ASPECTE ALE LUPTEI CULTURALE ŞI POLITICE
A ROMANILOR BANAŢENI ÎN PRIMA JUMĂTATE
A SECOLULUI AL XIX-LEA

Supplexul reprezintă un moment crucial în mişcarea de emancipare
a poporului român. Condiţiile politice nefavorabile, legate de
refluxul postiosefinismului odată cu instaurarea regimului reacţiunii şi
cu împăcarea dintre Curtea de la Viena şi nobilimea maghiară, au determinat neîndeplinirea obiectivelor de bază urmărite de iniţiatorii acestei
acţiuni largi româneşti. Totuşi, oa un rezultat practic al mişcării Supplexului, problemele promovării culturii şi educaţiei poporului român precum şi cele privind îmbunătăţirea situaţiei materiale şi spirituale a
clerului său au devenit o permanenţă im preocupările autorităţilor centrale şi locale, care încă din timpul răscoalei lui Horea vedeau în rezolvarea lor o garanţie a preintîmpină,rii unor explozii revoluţionare din
partea maselor. Drept urmare, dieta din 1791-1792 a instituit două
comisii oare şi-au desfăşurat lucrările în anul 1793 ,cu misiunea de a
elabora proiecte în acest sens 1 • Proiectele elaborate 2 n-au ajuns însă în
dezbaterea dietală, această stagnare timp de aproape două decenii determinînd intervenţia finală a Curţii, care în 1810-1811 cere episcopilor
români Ioan Bob, Vasile Moga şi Samuil Vulcan înaintarea de rapoarte
şi propuneri privind rezolvarea problemelor în discuţie. In urma planurilor înaintate de Ioan Bob şi Vasile Moga (acesta din urmă făcînd
şi intervenţii personale în cursul călătoriei sale la Viena în 1812)3, Curtea
a luat o serie de măsuri prin decretele aulice din 10 mai 1816 referitoare
la situaţia şcolară a uniţilor şi ortodocşilor separat4 , oa şi prin decretul
aulic din 2 august 1824 privind situaţia şcolară a tuturor românilor din
Tr.ansilvania5 .

naţională

1
Gal Kelemen, Az 7791 evi erdelyi orszdggyuUs liozohtatdsiigyi bizottsdga, îu Erdelyi Iro<lalmi Szemle, 1929, 1-2, p. 43-48. ~,.~
3
Bizottmdnyi terv a nepneveles tdrgydban, Manuscris 4085, Arhiva istoricii a filialei Academiei RSR Cluj.
8
Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga 1774-1845, Cluj, 1939,
p. 87-88; Toth Zoltan, Az erdelyi es magyarorszdgi romdn nemzeti mozgalom (1790-1848),
Budapest, Akademiai Kiad6, 1959, p. 60.
4
Arhivele Statului Sibiu, Pondul Brukenthal, O, 1-6, 163.
6
Manuscris .4085, p. 31-34.
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In ceea ce priveşte situaţia şcolară a românilor din Banat, aceasta
a ocupat locul central în raportul înaintat Curţii de către episcopul de
Oradea, Samuil Vulcan. Solicitat în două rinduri, în 19 februarie 1810 6
şi în 31 ougust 1810 7 de către cancelarul aulic, contele Erdody, oa în
spiritul dispoziţiilor imperiale privind îmbunătăţirea administraţiei ortodocşilor şi a promovării înaintării lor în cultură, să-şi prezinte cit mai
urgent raportul asupra situaţiei de fapt şi propunerile privind îmbună
tăţirea acesteia, episcopul se adresează în primul rind unor personalităţi
competente, cerindu-le la rîndul său opinia. Printve aceste personalităţi
la loc de frunte se situează Petru Maior, care la 11 octombrie 1810 îi
răspunde episcopului Vulcan printr-un amănunţit plan privind organizarea invăţămintului sătesc şi ridicarea culturală a preoţimii ortodoxe.
El accentuează îndeosebi importanţa deosebită a sprijinului deplin al
autorităţilor şi stăpinilor de pămînt, subliniind că „înainte de tote Maiestatea Sa ar trebui să persuadeze pe magnaţi că promovarea culturei
poporului român va fi spre folosul ţării".
Samuil Vulcan înaintează raportul său către cancelarul Iosif Erdody
la 10 iunie 1811 8 . Pentru a ilustra cauzele fundamentale ale situatiei
culturale necorespunzătoare a poporului român de rit ortodox din Ba~at,
el aduce un singur exemplu concret de dată recentă, lăsind generalizarea
şi tragerea concluziilor pe seama adresantului. E vorba de încercarea
ierarhiei bisericeşti sîrbe din Banat de a-l înlătura pe G1igore Obradovici
din funcţia de director şcolar al cercului Timişoara şi de a-l înlocui cu
un senator al districtului Kikinda, complet neştiutor al limbii române,
făcîndu-se abtracţie de faptul că în acest cerc se află 422 de şcoli româneşti şi doar 24 mixte, cu un număr de 11662 de elevi români ca şi de
faptul că Obradovici a depus o activitate lăudabilă întemeind şcoli, traducînd şi editînd manuale şcolare în limba română. Pentru preîntîmpinarea unor astfel de abuzuri, Samuil Vulcan ·consideră ca o condiţie esenţială ca în toate diecezele locuite în preponderenţă de români şi în mod
deosebit în dieceza Vîrşeţului cu 224 de parohii româneşti şi 24 illyrice,
Aradului cu 494 de parohii româneşti şi 3 mixte, Timişoarei cu 227 parohii româneşti şi 94 illyrice, să se instituie episcopi români. Numirea
recentă a lui Vasile Moga în Transilvania reprezintă un precedent demn
de urmat în acest sens, care corespunde „politicii sănătoase a Statului".
O altă măsură propusă de episcop, ou implicaţii mai largi de.cit ar părea
la prima vedere, este generalizarea calendarului gregorian, care, pe lingă
faptul că prin înlăturarea dublării sărbătorilor ar elibera un număr de
zile de lucru favorabile dezvoltării agriculturii şi indu5triei, ar avea şi
rezultatul ca „inimile, cari pînă acum aJU urmărit deosebita numerare
a anilor şi zilelor, prin uniformitatea Calendarilor şi acuşi a funcţiunilor
sale cetăţeneşti într-un acelaşi timp şi în aceeaşi mesură, cu încetul vor
accepta acelaşi principiu politic uniform comun cu a celor alălţi cetă-

° Cf.
7

8

Unirea, XT, 32, 10 august 1901, p. 262.
Idem, XI, 28, 13 iulie 1901, p. 230.
Idrm, XI, 32, 10 august 1901, p. 262-263.
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ai Patriei". Pentru dezvoltarea învăţămîntului, în fiecare comună
cu peste 100 de ·case să s·e înfiinţeze o şcoală, iar pentru aceasta „să se
prelucreze un proiect acomodat împrejurărilor, timpului, locurilor şi
poporului, de cătră bărbaţi pricepători la sciinţele pedagogice şi bine
cunoscetori ai locurilor şi ai împrejurărilor". O condiţie a succesului
înaintării în cultură a popoiru1ui român este însă introducerea alfabetului
latin corespunzător limbii române care „urmăreşte vorba latinească",
pentru a uşura astfel a'tît integrarea în dezvoltarea ·culturală europeană,
cit şi apropierea spirituală a diferi.telor neamuri care locuiesc în ţară.
In sfîrşit, adoptînd aproape textual pr:opunerile lui Petru Maior în vederea
cultivării preoţimii ortodoxe, Samuil Vulcan recomandă ca episcopii neuniţi să fie obligaţi a nu primi la preoţie decît absolvenţi ai ştiinţelor
teologice cu caH;tăţi corespunzătoare misirunii lor. Iar cum aceasta nu
se poate realiza fără seminar şi ştiut fiind că la cel din Carlovitz precum
şi în mănăstiri românii nu sînt admişi, măsurile ce se impun a fi l1!1ate
episcopul le lasă în mod diplomatic a fi deduse de cei responsabili cu
aceste probleme.
Care era însă atitudinea bănăţenilor faţă de aceste proiecte venite
din afară, care-i priveau im mod direct? Mişcarea de> emancipare naţio
nală a românilor bănăţeni, în diferite1e ei forme de manifestare, poartă
amprenta realităţilor social-politice specifice, desfăşurîndu-se pe coordonate programatice şi de timp proprii.
In ciuda progreselor înregistrate pe plan economic şi social, Banatul
şi păirţile ardelene pătrund mai tîrziu în ari·a de manifestare a luminismului, nu atîf în receptarea valorilor luministe europene, cit mai ales
în producţiile originale. Cele dteva personalităţi culturale 1ale luminismului bănăţean, prezente în viaţa cuiturală românească din această perioadă, nu pot acoperi lipsa unei pături intelectuale româneşti chemată
să realizeze contactul cu masa largă a poporului, să difuzeze cultura
şi ideologia epocii în cadrul larg românesc. Abia din a doua jumătate
a deceniului doi al secolului al XIX-lea apare în Banat o pătură a inteligenţei, dominată de preoţime şi dascăli, cu foarte puţini reprezentanţi
din mediul burgheziei, în parte a1bsolv·enţi ai Preparandiei, dar şi ca
urmare a efervescenţ.ei culturale care a cuprins pe români, concretizată
în producţia sporită de carte 1 românească. Activitatea tipografi.că din Buda
şi a cenzorilor ei români, peT1sonalităţi marcante ale epocii luministe,
aduce în părţile bănăţene o bogată literabură, de factură laică tot mai
mult, inspirată de ideile înaintate ale vremii. Complexitatea problemelor
abordate, de la subiecte cu caracter practic pînă la beletrisUcă, atrage
din ·aceste teritorii o masă ·compactă de cititori, care în deceniul trei
depăşeşte net ca număr şi diversitate celelalte regiuni. Paralel cu acest
proces de cristalizare a unei pături culte 'În Banat, din rînidurile acesteia
îşi fac intrarea în vi 1 aţa plllblidstică, liternră şi ştiinţifică o serie de personalităţi, tot mai mulţi oa număr, trecuţi prin şcolile Sillperioare din imperiu sau chiar din &Jropa. Trecerea de la apariţii izolate la o veritabilă
echipă concentrată în jurul Universităţii din Buda .este urmarea firească
a progresului economic şi social pe care-l înregistrează Banatul.
https://biblioteca-digitala.ro
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Participarea tuturor factorilor amintiţi, imboldurile şi exemplul ardelenilor, reactivează mişcarea naţională a r-omânilor de aici, în sensul precizării unor obiective şi a sporirii gradului de combativitate. Apariţia
unei burghezii sau ,a unor pături cu interese burgheze, în care trebuie
să includem acea pătură cultă, angajarea acestora în fruntea acţiunii,
trasează o anwnită orientare în desfăşurarea luptei naţionale a românilor.
Condiţiile şi problematica specifică a locului face ca această direcţie
proprie să nu coincidă în toate ,punctele sale cu ideologia politică întîlnită
în celelalte regiuni. Fără a îmbrăca un caracter pronunţat politic, miş
carea naţională de aici reţine în aspectele ei caracteristice o serie de
note de nuanţă politică, urmărind în primul rînd realizaEea unor deziderate de ordin oultural - limbă, şcoală, emancipare eclesiastică - la
care se adaugă desfăşurarea ei în mai toate acţiunile în oadrele bisericii
ortodoxe. In ciuda aspectului ei ,confesional, acţiunea are un substrat
politic nemărturisit uneori, prin desele referinţe pe care le face la legile
maghiare din 1790-1791, care recunosc bisericii ,ortodoxe din Ungaria
o situaţie de drept politic fără deosebire de naţionalitatea credincioşilor
ei şi-i scot pe sîrbi din cadrul politic al privilegiilor illyrice, aşezîndu-i
politiceşte alături de ceilalţi cetăţeni 9 • Teoretic românii eraiu egali cu
celelalte naţionalităţi ortodoxe din Ungaria. Alături de acest aspect, cîteva
din dezideratele principale formulate în petiţiile şi memoriile bănăţene,
trădează interesul pentru statutul politic al românilor din imperiu. Să
nu uităm nici faptul că sîntem în faza în care popoarele din imperiu
trăiesc o renaştere naţională, îşi redescoperă originile, îşi popularizează
individualitatea şi caracteristicile naţionale, sînt sensibili la orice manifestări de viaţă naţională ale celorlalte popoare. Evident, nu lipsesc nici
excese, izvorîte firesc din dorinţa de promovare a intereselor naţionale
proprii, de a se impune în complexu]J naţional din imperiu. Aşa a fost
şi CMul ierarhiei bisericeşti sîrbeşti, care urmărind promovarea şi afirmarea drepturilor poporului sîrb, uită de aspiraţiile legitime ale românilor la o viaţă naţională proprie, înăbuşind uneori tendinţele de ridioare
ale poporului cu care convieţuiesc.
In acest context, mişcarea bănăţeană, pornită în cadrUil biseTicii ortodoxe române şi urmărind în principal emanciparea religioasă a românilor
de sub tutela ierarhiei sîrbeşti, prin revendicările formul ate, vizează
dobîndirea statutului de egalitate politică şi socială a românilor cu
celelalte naţionalităţi ortodoxe şi în speţă cu sîrbii. Spre deosebire de
mişcaTea ardeleană, ea are un caracter looal mai pronunţat, dar prin
programul general formulat în numeroasele petiţii şi memorii se înscrie
în cadrul larg al luptei de eliberare naţională a românilor, atit din punct
de vedere programatLc, cit şi al forţelor sociale participante, al formelor
de luptă, al întregii ideologii politice promov;a:te.
Exagerări inerente ce pornesc şi din partea românească, izvorite în
primul rînd din motive de ordin religios, lipsa de claritate a obiectivelor
1

1

0 Gheorghe Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim
istoria românilor crişeni ( 1830- 1840), Arad, 1938, p. I.
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pentru o parte a celor antrenaţi în acţiune, susţinută şi de inexistenţa
unui centru al mi·şcării (pentru ["egiunea Aradului exista şi a confirmat
importanţa unui ·asemenea focar), •Ca şi manevrele întreprinse de Curtea
vieneză pentru dezbinarea confesională a româniJor, toate acestea împiedică în unele cazuri realizarea şi afirmarea solidarităţii româneşti în
susţinerea revendicărilor formulate, în antrenarea unor categorii sociale
mai largi în acţiunile intreprinse. Mişoarea rămine încă la niv·elul pătu
rilor culte (cler, profesori, învăţători, funcţionari, puţini negustori, studenţi, e1evi), nu apelează în nici un oaz la masa popo!1Ululi de
jos, deşi aproape toate supliicele bănăţene sînt semnate în numele poporului român din ·acest teritoriu. Lipsa obiectivelor de ordin economic şi
social, preponderenţa revendicărilor cu oaracter cultiural sînt o dovadă
în legătură cu cele afirmate. Ideologi1a luministă a vremii, inspirată în
componentele ei esenţiale de i1umiinismul german, caracterul ei legalist
şi nonviolent, orientaTea cu predilecţie spre „Luminare", ca unic mijloc
de înlăturare a relelor, toate explică în bună măsură o atare orientare
şi desfăşurare ia acţiunii. In ciuda unor exagerări de care vorbeam, ac\iunea nu se îndreaptă împotriva poporului siTb, fapt mărturisit de personalităţi de frunte ale mişcării, ,cum a fost un Moise Nicoară sau de petiţiile
şi memoriile colective. „Depărtată să fi.e toată ura şi pisma neamului
românesc şi a derului cătră neamul sirbesc, ,fiind tot de o lege şi avînd
asemenea dreptate a ţării ... " 10 , scria semnificativ Instanţa clerului şi
poporului românesc din dieceza Aradului.
Acţiunea românească, pornită din interiorul bisericii ortodoxe, pentru emanciparea eclesiastică, pentru ridkarea culturală şi materială a
clerului, ~ntru „purificarea" aoestu1a, ca şi repercursiunile pe plan
cultural pe care le anunţă programul românesc se desfăşoară sub tutda
şi cu sprijinul foarte larg ,al episcopuJui Orăzii, Samuil Vulcan. Tendinţele de apropiere şi conlucrare cu bi1serica unită au provocat reacţii
diferite în cercurile clericale ortodoxe din Banat, constituind unul din
motivele care au împiedicat .realizarea solidarităţii de oare vorbeam mai
sus. Indiferent de comandamentele oare l-au condus, chiar şi în interesul de a cîştiga noi prozeliţi pentru bi:serica unită, rolul episcopului
orădean a fost mare. Disputele confesionale au intîrziat aici realizarea
unei opinii comune în susţinerea revendicărilor în faţa Curţii, dispute
de care va pirofita a-c'easta din urmă, adîncindu-le şi menajîndu-le conform vechii politici habsburgice.
Tendinţele româneşti pentru eman:cipare şi egalitate, religioasă şi
naţională interesează într-o largă măsură şi grupul intelectualilor romani
din Pesta. Bănăţenii, în primul rînd profesorii Preparandiei, sînt într-un
permanent contact cu Petru Maior şi inteliigenţa română din capitala
Ungariei. Primul le dă sfaturi, le furnizează arigumootatia istorică, impresionînd prin vederile largi pe caire le exprimă în puţina corespondenţă
1

10
~f. Biserica şi şcoala, II, 1878, 27, p. 212; Cornelia Bodea, Moise Nicoară {17841861) şi rolul său în lupta pentru emanciparea naţional-religioasă a românilor din Banat si
Crişana, Arad, 1943.
·
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care s-a păstrat. „ ... De voiru putea cevia pricepe sau ajuta, nu voiu
întîrzia a vă înştiinţa. Românii de pe acolo, cum :văd, bine sunt invitaţi
pentru Episcopia din Ar"ad şi au început a cunoalŞJte cine sunt românii
... şi că ver uniţi, ver neuniţi, tot sunt românii fraţi împreună" 11 îi
scrie lui Nicoară în anul 1815, interesat de orice manifestare de viaţă
românească.

Justificind cu arr-gumentele dreptului istoric şi natural îndreptăţirea
cc·rerilor româneşti, argumentarea teoretică a programului .concret de
reyendicări se inspiră din ideile progresiste ale secolului luminilor (teoria
contractualistă printre al tele), din ideologia niaţională rnmânească sin tetiza t.ă în operele Şcolii ardelene. Ei înşişi spirite luminate, conducătorii
mişcării solicită „Historia lui Şincai locurile însemnate şi altele ce se vor
mai afla de folosu în lucrul nostru, precum şi din a lui Klein" 12 , făcînd
apeluri dese în argumentaţia lor la originea romană a poporului nostru.
la drepturile ce li se cuvin în virtutea unui trecut glorios, la întîietatea
şi continuitatea elementului românesc pe aceste meleaguri, dar şi la legile
firii. la dreptul firesc, natural, cu care este înzestrat fiecare am la naştere.
la l:'gala îndreptăţire după naştere a oamenilor.
In momentul cînd, prin diferite canale (Preparandia, şcoli, manuale.
<"arte tipărită, contacte cu alte medii de viaţă şi cultură) această ideologie pătrunde în rîndul clerului de jos, a dascălilo,r simpli de ţară şi a
celorlalte categorii sociale .cu interese burgheze, se produce şi revirimentul în mişcarea românilor bănăţeni. Existenţa unui centru conducător
în jurul Preparandiei arădane explică începutui acţiunii în eparhia Aradului, urmată la puţină vreme de cea a Timişorii şi Vîrşeţului. Unirea
ideologiei luministe cu masa largă a preoţimii şi dascălilor, componente
principale deocamdată ale ~nteligenţei române, (nu socotim puţinii funcţionari şi studenţii de la Pesta care participă accidental la acţiune), în
realizarea căreia Preparandia şi răspîndirea cărţii tipărite au avut un
rol însemnat, explică la rîndul ei începerea acţiunii pentru românii bănă
;eni. Şi nu întîmplător acest început are loc în eparhia Aradului, urmat
apoi de cea a Timişorii şi Vîrşeţului. Din pa:rtea Caraşului lipsesc deocamdată iniţiativele, totul reducîndu-se la contacte, la nivelul fruntaşi
lor. Lipseau forţe1e necesare, oameni de suflet care să o pornească şi să
o ,conducă, motive .suficiente care-l îndemnau pe I. Thomici să-i scrie lui
Nicoară: „ ... noi akea nu ne mişcăm, nici începem ceva, să vedem ce
veţi .săvîrşi acolo cu Eparhia Aradului" 13 .
Incercînd o trecere în revistă a acţiunilor bănăţene revenim la
Maestatica petiţie din 1807, acţiune ce trebuie pusă în legătură au o
alta similară, într,eprinisă cam în .aceeaşi vreme de preoţii eparhiei ară
dane14. Petiţia, semniată de Ştefan Athana!sievid şi Gheorghe Pebrovici pro11

Tribuna, XII, 1908, 33, 10-23 februarie, p. 2.
Iacob Radu, Episcopul Samuil Vulcan şi biserica neunită, în Cultura creştină, X, 1921,
7-9, p. 277.
13
Scrisoarea lui Thomici către Nicoară, la C. Bodea, op. cit„ Anexa CXX, p. 297.
u Ibidem, p. 56
12
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topopi, Petru Petrovici şi Dimitrie Ţi·chindeal, parohi, cerea un român
în postul de director al şcoalelor naţionale, amintind de trecutul vechi
şi glorios al neamUilui, de întunericul ·În ciare acesta a fost lăsat să cadă.
Deşi purta semnăturile 1celor patru, petiţLa vorbea în numele „a toată
naţia română din Banatul ,timişan" 15 •
La scurt timp după aceasta, în fruntea 1acţirunilor arădaniilor se impune figura lui Ţichindeal. Staibilind legături strînse CU episcopul Vulcan,
în cursul anului 1813, împreună cu acesta şi protopopul Chirilovici din
Galşa, hotărăsc să facă cunoscut Curţii că românii doresc ca succesor
al episcopului Avacumovici să fie „de neam român cu 1s1îngele şi inima" 16 .
Ia naştere astfel Instanţa clerului şi poporului românesc din eparhia Aradului, ,cu idei 1sugerate de Ţichindeail, dar înaintată împă!ratului în numele clerului şi poporruJ.1ui românesc. Consemnăm cu această ocazie şi
instalarea centrului acţiunii româruilor ortodocşi în .eparhia Aradului,
unde împrejurările favorabile dădeau nădejdea unei izbînzi. Acţiunea
arădanilor se va desfăşura un bun răstimp în jurul 1 aoelruiaşi obiectiv:
instarurarea unui episcop român.
Instanţa faoe apel la originea românilor, la dreptul de întiietate pe
aceste teritorii, unde îi găsesc ungurii la cucerkea Transilvaniei, la individualitatea neamului, „carele cu limba, cu naşterea, cu obiceiurile şi
cu portul forte se deschilinesc de celalte neamuri supuse a ţării" 17 , la
numărul românilor „ca:re icu trei părţi este mai mare la număr decît
neamul sîrbesc", socotind că altă rezolvare nu există decît „să li se dea
Episcop de neam românesc" ..în acest scop propun ca episcopul să nu
se mai aleagă în sinod, ci „după norma şi orinduiala clerului neunit din
Ardeal" să se aleagă trei candidaţi români pentru episcopat. Foarte interesantă, dar nu surprinzătoare avînd în vedere faptul că a fost inspirată
de Ţichindeal, iar Samuil Vukan a avut un rol în desfăşurarea acţiunii,
este încercarea ide argumentaţie filosofică, înrîurită de spiritul francez al
\·eacului al XVIII-lea. Ferici:rea gener:ailă a „societăţii cetăţeneşti" remarcă autorllll sau autorii se compune din fericirea tuturor cetăţe
nilor, iar mai departe, justificind legalitatea acţiunii lor, afirmă că acei
care lovesc în fericirea cetăţenilor, lovesc în ultimă instanţă în fericirea
generală a patriei.
Moartea episcopului Avacumoviici relansează lupta pentru episcop
român, condusă acum de remarcabila personalitate a lui Moise Nicoară.
Cu spiritul său limpede şi cultivat, cu orizontul Larg, acesta a înţeles
manevrele politice ale Curţii, care menajînd dezbinările naţionale şi
religioase, promovînd catolicismul pentru ireali:?iamea unităţii spirituale
în imperiu, unitate considerată drept temeHe a 1celei politice, căuta să
menţină în ascultare popoarele din imperiu. In întreaga acţiune îl regăsim mereu pe acee~i linie fermă, independentă, promovînd numai in1

16

Ibidem, p. 23; 55-56.
Ibidem, p. 59.
17
Am folosit varianta Instanţei
220-221.
16

publicată

în Biserica şi şcoala, II, 1878, 27, p. 211 - 213 ;
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teresele naţionale româneşti. Intr-un fragment de scrisoare netrimisă,
încercînd să-şi expună profesiunea de credinţă, r.emarca cu amărăciune:
„pe români aţîţă şi îndeamnă asupra ,.sîrbifor, pe sîrbi asupra românilor ...
amîndoi slăbind să fie jertvă duşmanilor ... ". Din acest punct de vedere
socotea politica ierarhiei sî:rbeşti greşită pentru .că şi sîrbii erau o naţiune neadmisă la egalitate cu cele dominante. „Au cum fiind şi Rumânii
procopsiţi şi în stare mai bună, n-ar putea fi ei tot pretini şi încă şi mai
mari cu sîrbii <lecit pînă aci". Sîrbii au luptat ca nişte nepricepuţi încheie el - însă teme-te de a.lţii 18 •
Urmărind în continuare petiţiile şi memoriile înaintate. remarcăm
pe cea clin Chişinău, din 9 iulie 1816, asemănătoare în conţinut cu cele
anterioare sau cele care o vor urma, interesantă pentru titulatura pe
care o adoptă în adresă: „Libellus supplex Nationis Valachicae", sugestiY
pentru amintirea Supplexului din 179!1 9 •
Datorăm un lung memoriu lui Nicoară personal, Motivele care determină clerul şi poporul românesc din dieceza Aradului să implore pe
I\.f. sa să binei:oiască a le numi un episcop de neam şi suflet român 20 ,
care de-a lungul a 57 de puncte oferă un tablou reprezenta:tiv al situaţiei
clerului român din Banat, cu referiri concrete, cu exemple şi argumente
culese din peregrinările sale.
Un moment de vîrf în afirmarea unei ideologii politice la românii
bănăţeni, îl constituie fără îndoială recursul lui Moise Nicoară din 15
august 1819, culme nu atît pentiru revendicările formulate sau caracterul
reprezentativ (un asemenea nivel de teoretizare nu am întîlnit încă în
Banat pînă la E. Murgu, iar revendi,cările sînt aceleaşi cu cele anterioare)
cit mai ales pentru gradul de teoretizare, argumentaţia filosofică, de
inspiraţie franceză, pe care o dezvoltă de-a lungul numeroaselar pagini.
Este o expunere a teoriei contractualiste, punctată deseori cu exemple
şi fapte concrete, luate din realităţile social-politice ale monarhiei. Se
confruntă cele două părţi ale contractului socdal, monarhul (respectiY
statul) şi individul (respectiv poporul din care face parte). Calitatea de
om pe care o reprezintă şi în numele căreia înaintează recursul, este
înzestrată cu „dreptul firei sau a naturei", cel mai de „căpetenie" care
nu-i poate fi luat de nimeni, indiferent de societate sau împărăţie. Individul şi monarhul nu se deosebesc cu nimic prin naştere. Şi. împăratul
se naşte om, învestit însă cu o putere, pe oare o primeşte „cu învoirea
Poporului". „Împăratul are puterea cea mai mare de ]a supuşi prin aşe
zămînturi sau legături, adecă precum s-au învoit înainte de vremi stră
moşii supuşilor cu cel mai dintîiu dintre strămoşii Jmpăratului, pe care
îl alesese Împărat". Puterea cu. caTe este investit înglobează trei categorii
de legi: dumnezeieşti, fireşti şi .politi'ceşti, împăratul fiind numai „reprezentantul executor" al acestora. 1n riaportul dintre cele două părţi.
fiecare are anumite drepturi şi obligaţii. „ ... Precum are tot insul deto18
18
20

C. Bodea, op. cit., Anexa LXV, p. 220-222
Ibidem, p. 285-286.
Ibidem, p. 224 - 240
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sale către altul şi către alţii; aşijdere precum are tot insul detorinyele sale către statul întreg şi Împăratul tocmaii asemenea detorin\e
are şi statul întreg şi Împă,riatul către tot insul şi către toţi împreună".
Dacă una din părţi nu respectă „detorinţele" cealaltă nu numai că nu
poate, „ci şi trebuie să-l silească spre păzirea şi împlinirea" lor. „Detorinţele" şi drepturile sînt „corelative", „încetînd una negreşit că înceată
şi cealaltă". în virtutea acestui il"aţionament, Nicoară remarcă în cazul
icgilor firii: ,.De nu le-ar păzi Împăratul, atunci e volnic poporul să-l
silească şi adetnească spre aceea" 21 . Justifică în acest fel dreptul la rezistenţă, la răscoailă, dreptatea acţirunii româneşti, acuzînd în nenumărate
rînduri stările nedrepte din .monarhie, sau chiar persoana împăratului.
Strălucita întemeiere filosofică a cererilor românilor, neîntîlnită pînă
acum în mediul românesc într-o expunere de principii atît de categorică,
este un act singular ca amploare în căutăritle pentru cristalizarea unei
ideologii politice româneşti. Nu va fi ,însă fără ecou şi în orice caz este
un moment de vîrf în acelaşi proces de oristalizare a unui program politic. Este şi un ,model pentru folllll cum au fost receptate în mediul
românesc ideile filosofice 1ale secolului XVIII, în speţă ideologia revolu\ionară franceză.

Exemplul arădanHor
şi Virşeţ. Exponenţii lor

îl urmează şi românii din eparhiile Timişoara
au fost Moise Bota şi Vasile Georgevici. Acţiu
nea lui Georgevici din anul 1822, de care ne vom ocupa în cele de mai
jos, se încadrează în tendinţele de folosire a condiţiilor favoI"abile create
de măsurile iniţiate de Curte în ,vederea îmbunătăţirii situaţiei culturale
a românilor ortodocşi.
Propunerile cuprinse în memoriile, petiţiile, rapoartele înaintate de
personalităţile româneşti la CUJrte n-au rămas fără ecou. Dovadă elocventă
în acest sens este activfo?mrea prin intermediul organelor centrale de stat
a autorităţilor loca1e, care im spLritul revendicării formulate de Petru
Maior, sînt nevoite a cerceta şi înregistria situaţia de fapt şi a căuta
măsurile necesare pe111tl"!ll îndreptwea nrnneroase1or neajunsuri constatate.
Astfel procedează comitatul Timişoarei, caI"e ii insăI"cinează pe cei doi
dce-comiţi cu elaborarea unui raport pe baza „visitaţiunei cercurilor şi
comunelor notaTiali" 22 . Acest ,raport, luat în discuţie la congregaţia generală din 3 septembrie 1822, constată o stare deplo!I'abilă a şcolilor şi bisericilor ortodoxe româneşti, aflate în paragină, lipsite ,de parohi şi învăţă
tori apţi şi necorespunzătoare pentru o educaţie potrivită a poporului.
Ca uTmare, congregaţia hotăreşte să se ,adreseze mitropolitului de Carlovitz, cerindu-i „să binevoiască a ,veni într-ajutor cu mijloace acomodate". în acelaşi timp se solicită propruneri ieonicrete ,din partea protopopilor, punîndu-li-se concomitent în vedere întregul sprijin .al autorităţilor.
Răsunetul acestei hotărîri nu înti!I'zie să se p.ra1te în medirul românesc
şi la 29 septembrie 1822 .protopopul Timişoall'ei, VasLle Georgevici, înain21
22

Ibidem, p. 298-352.
Unirea, XII, 6, 8 februarie 1902, p. 55.
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un amplu memoriu 23 , oare .sintetizează principalele revendkări ale
românilor ortodocşl bănăţeni, pe baza unei argumentaţii temeinice, la
nivelul stadiului atins de elaborarea programului mişcării generale de
emancipare naţională românească.
Revendicarea de bază a programului formulat de protopopul de
Timişoara, din care se desprind apoi toate celelailte cereri, este desf-iinţarea tuturor privilegiilor, „a prerogativelor şi destinaţiunilor ce de
altmintrelea legile nu le cunosc" din cadrul celor 1.409.621 de ortodocşi,
care trăiesc în cele opt dieceze aflate sub autoritatea mitropolitului de
Carlovitz şi constituirea lor într-o „naţiune neunită de ritul grec" bazată pe „identitatea ireligiunii şi egalitatea drepturilor cetăţeneşti". Aceasta
ar însemna înlăturarea tendinţelor de dominare şi exclusivism ,ale ierarhiei bise:r:iceşti sîrbeşti în treburile bisericeşti şi scolastice, derivate din
privilegiile ,acordate aşa-zisei „naţiuni illyriC€" înainte de decretarea egalităţii în drepturi cetăţeneşti a tuturor popoarelor neunite de ritul grec
din Ungaria şi părţile anexe, care a dus la anularea implicită a tuturor
deosebirilor anterioare. Românilor trebuie să li se asigure deci în reglementarea problemelor clerului, bisericii, religiei, fundaţiunilor, studiilor
şi invăţămîntului un loc ,corespunzător ponderii lorr Teale în _cadrul acestei
„naţium.i" neunite de rit grec.
Concretizînd o asemenea poziţie principială, autorllll memoriului revendică pentru români dreptul .la toate funcţUle ierarhiei bisericeşti şi
şcolare ortodoxe. Astfel .românii ,să fie admişi a candida la funcţia de
mitropolit, iar o condiţie esenţială a ocupării aceste[ demnităţi să fie
cunoaşterea limbii majorităţii credincioşilor adică a limbii române.
Aceeaşi condiţie se impune şi în alegerea .episcopilor în toate di,ecezcle
în care există populaţie românească. In dieceze însă cum sînt cele ale
Timişoarei, Vîrşeţului şi Aradului, în care românii formează majoritatea
covîrşitoare şi care din intimplare sint chiar vacante, să se numească de
acum înainte episcopi români, existînd numeroase personalităţi .româneşti care prin cultura lor !5e ridică nu numai la nivelul celor ce-au
purtat pînă acum această funcţie, dar îi şi depăşesc cu mult pe cei care
au dobîndit episcopatul prin bani sau prin serviciu îndelung,at la curtea
maimarilor zilei şi ,care deseori abia îşi pot semna numele. Se face aluzie
chiar la o n'lllITlire recentă din 24 ;august 1822 a contelui Anton Brancovici
ca administrator aJ. eparhiei vacante a Timişoarei 24 . Tot în legătură cu
n'l.lillirea .episcopilor, se subliniază că ,nu există nioi un temei ca aceştia
să fie desemnaţi exolUJSiv din rîndw călugăirilor. Tîlcul acestei remarci
e lămurit de unul din punctele următoare, în care se cere înlăturarea
practicilor de pînă acum prin carre românii erau primiţi în mănăstiri
numai dacă îşi puteau tăinui naţionalitatea, iar cei primiţi nu se pro23

Titlul exact al memoriului este : Consideraţiuni faţă de raportul ce s-a dat de cătră
ai inclitului comitat al Timişoarei cu ocasiunea adunării generale din 3 Sept.
1822 1·eferitor la cultura popoi'ului român neunit de ritul grec. incit aceea lipsesce şi să neglijeza şi fa(ă de decisiunea ce s-a luat în acest me1·it cu acea ocasiune la nrul Protocolului 2385,
cf. Unirea, XI, 46, 16. noiembrie 1901, p. 375.
24 Unirea, XI, S, 23 februarie 1901, p. 67.
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movau niciodată la rangul de egumeni sau a;rchimBJ11.driţi, din rîndul
cărom se .aleg episcopii. Cerind ştergerea acestei discriminări, Georgevici
se ridkă ,totodată pentru a se impune atît călugă'I'iJor cit şi superiorilo~r
mănăstirilor cunoaşterea atît ia limbii române 1eîit şi a ,celei sîrbe. Aceeaşi
conditie să stea si la baza desemnăr-ii ,aisesorilor consistoriali, în rindul
căror~ românilor· să le irevină un loc 1corespunzător proporţiei lor. In
numiirea protopresbiberi~or, parohilor şi cantorilor să se aibă în vedere
naţionalitatea majorităţii populaţiei din distrkt sau parohie, întrucît în
condiţiile actuale, dnd aceSlt 1ucr:u se neglijează, poporul necUJnosdnd
limba în caire se oficiază slujba relrigioasă, preferă să ocolească biserica,
sălbăticindu-se. Iar acolo unde parohii şi cantorii in:cerarcă efectuarea
slujbei în limba română, deseori sînt împiedicaţi prin adevă1 rate scandaluri publice.
în ceea ce priveşte problema şcolară, Vasile Georgevici se pronunţă
pentru scoaterea direcţiei supreme a învăţămîntwui ortodox de sub controlul romano~catolic şi încredinţarea ei unor peI'lsonalităţi corespunză
toare, cunoscătoare a ambeJor limbi voobi,te de ,neuniţi. In districtele
locuite în majoritate de români, în f'lLilcţia de diirectori districtuali ai
învăţămintului să se numească români !născuţi, care să aibă mină liberă
în numirea şi îndepărtarea învăţătorilor. In opoziţie cu situaţia existe:-dă în care în şcolile normal~, mai ales .in localităţile bogate care oferă
posibilităţi de subzistenţă mai consi1stente, numirea învăţătorilor români
e împiedicată sub diverse pretexte, i1ar 1celor ,numiţi li se pun tot fciul
de piediici b exercitarea misiunii lor, se implllile oa în şcoli1e curat româneşti să se aplice învăţători români, iair în cele mixte cunoscători
deopotrivă ai limbilor română şi .sîrbă. În şcolile frecventate în majoritate de români să se lnlătruire llimba de .Priedaire slavonă şi ,alfabetul <C:hirilk
sau glagolitic, introducindu-.se limba română şi ailfahetul Latin „mai acomodat firei limbei lor", deoarece altfel învăţămîntul nu aduce ni.ci un
folos tineretului românesc, care va înceta să ,frecventeze şcoliJe. Pentru
pregătirea preoţilor se impillle înfiinţarea ,cit mai curînd a seminarelor
d1'eceZiane, Îill care pentru români să se desemneze profesori de aceeaşi
naţiune şi în care să fie primiţi 1doar cei care au absolvit şcolile gramaticale, umainioare şi cu:risuil. filosofie. Se cere de asemenea întemeierea
unui seminar general sau .a unei oatedire de studii ,teologke la Universitatea regească maghiară, dogmatioo şi ritul fiind predate prin profesori
ortodocşi şi plătiţi fie din f01I1JdUil naţional ~llyric, fie din fondul preparandial.
O problemă esenţială e 1Consitderată a fi ia.ceea a îmbunătăţiirii situaţiei materiale a prieoţimii „pentru ca aceştia să nu fie oonstrînşi a ţine
coarnele plugului şi lucruirile cimpul'llii 1a 'le fiaioe cu mâniile Siale proprie
alăturea cu credincioşii înoredinţiaţi păstoriei lor, pentru cîştigarea mijloacelor de trai, ci mai vÎIPtos scutiţi de grijile şi de lucrurile maniu.aJe
pentru cîştigarea pânei de toate zilele. să se poată ocupa cu lucruri ce
să ţin de misiunea J.or inahă şi în a1cele să se perfecţioneze ... "· O cale
concretă în acest sens e propusă pe baZ!a aplică•rii prirndpiulllli adaptării
numărnlui preoţilor Ia cel al credincioşHor prin reduceriea numărului
1
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parohilor la cel corespunzător comunelor înzestrate :cu biserici. Astfel
sesiile întregi aflate în posesia parohiJ.or supranumerari, după moairtea
acestora, nu s-ar mai da altom, ci s-ar vinde împreună cu rirnunitatea
dijmelor şi prestaţiilor legată de ele. Sumele realizate ar urma 1să fie
transformate în capital, din dobÎIIlZile căI"ll'.La. să se instituie un· fond de
ajutorare a parohiilor din comunele mai mici şi mai sărace, fără şrtirbi
rea veniturilor episcopale. Iar în comunele mai mari, unde şi veniturile
bisericeşti sînt mai consistente, parohul ar putea fi ajutat în îndeplinirea misiunii sale de un capelan, asemenea practicii în \igoare la romano-ca taliei.
In sfirşit, conchide Vasile Georgevici, ca un corolar al programului
de revendicări prezentat, dacă ierarhi.a bisericească sîrbă n-ar accepta
renunţarea la privilegiile sale perimate, atunci să formeze o dieceză
separată sau să se alipească la dieceza vecină a Baciillui 1oare ·are numai
92. 714 credincioşi, românilor iasigurîndu-li-se ·astfel posibilitatea organizării bisericeşti şi şcolare proprii.
Cererile formulate de protopopul Timi.şoarei sînt sprijinite pe o
largă şi amănunţită Cl["gumentaţie, m€<Jlită a oferi o multilaterală întemeiere a acestora. Un element esenţial în pledoaria lui Georgevi!Ci este
numărul preponderent al populaţiei româneşti în Banat, ceea ce impune o reprezentare proporţională a ei în conduoerea treburilor bisericeşti şi şc01lare. El combate eu un noian de" date cifrele eronate furnizate de statisticile }uă_ Schwandtner şi Magda, după care românii ar
reprezenta doar a şasea parte din populaţia neunită de rit grec din regatul Ungariei, care se ridica la 1.116.138 de su:lilete în 1805 şi din care
doar aproximativ 200.000 ar fi fost români. Se afirma de asemenea că
din 1505 parohii ortodoxe 935 aT fi illyrice. Aşa cum subliniază Georgevici, în realitate la 1810 existau în cele opt dieceze ortodoxe de sub
autoritatea mitropolitului de Carlovitz 720.018 români şi 687.041 illyri.
Dacă se analizează însă situaţia în cele trei dieceze aJe Vîrşeţului, Timişoarei şi Aradului, în care se concentrează oea mati rnaTe parte 1a populaţiei româneşti .şi la care se referă în cea mai mare parte cererile formulate, atunci preponderenţa numerică ,a românilor e şi mai evidentă.
Astfel în dieceza Timişoarei există 254.532 români faţă de 170.432 illyri,
în dieceza Vîrşeţului 220.297 români faţă de 28.954 iillyri, care nu reprezintă decît aproximativ 3/26 din populaţie, iar în dieceza Aradului
numărllll lor e doar de 11.621 faţă de o populaţie românească ce rep1:czintă 2/5 din totaJul românilor 0T1todocşi af1aţi în cele opt dieceze.
Din cele 587 de comune cu biserică ortodoxă din Banat, în dieceza
Timişoarei 80 sînt locuite exdusiv de illyri, iar în cea a Vîrşeţului
doar 15, pe cînd numărul comunelor cu populaţie mixtă. în caI"le illyrii
să constituie cel puţin 1/3, e în dieceza Timişoarei <lei 20, iar în cea a
Vîrşeţului de 6. In conclUJZie nlliffiărul comunelor cu populaţie curat
românească este de 446 o majoritate covîrşitoare. Aplioînd principiul
revendicat ·al numirii pTleoţilor în funcţie de majoritatea locuitorilor din
pa.:rohie, în Banat iar trebui să existe 915 preoţi romârni şi 268 illyri, dar
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numai în dieceza Timişoarei la cei 458 de preoţi români corespund 209
ill)7['i.

AJături de datele concludente aile preponderenţei numerice, Vasile
Georgevici invocă şi argurnentuJ. 1siar:cinilo'li purtate de românii bănăţeni
în proporţia numărulud lor, ·ceea oe impllIT1.e şi o reprezentare a lor în
conducerea treburiJ.or biseri1ceşti şi şcolarie în 1aceeaşi poporţie. Astfel se
subliniază că românii contribuie după numărul f.amiliilor la fondul naţional şi prepa.rr-andfaJ, la fufl!diaţiile şcolare menite a1 asigura „conservarea religiunii şi a literaturei". Se aduc şi exernple concrete, după care
protopresbiteratllll dfus'briotual al Timişoarei a încasat între 1 octombrie
1811 şi illiilie 1822, 25.656 florini şi 47 1/2 -creiţari, iar comuna Fabric a
plătit 1878 florini şi 2 1/2 creiţari în ai::::est scop.
O altă direcţie a argumentării memoriului se referă la interesul
statului, sU1bliniindu-se în acest sen:s im repetate rinduri daunele aduse
de sitUJaţi1a actuală un.~tăţid şi prosperităţii patriei prin excluderea de
la progresul economic şi cuJtll/ral a majorităţii popu1aţiei bănăţene. Se
scot în evidenţă totodată avantajele pe care ridicarea culturală a românilor urmată şi de îmbunătăţkea situiaţiei lor •economice, sociale şi politice 1e-ar aduce întregii mo111arhii. Dacă înapoierea populaţiei româneşti
în general e contrară intereselor de stat, în schimb situaţia grea a preoţilor români nevoiţi a-şi ciştiga plinea prin munca cimpului la rînd cu
credincioşii lo!' e de-a dreptul dăunătoare, împiedkîndu-i pe aceştia să-şi
îndeplinească în bune condiţii misiunea care le-a fost :încredinţată. Tot
pe linia acestei argumentări sî111t evocate o seiamă de p.recede111te pentru
unele din revendicările formulate, precedente oare ~air atesta o preocupare
însăşi din pairtea statului pentru rezolvarea problemelor iridicate. Astfel
sînt numeroase trimiterile l·a ·asi.gurrarrea prin lege a Hberului exerciţiu al
religiei ortodoxe şi la egali1tatea fo drepturi a celor de această oredin ţă.
Se evocă măsurile imperiale pentru ridicarea de şcoli normale şi preparandiale, pentru asigurarea accesului tinerilor de credinţă neunită la
gimnaziile statu.lui, academii şi alte instituţii ştiinţifice, pentru crearea
de seminare diecezane, pentru accesul ortodocşilor ila funcţii şi demnităţi
conform calităţilor 101r. Se subliniază în mod deosebit fcrictita memorie
a lui Iosif al II-lea, care a oferit mari ajutoare băneşti pentru ridicarea
seminarului general de la Arad. Sînt găsite de asemenea antecedente
pentru ceruta modificare a or:ganizării dieoezelor prin separarea bisericii ortodoxe române din Banat de ieriarhia siI'bească, arătîndu-se că din
cele 12 episcopate iLlirice înfiinţate în 1695 azi există doar patru (a Timişoarei, Vîrşeţului, Budei şi CarlstadtuJui), iair în locul celorlalte opt
s-au înfiinţat trei epi·scopate noi (ale Ariadllilui, Baciulu!i şi Pancraţiului).
Deci cererile româneşti nu reprezintă triansformări fundamentale ale unei
~lări de fapt, ci doar o continuare, dezvoltare, aplicarie a un01· măsuri
aprobate şi decretaite im irepetate rînduri în forme similare sau milca1·
asemănătoare de Cur-.tea de la Viena. E un mod de argumentaţie frec\· n L
în petiţiiile şi memoriile româneşti ale vremU, prin care acest0a sînt adaptate spiritului dominant al epocii reacţiunii, caracterizat prin teama de
măsurile noi, radicale, nelegate de anumite tradiţii ale trecutului.
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Memoriul formulat de parohllll de Fabric şi protopopul de TimiVasile Georgevici, constituie o expresie fidelă a tendinţelor şi
aspiraţiilor păturii conducătoare româneşti din Banat, a moduri.Jlor de
acţiune adoptate de aceasta, a argumentaţiei de bază folosite şi a soluţiilor preconizate pentru rezolvarea problemelor stringente, care reclamau cu necesitate măsuri urgente. Dacă aceste măsuri IIlU sînt caidlllSe la
îndeplinire într-un interval scurt de timp datorită opoziţiei celor vizaţi
de transformările preconizate şi datorită prudenţei şi circumspecţiei
Curţii în a nu tulbura starea de fapt, totuşi memoriul din 1822 reprezintă o verigă de o reală importanţă în lanţul acţiunilor care se integrează în fluxul general al mişcării de emancipare naţională a poporului
rom{m.
Petiţia lui Vasile Georgevici, prin amploarea şi actualitatea revendicărilor expuse constituind ea însăşi un moment semnificativ şi important, are în primul rînd meritul de a fi dedanşat semruaJ.ul unei largi
şi ample acţiuni în Banatul propriu-zis (eparhiile Timişorii în primul ,rind
şi a Vîrşeţului imediat după ea). Petiţiile şi memoriiie pornite de aici
urmează aceleaşi direcţii trasate de acţiunile anterioare, configoond începutul unui program politic la românii bănăţeni.
Petiţia clerului rcniân din Ungaria şi Banat din 1 septembrie 1823
cerea împăratului despărţirea de ierarhia sîrbă, numirea unar români în
posturile de profesori la .şcolile teologice româneşti, separarea COIIltribuţiilor şcolare şi bisericeşti plătite de români de cele sîrbeşti, încredinţarea celor trei episcopii cu majoritate românească în administrarea
unor protopopi vrednici. In schimbul rezolvării acestor cererri, ei sînt
gata să treacă la unire 25 • Din păcate nu se cunosc nid autorii, nici semnatarii petiţiei. Revendicările sînt cunoscute din acţiunile anterioare, fac
parte din problematica mai largă care frămîntă pe români. singura discrepanţă faţă de poziţiile anterioare fiind promisiunea pentru trecere la
unire în cazul unei rezolvări favorabile. Ea vine în contradicţie cu poziţia majorităţii clerului de jos din Banat, care în timpul acţiunii lui Nicoară s-a ridicat în masă împotriva unirii .şi nu ar fi exclus să pornească
din mediul şcolar sau al vîrfurilor clerfoaile româneşti, dispuse lllileori la
tratative cu Curtea şi cu episcopul Vllllcan.
Tot din anul 1823 datează o altă petiţie bănăţeană, nesemnată nici
aceasta, provenită din eparhia Vîrşeţului, care expune nemulţumirea clerului şi poporului de ,aici pent~u starea de degradare a derului, a culturii, a bisericilor, pentru a:buzurile şi nedreptăţile care au loc. Consiliul
locumtenenţial din Buda, care primeşte petiţfa de 1a cancelaria aulică,
remarcă acelaşi conţinut cu recUl'sul lui Nicoară din 1816 şi petiţ.ia
grecilor neuniţi din 182026.
şoar-a,

1

25 Teodor Botiş, Pagini
1929, p. 187.
2e Ibidem, p. 188.

din istoria dezrobirii, în Triumful ortodoxiei la Arad, Arad,
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cîţiva ani, petiţia de la Ciacova (20 septembrie 1831) 27 , trimisă
împăratului în numele românilor timişeni, reia în discuţie dezideratele
româneşti. Ea combate proiectUJl. mitropoliei de a unifica preparandia
cu şcoaLa teologică, piedk'ile care le pune eparhia sîribă în calea ridicării
culiturale a românilor, aducind exempLe ,concrete parohia sîrbizată din
Biserica Albă şi intenţia 1ui Damaschin Bojincă şi Gh. Chirilovici de a
se călugări şi refuzul mitropolitului care se teme să primească români

La

învăţaţi în tagma monahală. In felul acesta accesul ,lor la episcopat ar fi
fost mai uşor. Cazul Bojincă îl pomeneşte şi Bairiţ, care fo completarea
la necrologul publicat în Transilvania, la moartea învăţatului bănăţean,
îşi aminteşte această chestiune auzită din gura lui Bojincă la o întîlnire
cu dascălii blăjeni 2 1'1. In sfîrşit, se face aluzie la petiţia din 1814 şi la
numeroasele plingeri împotriva mitropolitului Stratimirovici. Remarcăm
între doleanţele românilor cuprinse în această petiţie, cererea pentru înfiinţarea unei mitropolii româneşti, în frunte cu un rom~m. care sa mglobeze eparhiile Arr-ad, Timişoara şi Vîrşeţ şi dacă este posibil şi TransilvanLa şi Bucovima. De aisernenea La scaunul episcopal al Aradului sau
Timdşorii cer să fie numit Ioan Moga. In continuare propun a:bandonarea planului sîrbesc de unificare a şcolii normale cu cea teologică. Este
foarte interesantă i:deea înfiinţării unei ,mitropolii ortodoxe în imperiu.
care depăşeşte calitativ ideea unei „naţiuni ortodoxe" din imperiu, sugerînd o unitate românească în cadrele ortodoxiei, dovadă a progresului
înregistrat de gîndirea social-politică românească în materie de naţiune
şi naţional. Este pedoada cind din aceLaşi mediu bănăţean, prin Bojincă,
Murgu şi alţii, îşi face loc conceptul modern de naţiune.
In 1835, din părţile Aradului pornea o mare petiţie fără prea multe
noutăţi în revendi,cările cuprinse, poate numai aceea de revenire la ortodoxie a unor siate trecute la uni['le.
ln 4/16 septembrie 1835 preoţii români ortodoc<?i din Caraş adresează episcopului Maxim ManlllÎlovici o petiţie in care icer să le :stea în
ajutor pentru a ajunge la drepturi poliUce, cetăţeneşti şi de a ailege magistraţi, ireferindu..,se la legiuirile d1n 1790-1791 prin care se conferă
egală îndreptăţire politică şi cetăţenească a ortodocşilor cu ceilalţi cetă1:eni. Preoţii f:ac apel la episcop să intervină la comitat în acest sens:!'l.
Face notă aparte între celelalte prin caracterul politic mai pronunţat
al revendicăriloir sale, deşi :referirea la numitele legiuiri maghiare nu
este o noutate.
Din eparhia Timişorii pornea în 1838 o petiţie redactată în numele:>
clerului şi poporului român ortodox şi seIDTuată de 35 de preoţi. Este o
petiţie foarte interesantă prin cer~ile înaintate noului mitropolit Ştefan
Stancovd.ici, ca şi prin 1amănUJntele pe care le aduce în legătură cu acţiuAleksa Ivi~. Documente privitoare la mişcarea literară şi culturală a românilor din
în secolele XVIII şi XIX, în Analele Academiei române, Memo1'iile secţiunii istorice.
sena III, tom XVIII, 1936-1937, p. 132- 140.
28
Transilvania, IV, 1871, 6, p. 64-66.
29
Teodor Botiş, op. cit„ p. 359
27

Unţa1'ia
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nea din 1822. Aflăm din paginile ei foptul că in 1822 s-au 1:JrimiJS de fapt
împăratului două petiţii, una prin mijlocirea comitatului, alta direct. De
asemenea se menţionează faptul că împăratul a rezolvat favor.abil cererea de înfiinţare a unei şcoli clericale române.şti în ,epairhia Tlmişorii,
prin rezoluţia nr. 8275 din 20 iunie 1823 a Consiliului locumtenenţial,
în sensul de a se înfiinţa şcoală pentru ambele „naţiuni" 30 • Acum în
1838 ei cer deschiderea grabnică a şcolii cu pricina, apăsînd pe necesitatea de a avea preoţii lor, crescuţi în şcoală românească şi cu un bagaj de cunoştinţe şi cultură coresptmzătoare. Pentru noua şcoală clericală
românească solidtă numai profesori români. Argumentează cu date statistice, respectiv cu numărul populaţiei rnmâneşti net superioară şi numărul de preoţi mic în comparaţie cu totalul populaţiei, date identice cu
cele amintite la 1822, o posibilă dovadă a unei inspiraţii după petiţia lui
Georgevici. În sfîrşit, pe baza legiuirilor din 1790-1791 cer egalitate în
drepturi politice şi bisericeşti pentru toţi credincioşii bisericii ortodoxe
din Ungaria. Subliniind primejdia catolkismului, petiţia consideră drept
unic mijloc de apărare şi combatere a acestuia luminarea clerului şi
poporului român prin şcoală teologică cu profesori şi învăţămînt în româneşte. După acţiunea lui Vasile Georgevid şi petiţia din Ciacova,
aceasta atrage atenţia din nou prin nota poNUcă mai accentuată a revendicărilor, un orizont mai larg şi o înţelegere mai clară a fenomenului
politic. Ea are numeroase puncte comune şi la capitolul argumentării şi
la capitolul cereri cu petiţia din 1822.
O petiţie bănăţeană căreia nu i se poate preciza anul, pomită de
la „clerul şi poporul mai aleselor comunităţi Româneşti din Banatul
Temesvarului" discu:tă foarte serios starea bisericii ortodoxe din acest
teritoriu, oprindu-se îndeosebi la organizarea şcolară, cultura clerului,
tendinţele de deznaţionalizare, simonie, oprirea aocesuLui românilor în
mănăstiri şi dominarea vieţii bisericeşti de către ierarhia skbă. Petiţio
narii c0r împăratului înlăturarea abuzurJlor ier„arhiei superioare sîrbeşti,
acordarE'a pentru români a parităţii numerice a deputaţilor la congresele
naţionale bisericeşti, înaintarea românilor la episcopat şi La conducerea
mănăstirilor din Banat de pe teritoriile cu majoritate românească. Cu
prilejul alegerii de mitropolLt, petiţia propune acordarea pentru români
a jumătate din numărul deputaţilor electori; scaunele episcopale din
eparhiile cu majoritate românească să fie ocupate numai de români, iar
în VC'derea ocupării scaunelor episcopale şi formarea unui cler monahal,
petiţia cere pentru români mănăstirile Bodrog, Sf. Gheorghe şi Mesici.
Propun apoi îmbunătăţirea stării materiale a clerului fără împovărarea
populaţiei contribuabile, înfiinţarea de seminarii pentru pregătirea tinerilor săraci, oficierea slujbei în limba română şi instirucţie românească
î;-i şcoli3 1 . Anexat la această petiţie era şi un proiect pentru îmbunătă
ţirE'a situaţiei materiale şi de cuiltură a clerului semnat de Dimitrie
Stoichescu şi Şt. Athanasievici, nume cunoscute în mişcarea bănăţeană.
30
31

Ibidem, p. 362
Ibidem, p. 363 - 365.
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Petiţia pomenită mai sus, deşi
vendicări, nu depăşeşte calitativ

aduce un program foarte bogat de reprogramele formulate anterior. Ea porneşte tot din mijlocul olerului, axîndu-şi problematica pe dezideratele
fundamentale ale clerului ortodox român din aceşti ani.
Ne oprim aici cu petiţiile şi memoriile pornite din mijlocul clerului
şi inteligenţei bănăţene, cu caracter religios în primul rînd, dar făcind
parte integrantă din mişcarea de eliberare naţională a românilor bănă
ţeni. Lupta petiţionară pentru episcop român şi „reformarea" bisericii
o.rtodoxe din Ungaria este una din formele de manifestare a luptei de
emancipare. Ea a consUtuit semnahtl luptelor, a fost mult timp singura
formă, dar începînd icu deceniul patru al secolului al XIX-lea avansul
economico-social îşi va spllITl.e cuvîrutul. O burghezie relativ puternică,
cultivată de operele iluminismului românesc şi receptivă pe plan cultural la ideile romantice va prelua conducerea mişcării naţionale. In fruntea ei se vor instaila laici, personalităţi culturr-ale şi politice ale vieţii româneşti.

Această

parte a luptei naţionale bănăţene urmăr1tă de noi, dincolo
de meritul de a fi început acţiunea, are incontestaibilul rr.-ol de a fi lansat
o problematică, de a fi conturat programatic dir.ecţihle mişcării. Ecourile
luptei îşi fac loc în scrierile învăţăţilor româini, în multe din creaţiile
de searmă ale cultmii vremii. De-a hmgUil întregii etapei urmărite lupta
a aVUJt un scop precis, episcop român în eparhiile româneşti, deziderat
completat în mai toate 1cazuriJe cu program cultural minimal. Forma <l2
luptă şi obiectivele [uptei se încadrează în ·concepţia generală a vremii.
potrivit căreia luminarea şi cultivarea pot ridica şi impUITl.e poporul român la locul carr.-e i se cuvine. In evoluţia mişcării naţionale a românilor bănăţeni, acestei perioade de început îi revine un loc important. Faptul că a pornit din cadrele b1seridi ortodox·e este perfect explicabil şi
în spiritul vremii. Monopo1ul cUilturrii pe care-l deţinuse clerul, bruma
de carte pe care o ştia şi cel mai simplu preot de ţară îi oforea un orizont, o cunoaştere superioară omului de Tind. 1n al doilea rînd neînţe
legerea clară a sensului naţional-naţiune adună pe români în jUJI."ul bisericii, descoperind un posibil factor ele unitate. Ea nu a avut o dezvoltare
ascendentă, liniară, evoluînd diferit, cu scăderi şi vîrfuri, precizîndu-şi
însă de-a lungul dife.riite1or acţiuni cu tot mai multă claritate obiectivele.:.
In ciuda aspectelor de regionalism, a obiecitivelor specifice, fireşti condiţiilor social-istorice concrete, lupta de eliberare naţională a românilo1·
bănăţeni se înscrie programatk şi sub aspectul desfăşurării în ansambluil. luptei românilor din imperiu, contribuind la impunerea tot mai
categorică a ceea ce va deveni problema românească.
N. BOCŞAN -
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ASPECTS OF THE ROMANIAN'S CULTURAL AND POLITICAL
STRUGGLE IN BANAT IN THE FIRST HALF OF THE XIX-th
CENTURY
(Abstract)
This paper is meant to recirculate one of the most characteristic outcomes of
the fight of the Romanian people in Banat for national liberation, namely, the petition
indited by Vasile Georgevici, Archpriest of Timişoara, in 1822.
It is well-known that the Court of Vienna contains concrete measures meant
to improve the cultural situation of the Romanian orthodox community; the petition in
case directed on some general, but modernly argued cultural and religious claims, represents,
in this particular context, an important step forward in the evolution of the claiming movement of the Romanians in Banat. Although this document represents but a phase in a previously started evolution it has the undeniable merit of revealing some new and significant
reasonings, which will be dealt with later.
The series of memorandums, memorials and supplexes was opened by „Petition Majestica" in 1807 and it was followed by „The Clergy's Instance" in 1814 and Moise Nicoară's
action.
The interpretation of the 1822 petition will consider not only the obvious influence
of rationalism and XVIII-th century European social and politica) thought, but it will also
take into account the more and more visible tendency towards the crystallization of a politica) platform for the Romanians living in this part of the country.
Having their starting-point in the sphere of the orthodox church the petitions and
supplexes will prove, of course, a religious interpretation and will mostly refer to cultural and
eclucational issues; ,their very essence, however, is undeniably political. The above-mentioned
documents represent just a preliminary stage, which will be continued later on a far superior levei. J . 1 ~
A part from some inevitable local features, these actions integrate themselves in the general proccess of a distinct revival of the national consciousness, characteristic for the whole
Roma11ian people.
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