MEMORIILE LUI ŞTEFAN MOLDOVAN DIN 1852 ŞI 1854
CU PRIVIRE LA ŞCOLILE ROMANEŞTI DIN HAŢEG

GHEORGHE NAGHI

Personalitate proeminentă a secolului al XIX-lea din Transilvania,
adevărat oonitinrwaJt:o[· al Şcolii ArdeJerre, Ştefan Mo\ldoV'alll va desfăşura,
alături de erudiţii lui contemporani, o activitate susţinută pentru ridicarea
neamului românesc, reliefarea comorilm trecutului bimilenar al naţiei
sale, întemeierea de şcoli româneşti, cărtuTarul perseverent dublînd într-o
armonie desăvkşită pe revoluţionairul paşoptist.
Cunoscut mai puţin, din cauza liprei unor studii de specialitate, se
simte nevoia skingen:tă de a prezenta în cîteva linii generale multiplele
aspecte ale fructuoasei sale actirvităţi, activitate ce explică cauzele şi motivele curnjoase ale luăirii sale de poziţii penrtiru întemeierea şcolilor rnmâneş.ti în Hia.ţieg, atrunci cînd norii gre1 1ai il"evoluţiei de la 1848-1849 n•u
S-0JU stins încă şi „era" absolUJtil9mUJlui la!biia a înce!plllt.
Născut în 1813, la Ciucudul de cîmpie din comitartul Turrda, va studi1a
la şcolile din Cluj, Bistriţa şi Blaj, avînd colegi pe Iacob Mureşianu şi
Andrei Mureşianu1 iar ca profesori pe renumiţii Timotei Cipan.iu, Ioan
V. RusSJU, Gawil Pop. A termin.art cu „eminens" toaite exiamenele. 2 Ca
urmaire, între 1836-1838, alătuiri de GeoTge Bairiţiu, va funcţiona ca profesoc ha gimnaziul din Blaj. Tu-.ece în aotivirtaitea pastorală peru!lliu a avea
mai mult timp consacrat stud:i!ului, devenind între 1838-1847 paroh în
Ghiirişul A.rieşului şi administrator protopope!:c al Beiului.3 La 1852 trece
ca vicair foraneu la Haţeg, instalarea oficială avînd loc în 25 august/6
septembhe 1852 şi nu canonic la Lugoj, cum receil!t s-a afÎJrmat, unde va
fi numit abia în 15 ianuarie 1857 4 • Va desfă.şura în Banat o bogată activitate pînă la moarte, suirvenHă în 4 noiembrie 1900.
Ştefan Moldovan ·a demonstrat un spi1rit receptiv la cerinţele timpului, aplecat spre nou, cu vederi înaintate. incă de la început, necesitatea
aflării documentelor istorice pentru demonstrarea continuităţii elementului românesc pe aceste meleaguri a fost o coordonată majoră a activităţii
sale. Din însărcinarea lui George Bariţiu copiază din colecţia lui Jozsef
·1 I. Radu, Istoria vicariatului greco-catolic al Haţegului, Lugoj, 1913, pp. 127128; C. Suciu, Un erou din 1848. Protopopul Ştefan Moldovan din Mediaş, Blaj,
1933, p. 6; cf. Al. Tonk, Formarea intelectualităţii române din Transilvania şi liceul
piaştrilor din Cluj, în Studia, 1, 1968, p. 45-58.
2 Arhiva Mitropoliei Banatului, fond documente neinv„ „Tcstimonium Schola~ti
cum" din 3 mai 1836.
3 N. Comşa, Dascălii Blajului, Blaj, 1940, p. 73.
4 Probabil dintr-o greşeală s-a strecurat în George Bariţ şi contemporanii săi,
voi. IV, Bucureşti, 1977, p. 98. Pentru clarificare vezi: Arhiva Mitropoliei Banatului, fond Lugoj, of. nr. Ştefan Moldovan către Carol de Schwarzenberg, Haţeg,
10/22 septembrie 1852; Idem, Adumbratio Biographiae Canonicorum Venerabilis
Capituli Ecclesiae Cathedralis Rumenorum Unitorum, Lugosiensis, anno 1890, f. 1.
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Kemeny (1795-1R"i5) documentele care privesc pe ·români. Aces.tea şi....au
dovedit utilitatea abia în 1853, cînd Grorge Bariţiu va începe să publice
din ele în Foaie pentru minte, inimă şi literatură, iaT mai tîrziu în
Transilvania. 5
Ştefan Moldovan, „interesat şi el de probleme istorice", copiază la
m<>şia lui Kemeny din Grind, atît înainte de revoluţie cît şi după aceea,
începînd cel mai tîrziu cu anul 1846 şi nu 1847 oum se credea6 • Copierea
documentelor a avut un scop politic ca şi achiziţionarea fondului Cserey
de Timotei Cipariu pentru a arăta în dietă şi presă „concetăţenia pe
pămintul crăiesc" a românilor. 7 Ma1iiirul acestei lungi şi obositoare copieri
a fost Ştefan Moldovan, pentru că Timotei Cipariu, ~ cum mărturiseşte
în 1847 lui G. Bariţiu, îşi schimbă părerea asupra colecţiei documentare
a lui Kemeny 8 . Aşa va ajrunge şi Ştefan Moldovan pentru că Kemeny
va folosi demagogic originea sa ;românească, lucru dovedi·t în afară de
atitudinea lui din 1848 printr--0 ·recenzie critică aspră făcută asupra lucrării lui Gaal Laszlo, Vizsgalodds az erdelyi kenezsegekrol ... 9 prin
care „reduce la zero rolul cne?Jatelor româneşti în evul mediu transilvă
nean'", adică acele structUJri oare dovedearu primatul ·românilor pe aceste
meleaguri. Acestea îl vor determina pe Ştefan Moldovan să afirme în
1847 lui Bariţiru cu privi·re la ·această problemă că „groful s-<a cam gră
bit .. :·.10
Ştefan Moldovan a desfăşurai o intensă activitate în cadml revoluţiei de la 1848-1849 din Tuansilwmia, activitate relevată deja în parte11 •
In timpul revoluţiei va sprijini doleanţele românilor cu intenţia să intre
în garda naţională din Mediaş, în cazul acceptării unor puncte ca: reprezentarea românilor în dietă, împă·rtăşkea lor din veniturile de obşte şi
înaintarea către Curtea vieneză a unor petiţii cu privirl:e la starea româ5 Cu titlul E:rtractus Memorabilium in Le:ricone Rerum Transilvanicarum,
Eruditissimi, viri, Illustrissimi D. Comitis Josef Kemeny, sub voce valachis, Tomo ...
şi Series vajvodarum Transilvaniae, Kenezfatus, kastra S.M., Colecţiune de di]>Wme
din diplomatariul contelui Iosif Kemeny, care privesc mai ales pe români (valachi),
în Transilvania, 1869, II, nr. 6, p. 61-63. Diplomatariul lui Kemeny se păstrează
în 2 vol. la Biblioteca Academiei R.S.R., filiala Cluj-Napoca. Despre diplomatariu
vezi: V. Netea, George Bariţiu. Viaţa şi activitatea sa, Bucureşti, 1966, p. 291;
V. Curticăpeanu, Mişcarea culturală românească pentru unirea din 1918, Bucureşti,
1968, p. 88-90; George Bariţ şi contemporanii săi, vol. I, Bucureşti, 1973, p. 119,
300; G. Em. Marica, Studii de istoria şi sociologia culturii române ardelene din
secolul al XIX-lea, vol. I, Cluj-Napoca, 1977, pp. 230-233.
6 Arhiva Mitropoliei Banatului, fond documentar, neinv. Ştefan Moldovan către
George Bariţiu, Grind, 27 octombrie 1846; George Bariţ şi contemporanii săi, vol.
IV, p. 276; Pentru anul 1847 opinează G. Em. Marica, op. cit., p. 231. Scrisoarea a
apărut şi în Transilvania, I, 1868, 4, 1 februarie, p. 68--70.
7 L. Patachi, Cărţi vechi româneşti în Ţara Haţegului de pe o listă din 1857,
în Studii şi cercetări de bibliologie, 1960, III, pp. 283--284; cf. Zs. Jak6, Philobiblon
transilvan, Bucureşti, 1977, p. 324; Mai vezi L. Patachi, Cărţi religioase din Ţara
Haţegului de pe o listă din 1857, în Mitropolia Ardealului, 1959, IV, nr. 7-8,
pp. 522-539.
5 George Bariţ şi contemporanii săi, vol. IV, p. 293.
9 Magazin filr Geschichte, Literatur und alle Denk-und Merkwilrdigkeiten Siebenbilrgens, 1846, II, fascicula III, pp. 286-337.
•
10 George Bariţ şi contemporanii săi, voi. IV, p. 282.
11 v. C. Suciu, op. cit.
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nilor.12 Va participa, totodată, la adunarea din 3/15 mai 1848 de pe
Cîmpia Llberităţii din Blaj, alături de celelaLte personaliită.ţi ale viremii.
In 17 noiembrie 1848, Ştefan Moldovan, Stephan Ludwig Roth şi
Deesfalvi Pataki Jânos vor fi numiţi oa ajutoare ale condrucărtoru.lui provizoriru. al comitaitruil.rui Cetatea de Bwită, căpiitian1ul Kciirl Comendo. 13 Roth va
colaboTa în mod fructuos cu comitetul naţional ·român, în mod special cu
Ştefan Moldovan şi Vasile Moldovan, prefectul Legirunii I româneşti,
colaborare vădită prin semnarea împreiună a „Apelului" din 26 noiembrie
1848, dnd cereau populaţiei disciplină şi asoultiCllre faţă de noile :aiutorităţi.14 Tot la 1848, ca urmaJ"e a prădăciiunilor de pe domeniul Kemeny
din timpul revoluţiei, Bariţiu, prieten cu Roth 15, îl însărcinează în numele
comitetului naţional român din Sibiu pe Ştefan Moldovan ca să opreas.că
deW1Stăirile şi să încerce recuperarea unor documente împrăştiate din
colecţia foarte impo!M,antă a acestuia1s.
Drupă veniirea trupelo1· generalului Bem, Roth a plooat din Cetatea
de Baltă la pall"Ohia sa din Moşna, iar Ştefan Moldovan s-a iretras ou toată
familia în Ţa:ra Românească. Dacă şi Roth i-arr fi 'l.llf1Il1lait sfatul de a trece
Carpaţii, nu s„ar fi întîmplat tJriaigioul eveniment, împuş.cairea sa în 11 mai
1849. 17 Mai ales că şi prietenul săru, George Bariţiu, a trecut în Ţara
Românească. 18

Un nou documeillt despre plecarrea lui Ştefan Moldovan în Ţaira Româvine să întregească datele ce se cunosc. Intir--0 însemnare autografă
din 5 februarie 1884 Ştefan Moldovan notează că: „acesta e s. cuminecatura din Joia-mare a ailJului 1848, oarrea în fuga de J"ebeli în ia.junul Botezului D.N.Is.Hr. din 1849 ca Parochu şi P.ro.topopu în Mediasiu, o amu
luatu cu mine şi în Ţieara Romanesca în Pitesci din tirensia amu împăl·1.ă:l?i:tu pre bolnavii ... ".10
Into:rcindu-se din Ţaa.<l Românească, în august 1849, la Mediaş, îşi
va găsi devastată gospodăda2°, pe oaxe nu mai w-e timp să o refacă fiindcă
trece, la 1852, oa vicaT al Haţegului.
Preocupările sale pentru istorie cresc în această parte a ţă,rii deosebit de bogată în vestigii secrulare. Va studia 38 de inscripţii descoperite
de el prin Grădişte şi împrejurimi, dindu-şi aportul pentru epig.rafia
Ulpiei Troiana Sannizegetusa, din care astăzi unele sînt pierdute, rămî
nînd 6 texte necunoscute Televate numai de el. Acestea îl vor determina
nească

12 Scrisoarea directorului de poliţie Friedrich Biedersfeld din 1 aprilie 1848
în problema. gărzilor naţionale şi atitudinea lui Ştefan Moldovan faţă de ele în
raportul din 3 aprilie şi 7 aprilie 1848 căire episcopul Lemeni, în Revoluţia de
la 1848-1849 din Transilvania, voi. I, Bucureşti, 1977, sub red. Ştefan Pascu, Victor
Cheresteşiu, documentele nr. 149, 170, 209.
13 C. Suciu, op. cit., p. 40; I. Lupaş, Studii, conferinţe şi comunicări istorice,
vol. III, Sibiu, 1941, p. 252; Idem, Zur Geschichte der Rumiinen, Sibiu, 1943,
p. 506; M. Kroner, Stephan Ludwig Roth, Cluj, 1974, p. 284.
14 M. Kroner, op. cit., p. 285.
15 Ibidem, p. 25.
16 G. Em. Marica, op. cit., p. 232.
17 M. Kroner, op. cit., p, 292, 293, 299.
ia I. Lupaş, Contribuţiuni la istoria ziaristicii româneşti ardelene, Sibiu, 1926,
p. 6.
19 Arhiva Mitropoliei Banatului, fond documentar, neinv.
20 Ibidem.
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pe C. Daicovidu să-l owacterizeze, în 1924 oa „un cerce:ător plin de
meii te al antichităţilor romane şi un inteleobual din cei mai de seamă
între românii din Tiransilvania". 21
Ştefan Moldovan va desfăşura şi o importantă activitate publicistică,
colaborînd la Gazeta Transilvaniei, Foaie pentru minte, inimă şi literatură, Transilvania, Sionul Românesc. 22 Va întreţine legături prin corespondenţă cu oele mai proeminente personalităţi ale timpului ca George
Bariţiu23, Timotei Cipairiu24, Ioan M. Moldo~an25, Alexandm Papiu Hari.an2s, Stephan Ludwig Roth 27 şi mulţi alţii.
1n cadrul activităţilor sociale se irema:rcă, pe lingă aspectele bisericeşti, contribuţia dată de la Lugoj la ajutorarea răniţilor francezi in urma
războiului franco-prusian din 1870-1871, alături de alţi bănăţeni. 23
Opera sa destul de vastă cuprinde o seiie de lucrări cu caracter istoric
şi bisericesc rămase în cea mai mare parte în manusoris. Din lucrările
sale mentionăm ln amintirea aniversării a cincizecea a Gazetei Transilvaniei 1838-1888, Braşov, 1888, iar din cele în manuscris Schiţe istorice
despre starea bisericească a districtului gr. cat. al Mediaşului, 1852, 30 f;

Psaltirea prorocului şi împăratului David, adusă în i:ersuri pe românie de
Dosoftei Mitrooplitul Sucevii şi a toată Ţara Moldovei, însemnări, f.a. 29 ;
Brevis Memoria Eventuum Memorabilium CiviliU1n et Ecclesiasticorum
Populi Romani utram Daciam incolentic a tempore descensus, Lugosini
în Banatu, 1858 30 ; Descrierea Lugojului, Lugoj, 186231; Biografiile tuturor membrilor capitlului din Lugoj de la înfiinţare pînă la 1894 12 .
O

altă latură importantă

amintită doair 33 , prin prisma
a o aşeza la importanţa oare

a activităţii sale .a fost şi cea şcolară, care,
unor noi documente trebuie revăzută, pentru
i se cuvine.

21 I. I. Russu, Aportul lui Ştefan Moldovanu la epigrafia Daciei, ir. SCIV, 14,
1963, 2, pp. 441-450; Idem, Note epigrafice (XIV). Inscripţii din Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, în SCIVA, 25, 1974, 4, p 592.
22 N. Comşa, op. cit., p. 73.
23 Arh. St. Cluj, fond G. Bariţiu, nr. inv. 478, 479, 762-773; Bibl. Acad. R.S.R.,
ms. nr. 999, f. 231-338. Arhiva Mitropoliei Banatului, fond documentar. neinv.
2' L. Patachi, Ştefan Moldovan şi Timotei Cipariu. Ştiri inedite, în Mitropolia
Banatului, 1957, VII, nr. 1-3, p. 72; Idem, Din corespondenţa lui Timotei Cipariu
ca bibliograf, în Mitropolia Banatului, 1964, XIV, nr. 1-3, p. 55.
z:; Arh. St. Cluj, fond Ioan M. Moldovan, cotele 4521, 4522, 4524.
26 I. Pervain, I. Chindriş, Corespondenţa lui Alexandru Papiu Ilarian, vol. II,
Cluj, 1972, p. 227.
27 St. Ludwig Roth, Gesammelte Schriften und Briefe, ed. de Otto Folberth,
voi. VII, Berlin, 1964, p. 141, 169, 176-177.
28 Contrib11ţiuni pentru ajutorarea răniţilor văduvelor, orfanilor fraţilor noştri
francesi căzuţi în lupta pentru patria străbună, în Gazeta Transilvaniei. 1871, XXXIV,
nr. 7, 4 februarie/23 ianuarie, p. 4; Pentru detalii vezi: I. D. Suciu. Les R01tmains
de l'empire Austro-Hongrois et la guerre franco-prussienne (1870-1871), în Nouvelles
etudes d'Histoire, 1970, voi. IV, p. 235-245.
29 Bibi. Acad. R.S.R., fil. Cluj-Napoca, ms. rom., nr. 195, 707, 708/1, 328:'1.
30 I. E. Naghiu, Catalogul manuscriselor Episcopiei Lugojului, în Hrisovul,
1947, VII, p. 211. Consideraită pierdută.
31 In posesia pasionatului bibliofil bănăţean Ion B. Mureşianu, cf. I. B. Mureşianu, Mănăstiri din Banat, Timişoara, 1976, p. 69.
32 Diecesa Lugoşului. Şematism istoric ... , Lugoj,
1903, p. 128. Considerată
pierdută.
33
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I. Radu, op. cit., pp. 146-154.
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Situaţia şcolilor din Transilvania era deosebit de dificilă, majo;ritatea
fiind îniT-o stare înapoiată. Şcolile pentru ·români erau considerate un
privil:egiu. După restabili.Tea păcii în '.Dransilvani·a prin înkîngerrea revoluţiei maghiare la Şkia, din 6 august 1849, se inaugurează un regim
absolutist. Pentru guvernatorul Wolgemuth primkea instrucţiunilor se
făcea de la Curtea din Viena. Nu i-a putut înţelege pe iromâni, cu toate
c[t îşi dădea seama de importanţa lor, militînd pentru contopirrea naţio
nalHăţilor. Această situaţie va continua, cu mid modificări, şi în timpul
urmaşilor săi, Carol de Schwarzenberg şi Friderich de Lichtensten. 2 4
Ca uirmarre, guvernatoirii T·ransilvaniei priv·eau cu multă suspiciune şcolile
româneşti. Mai ales că, după 1850, la lk~ul din Blaj, .rare se organizează
după sisitemul gimnaziilo1J: aus tn:iece 35 , .Jimba latină estbe înJoouită pa.rţia:l
cu limba română, introducîndu-se tot mai autoritar şi limba stăpînirii,
limba germană, limba oficială în perioada absolutistă. La acest liceu a
funcţionat şi Ştefan Moldovan ca profesor de matematică. 36
In ţinutul Haţegului, al cărui vicar a fost numit la 1852, în plină
perioadă absolutistă, situaţia şcolilor rnmâneşti era deosebit de precară.
Ştefan Moldovian va declanşa imediat o luptă susţinută pentru înfiinţarea de şcoli elementoce româneşti, oa şi înfiinţarea unor şcoli pentru
pregătfa·ea învăţăitorilo~·3 7 • Cercetăirile arhivistice ne aduc în situaţia de
a afla noi amănunte interesante legate de aspectele luptei penrtiru înfiinvarea şcolilor româneşti în Haţeg, desfăşurate de către Ştefan Moldovan
cu multă dă·111fo·e şi abnegaţie.
Ştefan Moldovan înaintează, în 19/31 august 1852, guvematocului
Transilvaniei, Can:ol de Schwarzenberg, un memoriu bine documentat cu
privire la situaţia şcolilor româneşti din ţinutul Haţeg, penbru înfiinţarea
unei şcoli româneşti în oraşul Haţeg. 38 Spre a-şi documenta petiţia, Ştefan
Moldovan, în memoriul său pentru „lll!minarea regulată a subdiţilor", se
reforă la dispoziţia împă,rătească din 17 noiembrie 1846, airătînd că în
urma ei s-au început a se întemeia şcoli şi a se numi învăţători, stimulîndu-se dragostea de şcoală. Apoi, dacă în multe locuiri se are în vedere
întemeierea de şcoli, în schimb în „cercul Haţegului" situaţia era dezasfruoasă. La peste 40 OOO de români „măirtuirisesc" că în 60 de comunităţi mai
mari şi în 22 mai mici „nu se află nici una şcoală Element<l['ia". for
şcoal·a trivială germană, al călJ·ei învăţător nu ştie româneşte, este complet
necorespunzătoare, apoi la vîrrsta lui de peste 70 de •ani pentJru un asemenea post nu poa·te face faţă. Oa urmare, se solicită bunăvoinţa guvernatorului în cauza şcolilor.
Doleanţele le conoretizează în mai multe puncte, solidtînd urmă
toorele: 1) şcoala tr:ivirală germană să se prefacă în şcoală elementairă cu
limba de pred~e în „limba poporului"; 2) învăţătoriul să fie .pensionat; 3) în
1

84 G. Bariţiu, Părfi alese din Istoria Transilvaniei, voi. II, Sibiu, 1890, p. 679;
Pascu, Istoria Transilvaniei, Blaj, 1944, pp. 222-223.
35 Entworf der Organis.ation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich.
36 I. Raţiu, Blajul. Scurte notiţe informative, Braşov, 1911, p. 37, 40.
n vezi detalii la Ioana Botezan, Documente privind istoria învăţămîntului din
Ţara Haţegului între anii 1850-1860, în Sargetia, 1971, 8, pp. 119-128.
as Arhiva Mitropoliei Banatului, fond Lugoj, nr. 196/1852. Documentul este menţionat şi la I. Radu, op. cit., p. 146.

Şt.
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locul lui să se aleagă prin concurs alt învăţător care să corespundă „dororei publicului"; 4) oasă pentru şcoaLa „română" iar pentru clasele 2 şi 3
să se numească alt învăţător şi jandocmii af1aţi în ea să fie evacuaţi. O
amina.re a îndeplinirii aioesitor deziderate air însemna „o mare înapoiere
a acestui teritoriu". Deci speră că se va întemeia pentru cei ,.preste
60.000 de români" (nu numai gir. oat.) în oraşul Haţeg o şcoală elementaTă
sistematică.

Guverruatorul Tiransilvaniei va trimiite spre cunoştinţă acest memoriu
episcopului din Blaj şi magistratului din Haţeg pentru a scoate jandarmii
din casia rrezervată şcolii. 3 9 Episcopul va dispune lui Ştefan Moldovan să
nu intre în sfera jurisdicţiei politice şi să se limiteze cu tot zelul său la
sfera activităţii sale.40
Ştefan Moldovan va ireveni asupra memoriului trimis guvernatorului,
în 10/22 septembrie 1852, dnd sinodul preoţilor din vicacr-iatul Haţeg din
25 august/6 septembrie 1852 aprobă aceste deziderrate 41 • Ele devin astfel
doleanţe nu ale unei singure persoane ci ale unei adunări româneşti.
Despre nereuşita acestei a doua iniţiative, documentele nu ne dau un
răspuns precis.
Consecinţe pozitive însă s~au vădit începînd chiar cu anul 1853,
autorităţile habsbm-gice fiind obligate, prin lupta declan.şată pentru înfiinţarea de şcoli româneşti naţionale, de a răspunde măcar în parte la
aceste doleanţe, mai ales că insistenţ;a românilor a fost deosebit de puternică. Una din aceste consecinţe a fost introducerea limbii române în
şcoala nemţească. Astfel că în afara oreloir, învăţătorul în timpul verii îi
va învăţa pe elevi cite o oră pe zi limba ·l'Omână, însă şcoală naţională
nu se deschide.42
Este un subterfugiu pe care autorităţile habsbtwgice îl vor mai aplica
deseori, încercînd să atenueze lupta românilor pentru înfiinţarea unoc
şcoli naţionale. Este suficient să ne gîndim l·a ideea lui Avram Iancu pentru înfiinţarea unei facultăţi româneşti 43 , sau la lupta desfăşurată de
români pentru înfiinţarea unei universităţi, ca să dobîndească, în sfîrşit,
o catedră de limba :română la Universitatea din Cluj, inaugurată de Grigorie Sila.şi. 44
O altă consecinţă pozmvă a fost iniţierea unei lupte desf ăşurrate de
Ştefan Moldow.n pentru înfiinţa["ea de şcoli comunale ·româneşti, în fiecare sait, ou învăţători bine pregătiţi. Ca urmare, devine stringentă înfiinţarea unei preparandii, pentru oare se obţine aprobarea sinodului vioariial
în 19-20 octombrie 1853. 45 Ca urmare, în 10 ianuarie 1854, Ştefan Moldovan va înainta autorităţii bisericeşti din Blaj memO!rirul ·pentru înfiinţarea
I. Radu, op. cit., p. 147.
Arhiva Mitropoliei Banatului, fond Lugoj, nr. 196/1852, f. 6-7.
41 Idem, nr. 52/1852 (nr. vicariatului).
42 I. Radu, op. cit., pp. 148-149.
43 S. Retegan, Cinci petiţii inedite din 1852 ale lui Avram Iancu, în Sargetia,
1972, 9, p. 248, 251-252; Idem, Lupta burgheziei româneşti din Transilvania pentru
înfiinţarea unei facultăţi juridice româneşti (1848-1883), in AIIC, 1967, X, pp.
307-317.
0 V. Vartolomei, Mărturii culturale bihorene, Cluj, 1944, pp. 136-137; lstRom.,
IV, Bucureşti, 1964, p. 699.
45 I. Radu, op. cit., pp. 150-151.
39
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preparandiei în Haţeg. 46 In 29 ianuarie 1854, cu aprobarea dobîndită,
preparandia îşi va deschide CW"Surile, avînd ca profesor pe viitorul canonic
de La Lugoj, Beniamin Densuşianu.
Penrtru importanţia deosebită a datelor referitoare la situaţia şcolară
din ţinutul Haţeg şi oraşul Haţeg în memoriul din 1852 înaintat guvernatorului Carol de Schwarzenberg, reveniirea asupra lui prin obţinerea unei
întăriri a doleanţelor de o adunare românească (sinodul vioardal), ca şi
înfiinţarea cursului preparandiali, publicăm în anexă '3IOeslte două documenlte, contribuind la elucidarea unoir as.peote privitoare ia istoria învă
ţămîntuilllli românesc în timpul imedirait UJrmăitoir revollllţiei de la 1848-1849
din Transilvania.
1

ANEXA
I. MEMORIUL DIN 19/31 AUGUST 1852

Serenissime Principe!
lnaltiatu Gubernator a Tranniei!
Şi de Sacratissima Caesarea Regia şi Apostolica Maiestate pătrunsa despre
acel adevăr nealterat, cum că fundamentul ţăriei şi duraţiunei Impărăţiei este basat
pe luminarea regulată a subdiţilor deplinită prin şcoale şi Elementare şi Mai-înalte;
în sensul căria şi !nălţatul C.(aesaro) R.(egia) Guberniu în a.(nul) 1846. 17 noem(bri)
nr: 13.475 pentru rindul şcoalelor aşia se exprimă:
„Rectores Rerum publicarum scolas tam elementares, a queris enim ordiendum,
quam altiora musarum domitilLa ad Navandam Juventutis sedulam curam, excolendas animi facultates, perpoliendosq mores erigere ac fundare inter palmares obligaminum suorum partes reponere nulii dubitarunt, idoneos us, 1.111; doctrina. propagetur,
utiles cognitiones augeantur, scientia dilatentur Magistros profecerunt e fundo
publico dotatosM
De care intenţiune Impărătească prea graţioasa mai în toarte părţile Ţărilor
Impărăţiei pătrunşi fiind şi oficialii zelanţi, şi subdiţii mai desteptaţi spre
consolidarea Marei Austria - au început amulative - cu puteri unite - a întemeia
Scoale şi a despune Invăţători abili şi a provedea de susţinerea acelora cu tăriă,
ba încă a stimula pe subdiţi spre a iubi destepbarea fiilor săi prin învăţătură
la şcoală.
Şi aceasta silinţă sub puternică şi prea părintească ocirmuirea Serenităţii
Voastre şi intru aceasta Patria au apucat mult înainte, de acum în timp scurt
- se arată ridicate - de minune mai multe şcoale şi altele stau în pregătire şi o
mulţime de învăţăcei au şi gustat din nectarul cel dulce al învăţăturilor.
Insă întru această parte a Ţării numită Cercul Haţiegului, Districtul AlbeiIuliei, a căria ocirmuire spirituală acum de cwind mi s-au încredinţat mie ca
Unui despus de Vicariu Forneau 40.000 anime de popoare Gr. Catolice, sublnsemnatul, cu faţia plecată la pamînt, cuprins de supusiune înaintea Serenităţli
Voastre cu omagială supunere provolut, prin această primaria fiiască şi devotă
representaţiune trebue să mărturisesc, cum că în 60 comunităţi mai mari şi în 22
comunităţi mai mici, nu se află Nici Una Şcoală Elementaria.
Ba ce e mai cu durere aici în o~iul Haţiegului Şcoala destinată Română elementaria este cuprinsă pentru Gendsarmi (jandarmi).
Şi aşia peste tot Sciinţele au amuţit şi a luminărei şi, raza cei mai mică cu negură şi întunerec s-au acoperit, a căria urmare este „Cum că în toată patria popoare
mai proaste şi mai desolaite, ca intru acest cerc nu se pot afla.

ie Arhiva Mitropoliei Banatului, fond Lugoj, nr. 57/1854, anexa II.
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Se mai află aici şi una şcoală numită după Sistema Veche 'l'ri\·ială Germană,
mai înainte destinată pentru RegimentUl 1-lea Român de Graniţă, a căria dascăl cu
numele Iosif Moriţiu om bătrîn peste 70 ani - carele nu ştie Româneşte nici vorbi
la înţeles - nu este nici de cit abil spre deşteptarea pruncilor elementari, carea
şi însuşi D. Director a Şcoalelor împărăteşli din Patria „de Rumel~ au recunoscut
cu or-asiunea examenului public a semestrului de al 2-lea în a.(nul) curg.(gător):
1852 dnd înaintea tuturor auditorilor şi-au descoperilt a sua neplăcere şi neîndestulire cu acest dascăl.
Pentru aceea aflîndu-se acest cerc al Haţegului şi respective acest vicariat în
cei mai desolată şi cei mai apusă stare din partea şcoalelor mi-am ţinut de cei
mai strînsă obligaţiune, ca mai nainte de toate Serenităţii Voastre Principelui Patriei - de la carele ne isvoreşte tot binele - ca un subdit fidel - să o subştern
de-a drept fără întirziere, ca Serenitatea Voastră - carele se jertfeşte cu amoare
pentru binele tuturor aici pe pămintul acest Clasic, la poporul acest foarte scăpătat
- prea prost - şi rămas îndărăpt, unde e primesdia mai mare - cu graba, pe cale
extraordinaria - de Principe Demnă să se îndure a întinde braţul său cel părin-Wesc
şi cu căldură să îmbrăţişeze causa Scoalelor din pămîntul Haţiegului.
Şi fiindcă se apropie timpul inceperei cursului scolastic în toată Ţara, ca acest
cerc şi vicariat să nu rămiie pe anul viitoriu fără nici o şcoală regulată mai îngrabă şi primarie să se îndure cu graţiositate a demanda:
1) Ca şcoala numită germană din Haţeg să se prefacă în şcoală elementaria,
după nonele instituţiunii imperiale scolastice, unde limba instrucţiunei să fie
limba poporului, şi
2) Să rinduiască ca susnumitul invăţătoriu de limba germană, ca un bătrîn
neputinctios şi ignorante de limba română să rămiie în odihnă cuvenindu-i-se
şi de altmintrea a sua pensiune, şi
3) In locul dinsului se se denumească ales prin concurs un alt dascăl, carele
în toată privinţa să corespundă intenţiunei înaltului gubemiu şi dororei publicului.
Iară pentru şcoala numită Română, carea acum e locuită de gendsarmi, să se
dispună, ca inc.m(agi)stru local pe anul viitori să provădiă (prevadă) de altă casă,
de carele sint pustii destule aici in Haţeg şi să se deschidă pentru a 2-a şi a 3-a
C'!asă elementara, şi la acesta însă să se rinduiască un alt învăţător în tot cuprinsul
practic, carele din casa publică a venitulU.i cercului să-şi tragă rata sua de lipsă.
Că a.şia aceste două case de şcoală singur spre acest scop clădite acum mai
în grabă împărţite înrt:.ru clase cu doi învăţători harnici provezute, fiindcă sunt
gata de indemină, pe anul wmătoriu scolastic infiinţindu-se, să servească de basiă
la alte şcoale mai înalte, de unde pruncii pregătiţi să poată păşi la alte clase mai
în sus.
Aceaste instituţiuni primare, ca aşia să se despună e neincungiurat de lipsă
ca pinea de toate zilele şi toată aminarea mai încolo aduce cu sine o mare înapoiere
a acestui teritoriu de cătră ceealaltă Ţară şi de cătră manarhia întreagă rămine ca
un mădulariu bolnăvoo fără viaţă spirituală, sua „oa cel căzut în tîlhari• din
Evanghelia abia viă.
Insă sperez tare, cum că Serenita.tea Voastră ca un Prea Inalt Părinte al Patriei pătruns de lipsa cei mare a instituţiunilor scolastice întru acest cerc a căruia
impoporaţiune numai Română sue peste 60.000 anime, va binevoi a primi deosebi
suplinirea acestui defect şi se va indura a deminda ca să se puie în lucrarea
acest mintuitor plan scolastic - spre a se întemeia acum deodată mai îngrabă pentru cercul întreg aici in oraşul Haţeg o şcoală elementaria sistematică.
Mai încolo, rog Inclitea deregătoriă a districtului acestuia şi respective oficialilor
cercului acestuia cu graţiositate şi cu putere Serenitatea Voastră să se plece a porunci, ca aceasta să se meriteze cu înfiinţarea şcoalelor poporane pe la sate şi înţeleaptă prevederea pentru susţinerea dascălilor acelora şi ca să-şi ţie de strinsă
obligaţiune a-şi subşterne raportul său din timp în timp cum că în acest ram a
privegherilor sale oficioase în cit au înaintat.
Aşia făcîndu-se Serenissime Principe! acest pămint clasic va atîma mai pe sus
aceasta faptă eroică a Serenităţii Voastre in inimile locuitorilor săi din generaţiune în generaţiune oa cum în inima pămîntului deţine monumentele eroilor celor
vechi a Gloriei Străbunilor săi!
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Iară cu cu omagială devoţiune
avînd meritarea ei, cu firească
Sercnissimului Principe
lnăţatului Guberoator a Ţierii
şi

Haţeg

19/31

~ug(ust)

subşternînd
reverinţiă

aceasta represenbaţiune S'.X>lastică
cu totul recomandat rămîi al

1852

prea umilit subdit
Ştefan Moldovan
Vicariu foraneu a Haţegului
Decan Gr. Cat.

şi

11. MEMORIUL DIN 10 IANUARIE 1854 CATRE MITROPOLITUL
ALEXANDRU STERCA ŞULUŢIU

Prea Luminate şi Prea
Doamne Episcoape!

Mărimea Voastră

Sanţite

După ce prin deosebită concepţiunea Mărimei Voastre din 4/16 dec(embrie)
a.(nul) tr(ecut) am luat îndrăzneală a mă pregăti mai de aproape spre întemeierea
unui curs preparandial în Haţeg pentru dascăli şi alta individue în comunităţile
noastre foarte de lipsă; şi spre acest scop Fr.(atele) Beniamin Densuşianu absolvintele teolog s-au dimîs ca să să întrebuinţeze de învăţător.
Aşia în puterea graţios1,1lui decret a înaltei c(aesaro) r(egia) comande districtuale din 3 dec(embrie) a.(nul) tr.(ecut), nr. 13753 şi a ordinaţiunei inc(Iitei) deregă
torie cercuală din 12 dec(embrie), a.(nul) tr.(ecut) nr. 6140 - şi a urmatelor după
acestea altor graţioase ordinaţiuni cătră inc(lite) comisariate subcercuale respective
şi anumit a Bretei rom(âneşti) a Puiului - şi a Densuşului, s-au cercetat voinţa
comunelor din acest vicariat, cum că voe.şte fieşte care familiă din acelea a contribui spre acest scop, cite 20 cr(eiţari) m.c. „seme! pro semper".
De unde oficios încunoştiinţat fiind, cum că toate comunele au votat fără nici
o îndoială că vor da hotărît soborniceşte de aici din 1 noem(brie) c.n.a.(nul) tr.(ecut)
acei 20 cr.(eiţari) şi că aceea bunăvoinţă subscrisă de reprezentanţii comunelor inclitele oficie C(esaro" R(egia) comisariale o au şi subşternut inc(litei) deregătorie
cercuală spre ulterioară partrac;taţiune.
Ba şi de la fraţii parohi în toate zilele căpătînd contracte cu .subscrieri specifice a familiilor comunelor făcute pe lingă fasiunea dată inclitelor oficie comîsariale ce adeverează din destul statornica lor înclinaţiune spre acest scop. Ba
în unele locuri pînă acum şi banii adunîndu-se.
Am re~urs la inc(lita) deregătorie a cercului, ca să binevoiască a concede pe
11/23 ian(uarie) a Adunare parţială a asesorilor acestrui scaun, spre a hotărî acelea
ce sînt de lipsă pentru organizaţiunea acestui curs scolastic.
Pre carea după alăturata aici sub copie o conced şi deodată pofteşte ca pe
lingă altele ce se vor hotărî în aceea adunare să să trimită de aici deodată şi decretul aplicaţiunei fr(atelui) Beniamin Densuşianu în acest post.
Pentru aceea cu adîncă devoţiune ajung la bunătatea Mărimei voastre, ca
să se îndure a-i da numitului poftitul de la înaltele oficie civile graţiosul
decret despre aplicaţiunea <linsului în acest post şi a demînda ca să i se dee şi Testimoniul Clerical despre progresul dînsului pînă aci avut, pe lingă reîntoarcerea de
aici a Taxei competente.
Că ş-aia după ce am trecut cu ajutorul lui Dumnezeu preste piedicile
acelea mari a le finanţielor să po:i subşterne toate celea poftite în prememorata
copie - cîit mai grabă - la dregătoriile mai înalt.e spre a ajunge scopul dorit.
Tineri s-au adunat pînă acum 46. - casă de şcoală şi de dascăl s-au tocmit
lingă Biserica noastră pe cursul a(nului) acestuia pînă ult:(?) iulie cu 142 fl. v.a.
din care 50 fl. v.a. sau dat înainte de la mine, scaune am dobîndit împrumut de la
fosta şcoală Naţională de aici şi de poimîne se vor începe prelegerile pregătitoare
- în linişte - pînă ce va veni de la înaltul C.(esaro) R.(egia) Guberniu graţioasă
întărire.
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Deci reînoindu-mi rugac1unea preainsemnată şi cerind prea graţioasă parmbinecuvîntare cu totul recomandat rămîniu Măriei Sale Prea Sanţitului
D. Episcop
Haţeg 10 ian(uarie) 1854
umilit capelan
Ştefan Moldovan
vicariu

tească

BITTSCHRIFTE."l VON 1852 UND 1854 VON ŞTEF AN MOLDOVAN
IN BEZUG AUF DIE RUMANISCHEN SCHULEN AUS HAŢEG
Zusammenfassung
Der Artikel analysiert aufgrund von neuen Dokumenten die vie! făltige Tătig
k.eit rumănischen Gelehrten und Revolutionăren Ştefan Moldovan. Es ist auch bekannt fi.ir die Abschrift zahlreicher Urkunden i.iber die Rumănen aus der Sammlung
Jozsef Kemeny's, fi.ir seine revolutioniire Tiitigkeit in Siebenbi.irgen in den Jahren
1848-1849, durch seinen wertvollen Beitrag zur El'l!twicklung der romischen Epigraphik Dakiens, durch seinen regen Briefwechsel mit den bedeutendsten Personlicheiten der Zeit und auch fi.ir sein sozialen Wirken.
Dans Studium illustriert durch die vorgefi.ihrten Dokumente auch den Beitrag
Ştefan's Moldovan fi.ir die Gri.indung einer rumiinischen Schule und zwar in der
Bittschrift, velche 1852, an den Statthalter Siebenbi.irgens Karl von Schwarzenberg
eingereicht wurde. 1854 wurde eine ăhnliche Bittschrift den Autoritiiten durch
Stefan Moldovan vorgelegt. In dieser Weise wird der Kampf der rumănischen Intellektuellen fi.ir die Errichtung der nationalen Schulen in Haţeg, gleich nach der Revolution von 1848-1848, anschaulich beleuchtet.
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