarbedâ numai, lipsită de toate aste. 
Asta o pomenesc numai spre a ne slugi ambilor de 
mângăere şi a uşura sau sulegera putere şi asprime 
dorinţ itor noastre.

Io mult mă bucur, că familia Nicoreştilor prin me- 
zul dulce! nepoate Mărită2) a câştigat un ram între- 
gătoriu atât de vrednic in persoana Domniitale, cu a 
căruia 'părinte 2) şi unchiu aşa Încă cunoştinţ ă şi încli-

I

I

*

») Mihat Nicoară, fitul lut David Nicoară, judecător la tri
bunalul din Giula, sub constituţ ie mutat la Sătmar, unde a şi 
murit

1

• ! *) Fiica a doua a lui D. Nicoară.
5) Ioan Chirilcsc:i, preot In Talpoş apot protopop în Chi- 

şinou şi prezidentul sinodului din anul 1811).r
*

l
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nare de simţ uri nu mi-a lipsit. Prin acest ram a că
ruia Domniiata eşti trupina cu draga mea nepoată 
dimpreună, nădăjduiesc că din acei cinci surcel au 
odrasle, cu care te-a miluit tatăl ceresc, vor urma 
vrednici mădulari de numele celor ce li-au dat vicaţ ă 
şi de numele rumân. Asta nădejde care o ai aprins în 
sufletul meu prin scrisoare întâie, în viaţ a noastră, 
crede-mă, iubite fiule, mă mângăe, mă înduioşeşte şi 
întărindu-mă îmi scurge lacrimi de bucurie. Dumnezeu 
te custe în fericire cu iubita Măriţ a dimpreună şi cu 
toţ i aî voştri.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cele ce-mX scrii despre dragostea neamului si despre, 
dorul i^oporului rumân le primesc cu inimă şi înfrîntăi 
şi înduioşită ca dela un fiu Mă doare că n’am pututl 
face nimicâ pentru neam; dar mă mângăî că fraţ ii j 
rumâni încep a cunoaşte că io am dorit a lc face - i 
vr’run bine. Asta-î un semn foarte mângăitoriîî, căci: > 
pricep amu răul care-î apasă şi de unde dăriază, adecăj 
dela neştiinţ ă, apoi un semn că ei ar dori a desrădă-1 
cina răul acesta.

Io nu mă poci face la o parte să privesc la ne
prihănită împărţ irea voastră a tuturor în c°sa părin
tească, să. auz cânturile rumâneşU, precum scrii, din 
buzele Nicoreştilor şi văz lacrimile de bucurie ameste
cate fpînţ re paharele de voie bună şi desfătare. Dar 
să mă.crezi, iubite, ,că retras de multe ori într’uii' 
unghi.u al singurătăţ ii mele, departe, fără mărturii, fără 
pahare şi fără’ cânturi, cu ochii miliţ ii şi aî inimii, în- 
ţ întafi într’acolo',' şi asupra voastră, ochilor de lumină 
nu lipsesc bulbuci cîuroind. Prin scrisoarea Domniia- 
tafe atât de mişcătoare mal tare aî ştiut încă aprinde 
sjm.ţ imeritele mele şi de durere şi de deletăclune.

Vă mulţ ămesc cu tot sufletul tuturor suvenire ce 
o aveţ l'de unchiul vostru cel bătrân. Măriţ ii şi fiilor 
voştri spune sărutarea mea părintească de mii de ori; 
aşişderea nepoţ ilor Petruţ Suciu1) şi lui loau Dumba

l) Notar în Chitighaz, pe urmă în Otlaca, tatăl lut Dr. Au
rel Suciu advocat, fost membru al comitetului naţ ional român pe 
timpul procesului „Memorandului." Petru Suciu a fost fiul preo
tului din Giula Nicolac "Suciu, cu Petra Nlcoară, soră aiul Moise’ 
Nicoară.

V
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şi YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIuliana*) şi la totî ceilalţ i binevoitori.
Unele picuteliî pentru Măriţ a şi prunci, să le pri

mească cu dragostea cu care i-lc trimit io. Nu caute 
la preţ ul lor, ci la inima mea. Dela fratele veî primi 
un ciubuc întru pomenire, care nu poate fi decât prea 
mică precum îi şi obiectul ei.

Darul Domnului să fie preste voi toţ i şi rugân- 
du-ve să mă aveţ i şi d’amu înainte în suvenire, iubi- 
ţ i-me atâta numai, pe cât vă iubesc io a vostru pof
titor de fericire şi iubitor unchiu

Hicorescu Moise.

(P. S.) Multă sănătate spune domnului părinte şi 
tată din Talpoş

IV.

B u c u r e ş ti, în 19 Iulie 1850.

Dulce Lină!2)

Dragă nepoată!

Deci în lungă viaţ a mea avui şi io odată desfă- 
tarea, dela unele dintre nepoatele mele a căpăta scri
sori, şi tu eşti întic, care al avut atâta dragoste şi 
pelâng’aceeaşi destoinicie (ce pân’amu era lucru rar 
intre românele noastre) d’a-mî bucura inima şi d’a-mî 
mângâia sufletul prin trăsurile tale româneşti şi pre
cum nădăjducsc nu numai cu un simţ emînt de ne
poată, ci şi de adevărat rumână. îţ i mulţ ămesc sufleta 
mea, că ţ i-aî adus aminte de mine, pe care nici nu 
mă cunoşti, şi apoi pentru câ-ml scrii atâte drăgăla
şii, care cu totul ’mî înduioşesc inima. Io-s foarte obi-

l) A treia fică a lui David Nicoară şi soţ ul său, mare pro
prietar In Macea. A ţ inut pe vremea sa casă deschisă unde adese
ori se întâlnea inteligenţ a română din Arad. Dna Iuliana, astăzi 
văd. Filiinon, o> lină în vieţ ă, Irăicşto In casa d-luî Gherasim 
Şerb în Arad.

8) Măritată George Vasilievicl.
4*
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dat că nu pot nici într’un modru recompensa după 
vrednicie dragostea fiaseă care luceşte din epistolia ta. 
Da ce să fac YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?

Dulce sufletele! Cu dulci şi drăgostoase cuvintele 
tale-’mî rupi ţ oale baierele inimi! şi încă destul de 
inţ elenite, dar şi pline de dor şi duioşie; tu mi-a! 
trăsculat toate vinele şi fâşiile sufleteşti prin acele de 
o dorinţ ă mai mare, mal neaţ ipită, zicând, că în lu
mea asta maî desăvîrşită bucurie n’aî gusta, decât vă- 
zîndu-mă şi culegând din buzele mele cuvintele pă
rinteşti. Mult mă bucur, sufleţ ică, şi doară me şi pre- 
limurez ba poate că me şi îngânf, că buzele mele cam 
sloite cel puţ in încă! recî, au atâta dulceaţ ă şi căl
dură pentru tine şi îndepărtarea noastră. Şi vezi io 
mi-am bătut mult capu, cum să găsesc un primez 
(mijloc) ca să poc! săţ ia şi alina dorinţ a şi a ta şi a 
mea. Socotesc că om găsit unu, spune-mî nimerit’am 
au ba ? Iacă cumu-î treaba. Io însărcinez pe fiul Georgie, 
dulce soţ ul tău, ca cuvintele mele părinteşti maî căl
duroase să ţ i-le părtăşască chiar, lămurit şi respicat 
şi tu dulcea mea să le primeşti nu numaî din rostul 
lui din buzele Iul, ci cu căldura din vîrful buzelor 
lui, care nesmintit trebuie să aibă mol multă căldură 
decât a unu! govit (precum zici) bătrân şi necunoscut 
unchiu.

i
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Deci : purtarc_ile mustră şi de’nţ elepciune şi de 
rtvnă naţ ională româna, ca să poţ i fi pildă şi povaţ ă 
tuturor românelor"Tie giulane fie de prin prejur. şi ca 
să te  "fac! "Vrednică de numele naşterei! ; dupa-aceea, 
ca după bărbatul îeuffind şi Tu cap intre române în 
biserică să fii şi tu în sfânta credinţ ă a legii, In bună 
rânduială şi ecoriorniăTcasel, fii pâzireâ cinstei, cuvin
te! a năravilor de lăudat şi mustrării)"scutirea naţ iei 
rumâneşliVCa călăuză între muieri tu trebue săjiî po- 
vnţ ă de iubirea cinstei, a virtuţ i, moralităţ i! şi a limbi! 
în care Te^ăî-născut‘şi cu care ăl “crescut, ca în vecî 
să nu ~uîţ I~lapTclc şf ţ lţ i care te-au adăpat şi nutrit. . 
Pe lângă învăţ area mea sufletească, "spunere aste şi 
dulcolor MăriiUă sora ta, Anita şi Sabina1) verişene- 

n fiicele I>eLrct Sueiu.
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lor tale apoi iubiţ ilor veri, despre fratele Mitra 1) şi 
tuturor altelor precum Caterinei2) şi D 
numele) şi tot binele (lela D-zeu. — Nu uita până*î 
trăi, prescurile, olcuţ ele şi luminuţ ele sermanilor fraţ i, 
ceî-cc de multe ori rupând dela gura fiilor sei le pau- 
sesc. A şi te-a face D zeu protopopeasă. Aste din bu
zele luî George. 
aştepta! Şi de unde decât dela ajutorul şi dreptatea 
dumnezeiască. Sirguinţ a în lucrare, curăţ ănie în cuget 
şi faptă, dragostea reciprocă în toate, credinţ a ncmus- 
trală, statornicie cu blândeaţ ă în toate ispitele vieţ i! 
aste sunt care aduc mângăere. răsbunare şi linişte şi 
desfătare sufletului şi casei. Răbdare în cele grele şi 
cam aspre fâr’ a slăbi din inimă şi a scăpăta din băr
băţ ie, aste sunt fericirea familii şi pot aduce neamu
lui mângăerca ce i s’ar cădea. Să ai voie, ţ i-am pus 
înaintea ochilor o pildă vie şi mustră strălucită pe 
m* tuşa ta dulce sora Petra şi ca mamă şi ca fie şi
ca soră şi ca preoteasă şi ca îngreoiată cu toată as
primea sorţ ii şi ca însemnată prin cumpătul vieţ ii şi 
prin însuşirile sufleteşti, tât la cei săraci cât şi la cei
de rând şi la cei bogaţ i. Aşa tu-î fi cununa între ru-
mâne (şi ee-ţ l pasă de altele?) frumseţ a casei podoaba 
neamului teu şi fericirea iubitului teu George, cinstea 
şi mângăcrea părinţ ilor şi a fraţ ilor. învaţ ă rumâneşte 
cu sîrgă şi citeşte când şi când cârti cuvincioase, da 
româneşti, că de altele n’ai trebuinţ ă; văz că scrii bi
nişor, ce mă îmbucură în tot sufletul. îndeamnă şi fe- 
cioriţ ele rumâne la învăţ ătură şi lucruri de mână; da 
se-ţ î spun una incă. Io nu ştiu împrejurările voastre 
de acolo, înse pe cât cunosc duhul veacului aiestui, 
în care vecuim este pretutincleno veacul desfrânărilor 
a sburdăciunilor, a desmăţ ârilor şi a destrămării a tu
turor năravilor smeriţ i, care ne prescrie legea, cinstea 
moralitatea şi înţ elepciunea. Mintea spulberată depra
vată şi retăcită nu mai cunoaşte ţ ermuri şi margini 
în pofte, lăcomii şi toate strălu... Aste se cunosc

') Fitul lut Dimitrie Nicoară, econom In Giula.
3) Fiica cea mai mare alui David N.

(nu-î ştiu

Un serman rumân ce mai poate
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. maî cu seamă din ceî-ce din ţ ările voastre s’au adă
postit aici. Poftele nechibzuite în luchede vestminte 
nepotrivit puterilor s. a. aduc pc ceî maî mulţ i la tlr- 
fălire în cele maî infioroase necuvioşiî însoţ ite de 
scârbă, necinste neomenie şi neruşinc. Modele sunt 
un isvor de prăpădire şi vuiduirile în desmărdăciunî 
o perzare cumplită. Aste numaî aşa le ating aci, căci 
io-s încredinţ at, că tu eştî o vrednică rumână, şi că 
cinstea familii, a casei, a neamului românesc îţ î este 
de viu'tipărită în suflet şi că ureştî toate strălimbiile 
şi făstăţ iile sau ţ ulendrene sau unsuroase; aste sunt, 
îngerul meu, cu care însărcinez pe fiiul, da nu al teu, 
ci al meu, Insă dulce bărbatul tău Gcorge, ca să-ţ î 
rostească cu dragoste, rugându-te părinteşte, ca cu vîr- 
ful dulci buzelor tale să le culegi din buzele lui ţ ie 
atât de dulci şi să ţ i-le treci în minte şi inimă. Vezi, 
vezi drăguţ a mea, la ce m’aî adus cu scrisoarea ta, 
cât atâta-ţ i înşir până doară te afli asurzită şi scâr
bită de lungimea lor. Dar cine e vina, decât epistola 
ta, atât de îndulcitoare, prin care mi-ai insuflat atât 
de puternică poftă d’a-ţ î scrie atâte, cu cât că foarte 
pe strlns, boţ it şi scurt. Dar osada maî grea, ce ţ i-or 
adus, o să fie, că nu-î putea merge pe iele Mâna-mi 
prea debilă hârtia subţ ire, tinta străcureaţ ă, condeiul 
aci de fer, aci de gâscă fac asta, da să nu te mâh
neşti pe mine, ca să nu ai răbdare a le ceti, ca să 
dai foiţ a aceasta flăcării, la aceea nu ţ i-a trebui un 
car de lemne şi atunci pace. Ear să-i iei dorinţ a de 
cunoştinţ a lor, atunci ţ i-i bate capul puţ intel, li-î ceti 
şi receti — şi apoi vei merge pe iele ca pe apă sau 
ca apa pe şguabul morii sau pe ciurgoî. Tot lucru e 
numai ca să nu-ţ i neplacâ.

A ! Margioală ! maî că era să uit Da unde ai 
învăţ at tu a zugrăvi şi când? Şi aşa de frumos! Vezi! 
şi io-mi tot sparg capu, ca să pricep şi nu pot. Mi 
sc pare a YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„orile"  că ce aî zugăvit în capu epistolei 
1-aî pus cu susu în jos au cu josu în sus după zică 
ţ iganului, da mai în urmă io nu înţ eleg la zugrăvii şi 
tu nu-mi dai nici o deslueire. 0 ruge frumoasă In 
poala zugrăvelii, doi muguri roâî în sus şi ţ rii frunzQ
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frumos chip. Mult mi-am bătut capu şi numai una am 
putut alege (da asta numai la o ureche-ţ î spun, ca 
nici cealaltă să nu auză)...........................................
...............................................Stă! fâtu-mio de tată-tău

şi-l fă să vină cât mal curând cu dulcele frate-teu YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMi-  
lini/, ca să ne mal inbreţ ăm odată în viaţ a asta şi 
D-zcu va da să fie spre bine şi bucurie. Pe toate su
rorile şi verişencle tale serută-le cu căldură in nu
mele unchiului vostru cel ce din inimă ve doreşte a teu.BA

■

Nicoveseu Moise.

y
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Rugarea Românilor
din eparehia Aradului subşternutâ Maestater Sale împăra
tului Francisc I la anul 1814 pentru de a li-se da epis

cop român.*)YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Imitate Jmperate Domnule Domn 
mult Indurate prea milostive!

Neamul şi preotimea românească, din eparehia 
Aradului de legea grecească neunită, cu cea maî a-

*) Mi-s’a pus la disposiţ ie documentul ce urmează aci, din 
partea părintelui Emilian Mica, lntr’o copie bine scrisă şi »de 
cari se mat găsesc pe Ia unii preoţ i,* afirmă d-sa. A mat fost 
publicat acest document şi anume, In „Biserica şi Şcoala" nrii 
27 şi 28 din 1878; în Mitropolia Românilor de P. C. Sa Dr. 
Ilar  ion Pasca rin şi în * Cartea de aur« a d-lut T. Păcăţ ianu, voi. 
I (confişcat). Eu l-am reprodus după manuscrisul ce mi-e la 
disposiţ ie.

Mi s’a comunicai însă din partea P. C. Sale V Mangra, 
vicar episcopcsc, că nu acesta ar fi memorandul presentat de M. 
Nicoară la Curtea din Vieno, ci unul cu mult mat voluminos şi 
însoţ it de adnexe (Vezi Nota 2. pag. 17), a cărui conţ inut s’ar 
fi publicat în estras tn *  Românul«, ziarul lut C. A. ltosetti, din 
Bucureşti.

Nu am dispus nici de timp nici de mijloace pentru a putea 
verifica dacă acest memorand este acelaşi cu cel-ce so va fi găsind, 
probabil, în Archivul Burgului din Vicna: dar chiar în caşul 
când ar fi un resum t defectuos al aceluia, conţ ine motive sufi
ciente. pentru caracterisarea mişcării ce ne preocupă. Şi în fine 
— scriind eu studiul de faţ ă, n’am pretenţ iunea de a fi adus o 
nouă şi deplină lumină asupra chestiunilor ce atinge; şi cu 
atât mat puţ in am putut consulta tot co aş fi dorit. Sper însă, 
că atărgond atenţ iunea publicului asupra unor vremuri trecute, 
din domeniul vieţ ii Românilor ungureni, lucrarea mea va servi 
de îndemn pentru alte lucrări şi pentru adunarea materialului is
toric ce se va mai găsi resfirat, pela unii şi alţ ii, din bătrâni.

Şi am publicat aci acest document şi pentru motivul, do 
a da cetitorilor o icoană, « acă nu complectă, cel puţ in sugestivă, 
despre ideile, prcocupaţ iunile şi silinţ ele generaţ iei, care a por
nit campania desrobircl bisericei noastre ortodoxe române, — 
în frunte cu Moise Xicoard,
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«T
i plecată, şi credincioasă supunere îngenunchid a se ruga 

indrăsneşle, ca prea-sfinţ ila Maestatca Voastră după 
moartea cestul de acum episcop Pavel Avacumovicî, 
lor episcop de neam român cu sângele şi cu inima, 
român după milostiva sa indurare a le da bine să 
voiască !

1 i i
; ;

: .

i h
0 ; In toaLe zilele priveşte şi cu nemuritoare şi ne

grăită simţ ire a inimii mulţ ămitoare utmindu-se vede 
purtarea de grjiă şi înaltele orînduell a prea-sfinţ iteî 
Maestăţ i! Voastre, care ca un adevărat părinte cătră 
fericirea noroadelor Augusticesculul schiptru supuse le 
întocmeşte precum şi scolele preparande din Aradul- 
vechiu, carca pentru deşteptarea şi luminarea neamu
lui românesc din părinteasca a Maestatei Voastre cu 
îndurare acum a se ridica te-aî milostivit, neamul ro
mânesc şi clerul plini de mângăere întru atâta cu mal 
mare mângăere le-au primit intru cât in maî mare 
nădejde zerează de a goni negura, carea la cea maî 
mare parte a preoţ ime! şi a neamului aşa le cuprinsese 
minţ ile, cât nu putea să-şî cunoască clalorinţ ele sale 
cătră D-zeu, nici cătră împăratul său nici cătră patrie 
nici cătră cel de aproape al său nici cătră sine însu-şl!

Ci ca nădejdea aceasta, care acum numai s’au 
înflorit, să poată aduce rodurile sale, şi cât de curînd 
să-î ajungem secerişul, ca prea-sfinţ itel Maestatei Voas
tre să aducă credincioşi, supuşi patriei ţ ări!, cetăţ eni 
vrednic! şi bune mădulări neamului omenesc : De lipsă 
este o păstorească ehepetenic de neamul său, care să 
poarte de grijă şi să privegheze la luminarea neamu
lui, ca nu încrezîndu-1 şi rămânând earăşl in grija a- 
celoraşi, cari până acum la atâta număr de om or 
împedeeat şi or întârziat sau nu cum-va mijlociri po
trivnici prin acestea intrăbuinţ ându-se din toate părţ ile 
în paşul său oprindu-o să slăbească şi să nu poată a- 
pol veni la rodurile cele coapte.

Nici odinioară dela prea-sfinţ ita Macstatea-Voas- 
tră nici repusaţ il înainte au fost împăraţ ii au putut 
acea îndurare pofti ca pre neamul românesc carele cu 
limba, cu naşterea, cu obiceiurile şi cu portul de ce-

)

iBA

i i

j ' !
i

! \

!

;

:

i
î

• I

■

{
3

.■

I
i

i
i

i

A



— vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 59 —

lelalte supuse neamuri a tării foarte se deschilineşte 
la asemenea treaptă a culiuriî şi a învăţ ăturilor cu 
aceea sâ-î aducă!

Ne spun tabulele legilor, pline sunt şi istoriile 
de mărturii cum că însăşi muma ţ ara ungurească 
neamul aceasta românesc de un veac cu sine ba încă 
mai vcchiu ca pro un ficior al său necăutând Ia des- 
chilinirca limbii şi a legii l-au ţ inut şi I-au crescut!

Cu dreptul acum de aicîa putem întrebă: De ce 
dar pre lângă atâtea griji n’au urmat nici o nădejde? 
De ce neamul românesc de-abea la treapta cea mai 
de jos a învăţ ăturilor au ajuns? De ce în toată mo
narhia austriceaşcă ccî mai cupliţ l făcători de rău sunt 
Românii ? De ce neamul acesta la turburărî din lăun- 
tru mai totde-una este gata? De ce la Români vecini 
nu-şî pot unu de altul păstra lucrurile sale, rar este 
să fie românul lucrătorii! rar aşişderea şi norocos!

Augusticcscule împărat şi apostolicescule Graiu! 
Dă-ne îndrăsneală cu pricinile cele adevărate, a tutu
ror răutăţ ilor acestora, de carea omenirea se înfio
rează, precum acest neam cu cugetul său afiă în prea- 
milostivul sin a prea-sflnţ iteî Maestateî Voastre ca unul 
prea-îndurat părinte a tuturor supuşilor săi, cu fiască 
credinţ ă a ic turna!

Depărtată să fie toată urîcîunca şi toată pizma 
neamului şi clerului românesc călră neamul sârbesc; 
fiind tot de o lege cu sine şi asemenea dreptatea a 
ţ ării având, ci tot de am trebui să spunem ce o drept, 
pricina mal sus puselor urmări rele nu este tocma 
neamul sârbesc, ci cu adevărat privileghiile acel părţ i 
a neamului acestuia cu milostivire dăruite, carea sub 
împărăţ ia rcposatuluî împărat YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALeopold I. cu patriarhul 
şi mitropolitul lor Arsenic Cernovic>u pe la anul 1690 
în părţ ile cele supuse sfintei coroane a ţ ării ungureşti 
sub aceea augusticească îngăduinţ ă au venit ca prin 
biruiloorele ţ esaro-crăicştl arme cu ajutoriul lui Dzeu 
mai curînd in ţ inuturile şi lăcaşurile ce le-au avut 
mal de nainte de iznou să se ducă şi vrăşmaşii den- 
polo să se izgonească?
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I Au doară ne înşelăm, sau mai vîrtos fiind-eă 
toate privileghiile care ar împedeca dreptul altuia, ră
mân fără de nici o putere: Toate relele mai sus po
menite cu înalta lor îngăduinţ ă sau cuprinderilor da
telor priveleghiî: şi ţ esaro-crăeştilor de-asupra venite
lor rezoluţ ii, ci cu totul clerului celui mare serbesc 
Ie scriem ; carele cu vicleană măestrie sub forma pri- 
veleghiilor făcend întrebuinţ area ca nesimţ it să inşale 
şi să prindă în laţ ul seu pre român au căutat şi au 
lucrat, care român dimpreună cu clerul seu pentru 
prostia şi neştiinţ a sa fiind-eă de lege sunt, n’au pri
ceput înşelăciunea şerbilor şi de abea până astăzi 
s’au deşteptat din somnul cel păgubitorii!. Drept-aeeea 
mai marii clerului serbesc vezend bunătatea Romanilor 
cea proastă şi făcend întrebuinţ area dintr'însa, au lu
crat fără Romani, pentru Romani ce au vrut eî, că 
n’au fost nimenea a căuta cu scădere, altuia sie redi- 
care precum au lucrat mai marii clerului serbesc cu 
Românii!
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Inăscuta dreptate a Maestatei Voastre cei prea- 
sfinţ ite dintru acestea intâiu începătorii!, care cu aple
cate genunche neamul şi clerul românesc de legea 
grecească neunită prea-Inalteî priviri le pune dreptei 
judecată a o duce bine să voiască !

Românii cu lăcuinţ a în părţ ile Ungariei cele din
colo de Tisa şi In tot Ardealul care de demult se 
chema Dachia, mai nainto de a lua Ungurii stăpânirea în 
părţ ile acestea cu mulţ i ani sunt maî vechi.

Nici nu este vre-o îndoială cumcă Românii, 
car! şi astăzi în limba sa se numesc români, doară nu 
ar trage începutul său dela coloniile Romanilor în 
Dachia puse, a căria în zilele alergări! neamurilor ce! 
universale cu venirea atâtea neamuri varvare precum 
numele şi stăpânirea s’au pierdut aşa şi limba şi portul 
prin jalnică turburare ca aceasta au desrădăcinat, insă 
maî puţ in naţ ia românească întru fiinţ a sa nu au în
cetat cu rămăşiţ ele colonilor vechilor Român!, care 
de alte neamuri atuneîa se chema YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvlahi ear acuma 
valahi-, venind Unguri! cu virtutea sa i-a tras cătră
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sine şi cum pe alte neamuri care le-au aflat aicea 
aşa şi pre Roman! Jăsându-î în lăcaşurile lor în soţ ic- 
talea şi soartea sa, cu sine i-au primit!

Gumcă legea cea creştinească mai nainte de a 
ajunge alergarea cea universală a neamurilor câtră 
sfîrşitul veacului al IV-lea in părţ ile de miază-noapte- 
a împărăţ iei Romanilor, precum şi tocma în cetăţ ile 
cele de scaun în Roma şi la Ţ arigrad, rădăcina sa în 
Dachia a fi fost înfipt, nici o îndoială nu este, pentru- 
că privigherile marelui Constantin împăratul şi urmă
torilor lui gonit fiind, întunerecul păgânătăţ ii pretutin- 
denea noroadele, încât ţ inea împărăţ ia Romanilor cu 
strălucirea învăţ âturei lui IIs, se luminase!

Cunoseend Români de mal nainte adevărul cel a  - 
ducător de fericire, nici cum prin tireneşlile munci ale 
varvarilor la rătăcirea păgânătăţ ii nu s’au retras: Apoi 
deşi până au ţ inut împărăţ ia varvarilor nimica după 
legea grecească de faţ ă nu se slugea nici poate să fie 
dar’ tot nimenea nu ne poate tăgădui cumcă acelea 
celor păzite întru aceste de obşte ticăloşie prin private 
slujbe creştineşti ce le făceau Românii şi alte noroade 
supuse pe ascuns nu ar fi domolit obiceiurile varvari
lor şi n’ar fi dat pricină şi ocasie de au trecut şi el 
în legea creştinească, care din istoric şi mormânturi 
se poate mărturisi!

Iutrebe-se intru 9ine ispititorii istoriilor vechi de 
aceasta cât le plăce? Adecă ori mai nainte era aplc-* 
cat Ungurii bisericeî Apusului sau latineşti; ori bise* 
riciî Răsăritului sau greceşti ? Când aceasta puţ in se 
atinge de scopul nostru despre supuşi fără.numai a^ 
ceasta alătura destul a fi aicîa socotit, cumcă mal 
nainte de Sfântul Ştefan întâiul al'Ungurilor craî slujba 
legii creţ ineştl cea privată de care mal sus s’au zis în 
părţ ile ţ ării ungureşti cele dincolo de Tisa şi in Ardeal 
era după obiceiu bisericii răsăritului avend şi episcop 
care în cele duhovniceşti erau supuşi instrucţ iei (în
dreptării) patriarhilor dela Ţ arigrad, precum acestea 
numai cu o dovadă dela împărţ irea împărăţ ii Roma
nilor între fiii marelui Constantin împărăţ ia. Răsări tu-
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lui şi Apusului se poate mărturisi. De vreme-ce neîn
cetata certare mal până la sfârşitul veacului Xl-lea 
între curlea Romei şi între curtea Ţ arigraduluî de stă
pânirea duhonvicească şi cu totul încă nesăvîrşit ce 
se atinge despre dogmele credinţ ei între biserica lati
nească şl grecească, care intre biserici au pricinuit 
desunire sau despicare ce se zice (Şizma) aceasta 
desunire în veacul al XVl-lea prin soborul dela Tri
dent cu totul .dcsăvîrşit s’au întărit ca Curtea dela 
Roma să aibă jurisdicţ ie adecă stăpânirea sa presto 
provinţ iile Răsăritului a împărăţ ii! Romanilor.

Dară însăşi dijunirea pentru stăpânirea duhovni
cească carea mal vîrtos în Curtea Romei şi a Ţ ari- 
gradului au străbătut, ce se atinge do clerul cel mic 
şi de norodul cel creştinesc nu a făcut atâta deschi- 
linire câtă azi se vede cu mult mai pe urmă rîndul 
prelaţ ilor, a preoţ ime! ce! înalte numai ce se atinge 
de clerul cel maî mare a relighieî latineşti dela scau
nul stăpânire! Românie! în tradus, ear mal vârtos din 
temeiurile legii creştineşti alegerea episcopilor prin 
însaşî comuqitatele, apoi după aceea dela căpeteniile 
lumeşti, carQ în aceasta apostolicească crăime până 
în ziua de astăzi se face, este aşezată!

Adevărat este, cumcă lăcuitorilor ţ ări! ungureşti 
de legea bisericii Răsăritului maî nainle de vremi le a- 
celca în care niamuluî sârbesc s’au dat privileghic li 
s’au pus episcopii prin crai apostoliceştî : şi că aces
tea episcopii asemenea privcleghie au avut cu clerul 
cel ma! mare catolicesc, legile ţ ări! mărturisesc, fiind
că precum arată articolul al 4-lea anul 1574^ Ruteni! 
şi Români! de aceea n’au dat episcopilor catoliceştî 
zecîuială, pentru-că aceea şi episcopilor şi preoţ ilor 
de legea sa o dau, şi cumcă aceasta Români! din diş-. 
tricturile Bereteo-Bistriţ a şi Lanşocî încă la începutul
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I*) §. 2 din acel articol sună astfel:

»A reddendis tamen decimis videntur cxempli csse debere, 
postquam eas ipsi (Rutheni et Valachi) suao rcligionis episcopis, 
c»t sarerdotobis dare soleant.<
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veacului al XVlIl-lca aşa or lucrai arliculul 85—17231) 
ne arată că el episcopului dela Oradie au vrut să dea 
zecluială.

Deci ticăloasele timpuri în care după bătaia la 
Mohacî cu Turcii mal 200 de ani cea mal mare parte a 
tării ungureşti, adecă toate părţ ile cele dincolo de 
Tisa şi Bănatul sub jugul Turcilor au gemut, sau dela 
trupul ţ ării ungureşti rupt fiind, stăpânirii prinţ ilor 
Ardealului au fost supuse neamul şi clerul româ
nesc are de ascrie de ce nu or putut avea episcop! 
de limba şi neamul său !

Şi aceasta este urgia aceea dela care s’au tras 
mojicia şi neînvetătura neamului şi a clerului acestui 
că au fost numa pe sine însuşi legat! şi ca neşte pă
răsit! dela toată amestecarea cu fii ce! mai luminaţ i, 
fiind de abea neşte schinteî a caracterului omenesc, 
şi a legii creştineşti prin povestire cu gura prin între
buinţ area cărţ ilor bisericeşti, ba şi de acestea puţ ine 
sunt or mal putut între sine păstra, cu care de dobi
toacele cele necuvântătoare se deschilinesc !

Gând clerul, mal marele a şerbilor cu virtutea 
privileghiilor dela răposaţ i a preasfintiteî Maestate 
Voastre înainte mergătoriă împărat! s’au într’armat la 
anul 1690, mai-înaintc de ce Turcii la Zenta în comi
tatul Oaclchi cumplit fiind bătut! sub aripile pajenl 
toată fara ungurească afară de Bănat şi Keghementul 
Ceaichiştilor 2j au trebuit să o lasă ; neamului şi cle
rului românesc atuncia spre bucurie au putut fi, că. 
relighia cea de 200 de ani nebăgată în seamă, prin 
grija şi orînduelile acestor mal mari trebuia, de nou 
să se întocmească cultivirea şi moralitatea c.a şi din 
cenuşă să se ridice aşa cu celea dinafară insigne (sejn.-S

*) „Contraversiam inter episcopatus Varadiensem, et in' 
districtus Berettyo, Besztercze. et Laksăg residentos valachos, de
cimam dare recusanles, suae majestati secratisimae humillime 
ropraescutatam; altefata sua majestas regia, pro juris et justitiae 
exigontia elementer determinabit.

2) Regiment sârbesc, din ţ inutul de jos dintre Dunăro şi 
Tisa. In mare parte catolisaţ l. .
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ne) a diregăloriilor bisericeşti de atâtea veacuri ne
văzute mare nădejde făceau ;

De vreme-ce clerul cel mai mare al sârbilor ră- 
dicându-se în comiţ iile (Dietă) crâimel la anul 1792 
ţ inute, să i-se dea dreptul de a avea votul (cuvântul) 
şi scaun in dietă apoi într’acelealalte acestea s’au a- 
dus cumcâ statornica norocire a societăţ ii cetăţ eneşti 
se cuprinde în laolalta norocire a tuturor soţ iilor, deci 
toţ i aceia împotriva a statornicei fericiri a patriei lu
crează, carii milioane de lăcuitorî de legea aceasta ce 
prin vre-oare-căţ î-va numai ca nişte modulari ale sale 
darurile şi facerile de bine a constituţ ii (întocmirea 
ţ ării) ar putea primi prin aceasta dela îndulcirea face
rilor de bine ar vrea să-i desbată de cumva pre a- 
ceia carii or putea fi părtaşi acestor faceri de bine 
cu aceea mărturia a dragostei şi a preţ uire!, cu care 
şi pre toţ i ceialalţ i concetăţ eni, şi Iii al patriei după 
starea sa el îmbrăţ işează aşadarâ împotriva acestor 
ale sale temeiuri adecă Împotriva statorniciei fericirii 
a patriei, lucrează clerul cel mare sârbesc că şi 
închizind calea neamului românesc, carele cu trei 
părţ i iaste mal mare la număr decât neamul sârbesc, 
ca să nu poală nici la o treaptă a vreunei diregătoriî 
a avea ocasie de a străbate 1

Iată Românilor şi Rutenilor de legea bisericii Ră
săritului acelora cari lăcuiesc în părţ ile ţ ării ungureşti 
dela Miazănoapte cătră Răsărit augusta moaşa Maes- 
tatei Voastre, răposata Maria Terezia prin unirea cre
dinţ i! şi prin episcop! de neam şi de sămânţ a lor 
mult ajutoriu; le-au adus de ar fi fo<t ca dintru acel 
însuşi timp şi presto bisericile oparohil Aradului a 
Timişoriî şi a Vârşeţ uluî chepeteniile legii să fie fost 
de român, au doară prea milostiva voie ce se atinge 
de românii acestor eparchiî nu ar fi avut cu mult 
mal fericite urmări ? cu dreptul nu ne îndoim !

In toată eparchia Aradului, care după declara- 
toriumul cel în anul 1777 cu multă îndurare dat cu
prinde în sine 14* protopresbileraturî cu 481 de locuri 
mame şi 126 filiale parochiî atetea şi biserici toţ i nu-
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/.< mai români sunt şi de abia se află trei locuri, care 
ar fi cu şerbi amestecate!

Eparchia Timişoril din 10 protopresviteraturî tn 
care s’au arătat a fi 287 de locuri mume şi 37 fi
liale, atâtea şi biserici, doară numai unul a Chichindeî 
cu 17 parochiî se află, în care sunt numai sârbi, eară 
a Cianadulul şi a Becîchereculuî cu 40 de parochiî cu 
şerbi amestecate poate avea, că celelalte locuri sunt 
toate româneştii

Iară în eparchia Verşeţ uluî din şase protopresvi
teraturî numai a Verşeţ uluî de iaste cu şerbi amestecat 
în celelalte toate sunt numai români de legea gr. 
neunită!

Aşadară prin făcuta la anul 1769 a lăcuitorilor 
conscripţ ii prin groful Bănatului Klari presidentul Bă
natului chiar le spune că din 450,000 a Bănatului nici 
80,000 de şerbi, însă la altă parte 300,000 de rumâni 
s’au aflatJ) cum de înalta luare de seama la atâta nu
măr de supuşi credincioşi nu lî-au dăruit chepetenil 
duhovniceşti de neamul şi sămânţ a lor, care chilină 
grijă să poarte de îndreptarea lor? aceasta nici că se 
vede
poate fi aceea asemănare şi deschilinirc a fi întru ru
mâni şi sărbl, care este Intră şvabi şi întră alte nea
muri de viţ ă nemţ ească, fiind aceste mai cultivate şi 
mal limpede, eară aceea mai proastă dialectă au!

Aceasta socotinţ ă se adeverează cu Serbii, cari 
s’au sălăşluit pre marginile dela Arad prelângâ Âlurăş 
şi Tisa făcendu-se miliţ ia împrotiva Turcilor când ţ i
neau Bănatul. Aşa fiind dinpreună supt jugul Turcilor, 
în tot Bănatul şi în varmeghiile Aradului, Zerandulul 
şi a
Serbii or învăţ at limba locuitorilor vechi, adecă româ- 
nească, fiind cu Românii amestecaţ i şi de-o lege.

*) După datele statistice oficioase dela 1900 tn Banat sunt: 
821,726 români, 257,597 sărbl (şi şocaţ i); restul locuitorilor, până 
la suma totală de 2,336,104 sunt maghiari, germani, slovaci, ru
teni, croaţ i şi alte naţ ionalităţ i (Vezi YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. Czirbusz G. Magyar- 
orszdg a XX evszâzad elejdn p. 899.)

*) Loc alb In act. 
s) Loc alb In act.

2) a veni, fără numai că socotesc unii că

3) până unde s’au fost întins puterea Turcilor,«JA

r
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Gumcă prin străduirea maî marilor a clei ului ser- 
besc întunerecul carele sub jugul turcesc au prins ini
mile neamului şi a clerului romanesc încă nu laste 
gonit nicî se va goni, aceasta numai de-acolo se poale 
aretâ, fiind-e& clerul acesta serbese cu norodul şi cu 
clerul românesc nicî-odată nu vorbeşte în limba şi în 
dialecta Iui, adecă româneşte, aşa nicî temeiurile a 
moraliceştii creştineşti sau a părinteştilor mântuitoare
lor învăţ ături a religiei a turnă nu ştiu nicî eanoni- 
ceştî cercelărî preia biserici nu fac cu a cărora 
sie să cunoască scăderile, cu carele luptă credincioşii, 
bisericile şi ocolele, apoi tuturor acestora să aducă 
vindecare sfintele slujbî, pentru întărirea credincioşilor 
să ne facă şi temeiurile moraliteştî creştineşti, şi înal
tele creeştî îndreptări şi bonevoinţ ^ întru inimele lor 
cu cea mai mare evlavie, precum ar trebui să le în- 
redecineze ca toate, cum se cade urând să vină; şi 
cumcă aceasta de-acolo până astăzi putem încheea, 
fiindcă şi însăşi sfintele slujbî în unele< locuri nu în 
născuta limbă românească ci în cea Sârbească, ba 
tocma muscăleascâ a se face poruncesc, care limbă 
muscălească nicî şerbul însuşi, născut, nu o înţ elege. 
Aceasta din interesul său clerul cel mai mare a o face 
-se vede, ca nu cumva mergănd la sfânta slujbă şi aşa 
din cărţ ile bisericeşti norodul ce e încredinţ at grijeî 
lor cei duhovniceşti, prin învăţ ăturile legii şi a mora
lităţ ii să se mântuiască, ci încă în mal mare întune- 
rec şi urgie să vină.

In ce mod de s’ar putea cere dela clerul cel mal 
mic ca la aceea treaptă a învăţ ăturii şi a moralităţ i! 
să ajungă, carea dela un păstorlu duhovnicesc se cere 
când el maî lot viaţ a, sa o petrece in cetirea cărţ ilor 
bisericeşti în limba muscăleascâ scrise, de vrea să-şî 
capete sau să-şî ţ ină parochia!

Toate lucrurile şi trebile consistoriumulul în mal 
b u s numitele eparhii în limba sârbească le poartă, apoi 
însuşi episcopul, cu cea mal mareparte a asesorilor 
năsdtţ ţ l";sărbî, nu ştiu româneşte; şi puţ ini asesori de 
români unde se află, iiuişţ iu ş.ârbeşte, De pndşseri-? 
tenţ iilc şi hotărlrile consistoriumulul- nici asesorii ro-
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mâneşlî nici românul cel cu pricina nu le înţ elege, nici 
el întreabă, nici el ascultă, să grăiască ţ ie un cuvânt 
pentru sine, in judecata episcopească!

încă şi ce şi prea înaltele rînduelî împărăteşti 
care se poruncesc ca preoţ ii în limba cea născută să 
le facă oamenilor cunoscute, in canţ elariile episcopeştî 
aşa de rău se fac româneşte, cât de multe-orî nici de 
cum nu se pot înţ elege!

Care toate dinpreună luate ca şi cu degetul arată, 
cumcă sub episcopi sârbeşti clerul şi norodul româ
nesc carele cu dreptul cetăţ enesc prin articulul 271)1790 
s’au dăruit ce s:au dat şi tuturor lăcuitorilor de legea 
grecească neunită din ţ ara ungurească şi din părţ ile ei 
împreunate şi precum clerul cel mare a sârbilor în 
preprovocata inştanţ ia sa sub a) au arătat că milioane 
fr.c, de nu sunt la trei părţ i de patru dară doauă părţ i 
de trei cu adevărat sunt în viac fiind la întunerec o- 
sîndiţ î, nici-când nu vor putea ajunge la ceea treaptă 
a omenirii, în care s’ar covini asta, nu ca neşte des- 
redecinaţ i ai ţ ării fu, ci ca neşte credincioşi a Maesta- 
teî Voastre trebnici supuşi, după înaltele îndemnuri şi 
voinţ a a Maestateî Voastre şi după însufleţ irea legilor 
âriî, precum şi după însăşi a ţ ării ungureşti din dieta 

_nului 1790 înaintea augusticeseuluî creesc tron, cu a- 
lecată credinţ ă aduse pofte sub b.) şi despre aceasta 

"igăduita milostiva crăiască resoluţ ie; altă mijlocire

*.) Eată textul articolului din cesliune:
„Sua regia apostolica majeslas sacratisima elementar an- 

—ere dignatur, ut graeci ritus nou uniţ i regni incolae in re- 
rzr) hoc jure civilatis donaţ i, sublatis in conlrarium sanctis legi- 

în quantuin haec ad graeci ritus non unitos se referent, ad 
^■ar aliorum regnicolarum acquirendorum, et possidendorum
__ orum. ac gerendorum omnium officiorum, capaces in regno

igariae partibusque adnexis sint.
„.Iuribus caeteroquin regiae majestatis circa negolia eteri, 

__ ‘siae, religionis, cujus exercitium plene ipsis liberum erit, 
ationum, sludiorum, ac juventutis educationis, non minus 
legiorum ipsorum, quae fundamentali regni constilutioni non 
nsatur,' prout majestas sacratissima a gloriosae memoriac 
ribus suis accepit, ita eidem alUfutae regiae majestati porro 

—ie in salvo rclictis.
5 *
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