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Sfîrşibul secolului al XVIII-lea şi primii ani ai celui următor poartă
pecetea procesului de afirmare a conştiinţei naţionale a românilor din
monarhia austriacă. Acestei etape din ipro~cesul Id e afimnarre a ideii naţionale îi corespunde una !Similară în acţiunea politică, menită a imprima
un spirit naţional tuturor factorilor componenţi ai societăţii româneşti.
Românii din [părţile vestiice, încorporaţi Ungariei din punct de vedere politic şi dependenţi de ierarhia clericală sîrbă a Carlovitzului în
problemele religioase, se afirmă la scurt timp după aDdeleni în mişcarea
naţională, în ieorncordanţă ic u progresele pe care le înregistrează conştiinţa naţională românească în aceste locuri. Lipsea aici o intelectualitate puternică, capabilă să susţină programul 1cul'tural naţional, principalul cadru de manifestare a ideii naţionale. Climatul propice creat de
~·eformele monarhilor luminarţi dezvoltării culturale a românilor, îndeosebi sistemul şcolar realizat şi difuzarea 1cărţii tipărite în 'limba Q"Omână, iascerudenţa economică a categoriilor sociale angajate în comerţ
~i meşteşuguri, sporirea numărului oamenilor de con!diţie liberă, au dus
în cele din urmă la 1crearea unei pături 1c apabile 'Să susţină un program
politic şi cultural, să afirme o 1conştiinţă naţională, limpede con<turată
la finele veacului al XVIII-lea şi inceputul celui următor.
ln acelaişi timp, idei'le exprfunate de iluminismul bănăţean ervoluează
rapid spre naţional, paTcurgînld într-un sfert de secol drumul de la idealul cosmopolit al 1cetăţeanului aiu'Stri1aic şi de la :conceptul religios de
naţiune illiră la afirmarea şi derfinirea inJdivildualităţii naţiunii române.
Descoperirea naţionalului la rromânii din a'c este teritorii se realizează pe
aceleaşi icoordonate 1
ca 1şi în Transilvania propriu-zisă, angajînd în disputa care se va desfăşura cu naţionalităţile ,conlocuitoaTe, aflate în faza
aceluiaşi proces Id e deştep'tare naţională, mărturia originii :comune, a
continuităţii şi unităţii etni!ce şi lingvi8tice, ia unităţii de cultură, temeiuri care îndreptăţesc un alt loc pentru români în cadrul na~ional al
monarhiei. In mod firesc, etapa pe 1caTe o [parcurge monarhia se caracterizează printr-un puternic prO'ces de separare naţională1, îndeosebi în1

1 Vezi Pa u 1 Cornea,
Originile romantismului românesc, Bucureşti, 1972,
p. 4'60-470 (Cap. Naţiunea ca descoperire a naţionalităţii ş ·i statuare a concivili-

tăţii).
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ire naţionalităţile 1c a1re locuiesc în aiceleaşi teritorii sau în teritorii învecinate, fiecare disputîndu-şi întîietatea, vechimea, tradiţiile. Fenomenul
ca atare ia încurajat şi a grăbit afirmarea ideii naţionale, a individualităţii fiecărei naţiuni, atît în mişcarea iculturală, cît şi în cea po1litică.
In Banat privilegiile illirice, chiar în forma incompletă în care au
fost aplicate, au deteruninat o serie de avantaje pentru români, ica1re
au lbenefiiciat de prevederile lor în 1calitatea lor de ortodocşi aflaţi sub
jurisdicţia ierarhiei sfa':be. Efectul acestora 'S-a făcut simţit îndeo ebi
în plan cultural, în contextul politicii generalie de cultumlizare promovate de monarhii luminaţi. P1revederile dietei din 1791, prin care se asigură drepturi cetăţeneşti populaţiei ortodoxe din Ungaria, lichideaz ă
de fapt 1privHegiile illirice, încald.rînd şi pe sîri'bi în sistemul politic din
Ungaria. 2 Echilibrul politic menţinut cu atîtai greutate de curtea vieneză prin contrapunerea 1
e lementului sud-slav tendinţelor centrifuge ale
nobi'limii maghiare se destramă după Iosif II şi Leopold II în 1condiţiile
regimului de reacţiune. De fapt acest proces de perimare a formulei politice care o iconstituiau privilegiile illire este evident şi mai de tiJnpuriu, în condiţiile în care ierarhia bisericeatscă începe să acapareze
benefiiciile acestor iprivHegii, lăsînd pe un 1p lan inferior populaţia românească. Reacţia acesteia este promptă, mai ales că noua situaţie
creată concordă cu procesul de afirmare a conştiinţei naţionale. In
acest fel, procesul de afirunare a unei individua1ităţi naţionale româneşti în cadrul naţiunii orto1
doxe illire şi unul 1corespunzător de separaire
naţională fireaS1că din naţiunea illiră constituie !fenomenul domimmt al
vieţii româneşti ld in aiceste teritorii la începutul secolu1ui al XIX-lea.
După ce au evoluat pe a1 celaşi plan, într-o situaţie para'lelă sau similară,
dacă nu 1
chiar identică uneori, de aicum ce'le două popoare urmează o
cale proprie, naţională, fienomen evidenţiat de tentative le de delimitare
a irustituţiilor, pînă acum comune, în instituţii naţionale. în mod deosebit procesul este vizibil în şcoală şi :biserică, amîndouă aflate în :fruntea procesului de deşteptare naţtonală. în acelaşi timp însă se va dezvolta
o luptă politică pentru apărarea caraicteru1ui naţional al acestor instituţii, se va elabora un program politic cu obiective imediate în materie de învăţămint şi !biserică, care, împreună 1c u mişiea<rea culturală a
acestei epoci, şi eia fasorisă pe aceleaşi coordonate naţionale, dau imaginea mişicării naţionale româneşti la începuturile ei. Aceasta avea in
faţă mo!delul şi experiienţa celei ardelene, argumentele invocate erau
aiceleaşi, 1coniştiinţa naţională a vînd acelaişi 1oonţinut, indiferent · că o
afirmă ortodocşii sau uniţii. Solidaritatea re1igioasă orto!doxă făcea loc
aic um solidarităţii etnice româneşti3, caire, depăşind graniţele confe'sionale, realizează un remarcabil exemplu de colabo.r are şi conlucrare na1

1

1

1

1

2

G h.

C i u han du,

Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, Arad, 1935,

p. 1.
3 E.
Turc z y ns k i, The National Movement in the Greelc Ortodox Chur:ch
în the Habsburg Monarchy, in „Austrian History Yearbook", III, pt. 3, 1967, p. 86.
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ţională. Pe ace1st funidal al ideologiei naţionale unitare pentru toţi românii, în cadrul programului politk general tromânesc, al cărui obiectiv
final era emanciparea naţiunii iromâne şi un a1t loc pentru români în
sistemul politic din monarhie, consta'tăm afirmarea unor obiective ,p olitice imediate sped!Iiice fiecărei provincii, în funcţie de situaţia politică
concretă a românilor din teritoriile ,r espectivei
Astfel una din formele pe care le îmibrncă miişcarea naţională în
Banat şi părţile vestice este a1cţiunea fruntaşilor români pentru ocuparea
posturilor de directori şcolari 1şi districtuali. Asemenea funcţii au fost
~olicitate în 1'794 de Nicolae Hor.ga Popov~ci, în 1797-1800 de Paul
Iorgovici, din nou în 1803 şi 1807 de Iorgovici şi apoi alţii, fieca1·e din
aceste momente constituind o parte ,a unei a:cţiuni mai 1argi care agi'tă
intelectualitatea românească în această perioadă.
In 1807, din părţile Aradului, 47 de învă·ţători înaintează o petiţie,
cerînd numirea lui Ioan Opriş ca insipector şcolar în distriic tul Oradiei 4 •
Tot în 1807, din aceleaşi părţi, este înaintată îmipăratului o petiţie, semci, Petru Popovid şi Dinată de Ştelan Atanasievi'Ci, Gheorghe Petrovi1
mitrie Ţichindeal, care cerea în numele „a toată naţia română din Banatul timişan" numfreia unui român în postul vacant de director al şco
lilor naţionale. Se invoca în 1S1prijinul cererii trecutul, vechimea şi continuitatea de viaţă românească pe a1cest teI' itoriu. 5
Acţiunea româneas1 că din 1807 se desfăşura cu sprijinul dh·ect a'l
episcopului unit al Oradiei Samuil Vuloan, care îl recomanda pe Ioan
Opriş lui Iacob Petho, inspe'c torul şcolilor naţiona1e din :Buda, pentru
postul de director al districtului şcolar Oradea6 • La intervenţia lui Ţi
chindeal, care-i t rimite o •c opie a recursului maie'Static, Samuil Vulican
susţine în 30 octombrie 1807 pe lîngă consilierul Lanyi candlidawra lui
Grigore Obradovici pentru districtul Timişorii. Ca urmare a acţiunii bă
năţenilor, în 18 august 1807 Vulcan era încunoştintat că împăratul a ordonat ca la numirea în crceastă funcţie să fie lua.ţi în considerare şi
candidaţii români. 7 Activitatea petiţionară intensă din anul 1807 nu este
întîmplătoare, ea iooincide cu vizita împăratului, ceea ice a determinat
o mobilizare mai largă a fruntaşilor români.
Chestiunea directorilor şi inspectorilor şcolari continuă să fie un
obiectiv al luptei politice româneşti pînă la sfîrşitul deceniu1ui trei al
1

1

' V. Popea n g ă, Un secol de activitate şcolară româneas că în părţile Aradului, Arad, 1974, p. 50. 'Acţiunea nu este lipsită, se pare, nici de amestecul lui
Moise Nicoară, care este acuzat că ar Ii agitator. Vezi C. Bod ea, Moise Nicoară,
1\1·ad, 1943, p. 22, 402.
5 Petiţia a fost publicată de
I os i f V u Ic an, Dimitrie Cichindeal, date
nouă despre viaţa şi activitalea lui, în „Analele Academiei Române. Memoriile secţiunii literare", ser. II, tom. XIV, 189,1-,1892, p. 326-328. Comentarii la C. Bod ea,
op. cil., p. 55-56 şi A. Sădea n, Apostolatul primilor profesori ai Preparandiei
noastre, Arad, 1912, p. 7-8.
6 I ac o b Radu, Samuil Vulcan episcopul român unit al Orăzii Mari şi biserica ortodoxă română, Oradea, 1925, p. 99.
7

Ibidem.
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secolului al XIX-lea. Este o parte integrantă a luptei pentru apărarea
caracterului naţional al şcolii româneşti din Ungaria, pentru consolidarea acestei instituţii culturale prin intermediul căreia urma a fi difuzată ideologia naţională. 1n 1811 românii din aceste locuri protestează
împotriva destituirii lui Grigore Obradovici, înlocuit cu Moise Ar ici.
Din nou Samuil Vulcan intervine pe lîngă referendul Lanyi şi 1a rhiepi copul Hohenwart pentru reprimirea lui Obradovici. Intervenţia românească a avut ecou, de vreme ce în 9 martie 1812 chiar împăratul cel'e
părerea lui Vulcan în legătură cu Gr. Obradovici, Moise Arsici şi Luca
Kengyelacz. Episcopul orădean recomandă şi de această dată pe
Gr. Obradovici. 8
In acest fel problematica românească intră în atenţia cercurilor ilffipeiriale. Nemulţumită de lipsa de activitate a comisiilor însărcinate după
dieta din 1791 să elaboreze proiecte pentru îmbunătăţirea situaţiei şco
lare şi religioase a populaţiei ortodoxe româneşti, curtea solicită în
1810-1811' episcopilor români să înainteze propunerile lor în aceste
chestiuni. Ioan Bob în 1810 9 , Vasile Moga, in scris 1Şi în intervenţii personale făcute în 1812 la curte şi Samuil Vulcan în 1811 10 , se pronunţă
pentru dezvoltarrea şcolilor naţionale, pentru admiterea românilor în conducerea districtelor şcolare. Samuil Vulcan propunea şi introducerea
calendarului grego.rian, a alfabetului latin, înfiinţarea unor seminarii
teologice pentru români, instituirea unor episcopi români în diecezele
cu majoritatea populaţiei rromâneşti. Programul preconizat de episcopul
Vulcan va fi preluat în întregime de mişcarea românilor din pă rţile
vestice. Punctele enunţate mai sus vor fi regăsHe aproape în aceeaşi formulare în memoriile şi petiţiile înaintate de românii de aici diferitelor
foruri. Episcopul orădean a procedat şi la o consultare a fruntaşilor români din Transilvania, solicitîndu-i să-şi exprime părerile în acest sens.
Printre cei solicitaţi s-a aflat şi Petru Miaior, carre înaintează un raport
privind măsurile ce trebuie luate pentru îmbunătăţirea stării culturale
a românilor ortodocşi, ridicarea nivelului clerului român, prevederi adoptate în mare parte de episcopul Vulcan.11
Infiinţarea P.reparanJdiei arădene deschide o etapă nouă în mişcarea
naţională românească din părţile vestice. Ea devine cel mai important
centru al mişcării culturale şi politice a românilor din ţinuturile vestice,
avînd în profesorii ei conducătorii acestei lupte. Pe lîngă rolul de conducere pe care şi-l asumă, Preparrandiia trimite în satele din aceste locuri nu numai o .remarcabilă pleiadă de dascăli chemaţi să lumineze
poporul, ci şi contingentele de luptători ai mişcării naţionale, realizîndu-se acum o suprafaţă mai largă de contact cu masa poporului, o gru8

Ibidem, p. 100.
o V. P op ea n g ă, op . cit„ p. 53.
10 „Unirea", 11, nr. 32, 10 aug. 1901, p. 262-263.
u „Unirea", 11, nr. 29, 20 iul. 1901, p. '239. La P.S. Petru Maior adaugă: „Inainte
de toate Maiestatea Sa ar trebui să persuadeze pe magnaţi că promovarea culturei
poporului român va fi spre folosul ţării."
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pnre cu rosturi importante în mişcarea naţională, care va sprijini dezideratele politice româneşti.
Deja :din 1813 profe's odi P.reparandiei apar în ifvunteia acţiunii pentru episcop român la AraJd, ceea ce 'l e atrage riposta ierarhiei de la
Carlovitz. Autorităţile ecleziastice semnalează că acţiunea lui Ţichindeal
şi Diaconovid Loga, deSi:făşurată în secret, agită preoţii din diecezele
Vîrşeţ, Arad, Timiş.12 Erau invinuiţi că au instigat în numele „poporului
valahic", 13 că stîrnesc şi propagă naţionali'smul iromân şi sînt autorii in:, unţei înaintate împăratului în numele derului şi poporului român din
8Cele rpărţi. 14
Incă din această perioadă în fruntea acţiunilor româneşti stă Dimitrie Ţichindea:l, acel spirit neliniştit (inquietus) cum îl denumesc do·cumentele oficiale. Din toamna anului 1813, icu sprijinul episcopului Vulcan, începe mişcarea pentru episcop român, ad'Mn1d u-se în fruntea ei pîna
in august 1815. 15 In cadrul mişcări1, în paralel cu obiectivul principal
al luptei româneş'ti, se dezvoltă işi alte revendicări, conturînd deja conţinutul programului politic al români'lor din aceste teritorii. Problema1ica şcolară continuă să ocupe un loc important. După ce în 1813 profesorii români se rplîng lui Uros Nestororvici de sta.rea rea a localului
şcolii 16 , în 1' ianuarie 1814 cer acestuia să nu pună director local un
negustor nepriceput în treburile şco1are, care urmăreşte prin această
funcţie interese ipersonale.17 AceaiStă cere.re este sprijinită de Ţi1chin
deal şi pe lîngă episcopul Vulcan, cerJndu-i să provoa•ce 'î nlocuirea lui
Ar ·ici.

In 13 februarie 1814 întreg corpul profesoral repetă aceeaşi cerere
episcopul Vul1can, subliniind importanţa• dirnctorilor şi episcopilor
rnmâni pentru ridicarea neamului românesc. Cereau directoratul Lugojuluî pentru Constantin Dia1c onovici Loga şi al Timişorii pentru I. Mihuţ.18 In ră·spunsul său din 29 martie erpfocopu1 orădean le 1comunică că
cererile ,române.şti au foist înaintate incă din 118 martie palatinului, arhiepiscopului Hohenwart şi oonsilierului Martin Lor,e nz, susţinînd aducerea unor români în fruntea celor două directorate. 19 Acelaşi lucru îi

către

Radu Flora, Dositej şi Ţichindeal, în „Lumina", 1, 1967, nr. 1-2, p. 82.
Ibidem, p. 83-84.
14
I. V u 1 ca n, op. cit., p. 360.
15
Despre rolul lui Ţichindeal în mişcarea naţională românească vezi N. Boc ~an. Confiscarea Fabulelor lui Ţichindeal, în „Anuarul Institutului de Istorie şi
J\rheologie Cluj-Napoca", 19, 1976, p. 127-147.
16 I. V u 1 ca n, op. cit., p. 342. Petiţia este semnată de Ţichindeal, Mihuţ, Diaconovici şi Iorgovici.
17 Ibidem, p. 345.
18 I. R adu, op. cit., p. 10'1. „Luminat cunoşti scriau profesorii în 13 februarie 1814 - că starea aceasta jalnică în care se află acum românii o au pricinuit cei mai mari ai besericii stăpînitori, carii de alt neam şi cu totul vitregi fiind,
în multe fealiuri de meşteşuguri cu scăderea şi stricăciunea neamului nostru au
căutat loruşi ri'd icarea şi folos privat. Din această jalnică stare ·a ltmintrelea neamul
nostru nu se va mîntui pînă cînd din sînul său va avea episcopi."
19
Ibidem, p. 102.
12

13

https://biblioteca-digitala.ro

6

186
ră s punde şi

lui Ţichindeal în 27 mai, aducîndu-i cu acest prilej şi elogii
pentru faptul că a folosit litere latine 20.
Profesorii acţionează în cursul anului 1814 pe diverse planuri, prin
petiţii adresate lui Nestorovici sau aipelînd la sprijinul episcopului Vulcan, pentru apăra rea autonomiei consesului, românesc în întregime, lovită prin dispoziţia lui Nestorovici din decembrie 1813, potrivit căre ia
directorul local Arsici urma ă participe la şedinţele consesului. Ca
urmare a acestei acţiuni inspectorul revine asupra hotărîrii menţio
nate.21
Mişcarea românească dobîndeşte amploare prin declanşarea acţiun i i
pentru episcop „de neam român cu sîngele şi cu inima", pregătită de
1,ichindeal, în colaborare cu episcopul Vulcan, din toamna anului 1813. 22
După ce au fost a!dunate semnăturile, petiţia a fost înaintată împăratului
la 14 iulie 1814. 23 Reacţia conjugată a autorităţilor ecleziastice şi politice este promptă . Ţichindeal este destituit din postul de catehet, ia r
în •cursul anului 1814-1815, la cererea comilatelor şi a ierarhiei clericale, Fabulele sînt confiscate în toate comilatele din această parte ::i.
ţării. Ţichindeal este anihilat astrfel din punct de vedere politic şi în
locul lui în fruntea mişcării se aşează Moise Nicoară.
Conlucrarea acestuia cu profesorii Preparandiei es te şi mai strîn ă.
Acţiunea românească îşi lărgeşte cadrul de manifestare, atît sub aspe"tul forţelor participante, cît şi al direcţiilor programatice. Alături de
clerul antrenat în susţinerea cauzei epis copului român, ca urmare a
angajării profesorilor, la acţiune vor lua parte şi învăţătorii şcolilor româneşti, lărgind baza socială a mişcării naţionale. Su'b aspect programatic se constată o extindere ia cererilor româneşti asupra unei problematici mai largi, ·c are cuprinde şi ches tiuni şcolare, situaţia Preparandiei, a directorilor şcolari, baza materială a şcolilor, limba de predare
ş.a . Totodată acţiunea îşi extinde legăturile, pe lîngă patronajul lui Vulcan, cu cercurile româneşti din Buda, Pesta şi Viena, antrenînd, într-o
formă sau alta, fruntaşi ai vieţii publice româneşti din imperiu, Petru
Maior, Aron Budai ş.a. Profesorii Preparandiei menţin o strînsă leg ă
tură cu Moise Nicoară, fiind principala legătură a acestuia cu categoriile
pe care le reprezenta la Viena.
1

I. V u 1 ca n, op. cit„ p. 289.
T. Botiş, Istoria şcoalei normale (Preparandi ei) şi a lnstilutuhli teologic
ortodox român din i lrad, Arad, 1922, p. 34.
~ 2 Pentru bibliografia problemei vezi: I. Vu 1 ca n, op. cit„; C. Bod ea, op.
cit.; T. Botiş, Pagini din istoria dezrobirii, în Triumful ortodoxiei din Arad,
p . 161-190; A. Sădea n, Apostolatul primilor profesori ai Preparandiei noastre,
Arad, 1912; Idem. Documente privitoare la istoria diecezei Aradului, în „Anuaru l
20
21

Institutului teologic din Arad pe 191'6 -1917", nr. X; Ştefan Pop, Frămintă ri
româneşti în jurul scaunului episcopesc de la Arad, Arad, 1929; D. I o an o vi ci,
Citeva momente din lupta pentnl episcop românesc la Arad, în „Revista teologică'·.
1916, nr. 9-20; R. S. M o 1 i n, Afurisirea lui Moise Nicoară, Oraviţa, 1925.
23 Instanţa clerului şi poporului românesc din eparhia Aradului în „Biserica
şi şcoala", 1878, nr. 27-28; „Foaia diecezană", 1886, nr. 9.
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In 1815 unul din obiectivele mişcarn vizează ocuparea posturilor
de directori, în primul rînd cel rămas lilber al Caransebeşului, unde sprijină C'andidatura lui I. Mihuţ. Ţichindeal scria în acest sens lui I. Berici,
actuarul Deputăţiei şcolare de la Pesta. In 1'3 decembrie 1815 învăţă
torii L. Roşu şi Petru Scăiuşan cer lui Samuil Vulcan să intervină la
curte în acelaşi scop, cerere pe care episcopul o sprijină pe lingă I. Lanyi. Acţiunea românească este încununată în 1816 prin numirea lui
I. Mihuţ în postul de director al districtului Caransebeş. 24
Ecoul acţiunii lui Ţichindeal, foarte puternic în 1815, la care se
adaugă agitaţiile icelorlalţi profesori, a1e clerului, cuprinde în cele din
urmă şi elevii de la Preparandie şi din şcolile româneşti. Acuzele aduse
lui Ţichindeal menţionau, în primul rînd faptul că Fabulele sale au
fost difuzate printre elevi, că au fost utilizate ca obiect de studiu în
şcoli, că au fost răspîndite printre învăţători în cea mai mare parte.
Din aceste motive ierarhia ecleziastică este foarte îngrijorată în
vara anului 1815 pentru examenele 'Care urmau să aibă loc şi ordonă
:,upravegherea atentă a examenului conldus de Ţichindeal, Obligat să
rămînă în funcţie după destituirea sa pînă 'la terminarea examenelor.
De asemenea mitropolitul ordonă supravegherea foarte strictă a elevilor, pentru ca aceşLia să nu fie cuprinşi de Mei periculoase. 25
ln petiţiile înaintate în 1815 problematica şcolară a ocupat un loc
important. Al treilea recurs înaintat de deputaţii români la 27 noiembrie, referindu-se la prolblema Preparandiei, apără caracterul ei românesc, propunînd şi alegerea membrilor 'Clerului român dintre absolvenţii
acestui inslitut,26
La obiecţiile aduse de Cancelaria aulică punctelor petiţiei din 27
noiembrie, Nicoară cere tuturor fruntaşilor români, lui Petru Maior.
J. l\1ihuţ, D. Ţichindeal, dovezi în sprijinul plin.gerii româneşti. Episcopul Vulcan îi trimite o scrisoare primită de la I. Obrndovici, care-i semn.1la abuzurile autorităţilor în numirile Ide dir·e ctori locali 27 ; îi scrie
apoi I. Mihuţ ,prezentîndu-i condiţiile mizerabile ale localului Preparnndiei, abuzurile directorilor locali împotriva profesorilor, greutăţile
întimpinate de tinerii români de la gimnaziul din Arad. 28 De asemenea
i-a scris Petru Maior, trirniţîndu-i date istorice despre trecutul bisericii
române din Transilvania 29 , Dimitrie Ţichindeal, care-i făcea cunoscute
demersurile episcopului Vulcan pe lingă înalţii funcţionari ai imperiuhd, faptul că a reuşit să trezească interesul autorităţilor pentru cauz;i
românilor, obţinînd chiar promisiunea înlocuirii lui Nestorovici cu un
român. Ii recomandă apoi să susţină la Viena introducerea alfabetului
~·
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Dalele la V. Popea n g ă, op. cit., p. 65.
T. Botiş, IslOria şcoalei normale, p. 38.
C. B o d ea, op. cit„ p. 73.
Ibidem, p. 182. Anexa XXXIX.
Ibidem, p, 184. Anexa XLI. I. Mihuţ către M.
Ibidem, p. 191. Anexa XL VII. Buda, 6 febr. 1816.
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latin, care poate grăbi procesul de separare 30 Ţichin'deal revine în mai
multe rînduri31, făcîndu-i cunoscute abuzurile unor directori sau inspectori împotriva şcolilor româneşti din Felnac, Hulvez, Chinezu, Claria ş.a. I se alătură şi Meletie Stancovici, parohul Oradiei, care, printre
altele îi scria: „Iară pentru folosul cel de 1comun al neamului româneasc
noi trei eu, Clintoc şi cu învăţătorul Iosif, cu toată supunerea lucrăm."
Alte arigumente îi furnizează Ioan Şerban, colegul în !deputăţie, care îi
flace cunoscute piedicile aduse fo'l osirii li!ll1bii române în biserici de
arhimandritul Moise Manuilovici. 32 Din nou Mihuţ revine în 16 februarie 1816 făcîndu-i cunoscut faptul că i s-a trimis o petiţie în 13 februarie, care s-a rătăcit undeva în Pesta. Cu acest prilej îi comunică cele
11 puncte, subliniind priorităţile a1 cţiunii românilor: intra.ducerea literelor latine; Preparandia să aibă un director propriu român; numirea
unui român în scaunul episcopal din Arad. Pe •rîngă acestea, îi cerea să
vegheze la numirea unui director român în districtul Lugoj, la numire.=t
altor directori lo·ca'li, a profesorilor români, la tipărirea cărţilor cu litere
laitineşti, dotarea cu cărţi noi în locul vechilor cărţi !bisericeşti, apăra
rea vechiului gimnaziu ară!dan, desfiinţarea pedepselor şi altele. 33
Autorităţi'le sînt deja îngrijorate de amploarea agitaţiilor din tindurile învăţători1or. Luca Kengelcucz îl informa pe Uros Nestorovki că
în rîndul învăţătorilor au apărut convulsiuni. In raportul înaintat Consiliului Looumteneţial U.ros Nestorovici semnala această agitaţie, nominalizînd pe învăţătorii George Velia din Ticvaniul Mare şi Matei Cherciu
din Comorîşte, care, influentaţi de Ţichindeal, au adunat la Ticvaniul Mare 30 de învă~ători, prilej cu care au făcut planuri de organizare a directorului şi de afirmare a limbii române. Kengelacz îi de.nunţa pe cei doi că a:u celebrat pe Horea şi Cloşca, că şi-au exprimat
dorinţa de a imita atitudinea celor doi eroi. Despre Horea şi Cloşca fă
cea pomenire Sava Tokoly atunci cînd vorbea despre lupta pentru limbă
şi cultură condusă de profesorii Preparandiei. 34
In aicest timp Preparandia· este serios ameninţată de noile măsuri
preconizate de directorul şcolilor ortodoxe Nestorovki. In baza intimatului nr. 28758 din 24 octombrie 1815, înaintat de Consiliul Locumtenenţial lui Uros Nestorovici, ca urmare a întîmpinării făcută de acesta
în 8 august a aceluiaşi an, s-a ordonat introducerea limbii sîrbe ca
dbiect de studiu în Preparandie. Motivînd această măsură, Consiliul
arăta că deşi există nouă tineri cunoscători ai 1limbii sîrbe şi române
în Preparandie şi treptat pot fi primiţi mai mulţi cunos·cători ai celor
două limbi, care să poată ,fi folosiţi ca învăţători în comunele locuite de
o popularţie mixtă sîrbo-română, totuşi, pentru a avea numărul de în30

Ibidem, p. 192. Anexa XLVIII. Becicherecul Mic, 6/18 febr. 1816.
In 11/'23 feibr. 1816 (anexa XLIX la lucr. cit.), în 4/'16 martie Hl16 (anexa Llll
25 martie 1816 (anexa LIV).
32 Anexa L şi LIII la C. Badea, op. cit., p. 196, 200.
33 Ibidem, p. 197-198.
34
V. P o p ea n g ă, op. cit., p. 63-64.
31
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asigurat, să nu se introducă o catedră nouă pentru predarea
limbii sirbe, ci aceasta să se facă de unul din profesorii cuno cători ai
limbii elevilor care doresc să fie pregătiţi pentru comunele respective.
Intimatul este comunicat consesului împreună cu indicaţiile lui Uros
Nestorovici privind măsurile organizatorice ce trebuiesc luate. 35
Aducînd „umilă recunoştinţă 1' inspectorului Uros Nestorovici pentru
,,grija şi solicitudinea" pe care o poartă institutului, profesorii „îndrăz
nesc" a-l ruga să fie dispensaţi de efectuarea dispoziţiilor de mai sus
din mai multe motive: catehetul este nou şi abia face faţă solicitărilor
celor doi ani, profe orul Mihuţ a fost grav bolnav şi nu este refăcut
încă, iar profesorii Iorgovici şi Diaconovici nu cunosc limba sîrbă atît
de bine ca să poată preda gramatica acesteia. La toate cele menţionate
se adaugă apoi şi apropiatele examene. 36
Incepea un lung dialog între profesori şi Nestorovici în legătură
cu introducerea limbii sîiibe, primii tergiversînd dt se putea aplicarea
dispoziţiilor, în vreme ce inspectorul făcea presiuni pentru înfăptuirea
lor. Ridicîndu-se în apărarea caracterului naţional al institutului şi a
autonomiei consesului, profesorii vedeau în intimatul Con iliului, decretat în urma demersurilor lui Nestorovici, un mijloc de deznaţionali
zare şi o frînă în dezvoltarea programului naţional de luminare, iniţiat
de profesorii români.
Paralel cu dialogul purtat cu Nestorovici, Nicoară este înştiinţat la
Viena de noile măsuri întreprinse împotriva instituţiilor româneşti. Scrisoarea preoţilor şi protopopilor eparhiei Aradului din 4/16 aprilie 1816
îi face cunoscute „niscai lucruri care redicarea şi luminarea neamului
nostru pe lîngă toate înaltele orînduieli spre norocirea noastră îndreptate o împedecă": interzicerea Hmlbii române în bisericile ortodoxe din
Arad; măsurile luate împotriva preparanzilor care cîntau româneşte în
biserica Sf. Ioan; introducerea 'limbii sî1'be în preparandie, contrară intenţiilor iniţiale ale curţii care a aprobat 3 şcoli diferite pentru ca fiecare
naţiune să aibă şcoală în limba proprie, altfel ar Ii ridicat numai o singură şcoală; demiterea lui Ţichindeal, în ciuda meritelor dovedite, fără
a i se da po ibilitatea să se apere; profesorii Iorgovici şi Diaconovici,
deşi au dovedit merite deosebite în luminarea neamului, nu au rfost
atestaţi pînă la acea dată; angajamentul directorului Sabba Arsici de a
ridica o nouă dădire pentru Preparandie a fost uitat cu desăvîrşire.
Clerul îşi exprimă convingerea că Nestorovici urmăreşte desfiinţarea
Preparandiei. 37
La Preparandie profesorii continuă să reziste. In 27 martie înaintează iun raport explicativ, căutînd să justiifice amînarea aplicării dis35
Rescriptul lui Uros Nestorovici nr. 66 din 22 febr. 1816 (copie de epocă ), la
Arh. Episcopiei Oradea, neorg.
36 Idem, Copia relationis Consessus Litterarii ad Magnificum Dominum Consiliarium Regium Superiorem lnspectorem etc., din 28 febr. 1816, semnată d~ cei
patru profesori.
37 C. Bod ea, op. cit., p . 203-207. Anexa LV.
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poziţiilor inspectorului. La intervenţia categorică a acestuia din 4 aprilie, profesorii iau un angajament formal prin raportul din 19 aprilie
1816. Tendinţa irămîne însă aceea.şi, de a amîna cît mai mult aplicare::i
di1 spoziţiilor privind introducerea limlbii 1sîr1be. Păstrîrrd aceeaişi motivare, con'Sesul comunkă acum că profesorul Diaconorvici, cu aprobarea
consesului, îşi 0sumă pentru un semestru sarcina predării limbii sî11be,
cu precizarea ca inspedo11ul să o transfere în continuare unuia din profesori sau catehetului. La 26 aprilie consesu1 va aduce la cunoştinţa
preparanzilor dispoziţia în mod solemn, în prezenţa directorului looal. 38
Tactica profesorilor atrage repede nemulţumirile inspectorului Nestorovici. La opinia ·consesului din 19 aprilie, acesta ['ăspunde că se tergiversează aplicarea dispoziţiei regale şi ia ordinelor sale privind introducerea limbii sîrbe, că nu s-a stabilit încă orarul de preda<re al
limbii sîrbe. Dispune din nou ca Diaconovici să-şi a'Sume predarea acestei disdpline, iar profesorii să nu se mai opună prin moti'Ve neintemeia te, să arate respectul •c uvenit autorităţilor. Consesul să ia în cercetare
pe acei care aţîţă tiner·e tul din Preparandie, cum rezultă din informaţiile autentice pe care le deţine, să fie reintrodusă ordinea pentru a
îngrădi separiaţia între naţiunea română 'Şi sîrlJă, accentuată prin pozi1ia
consesului, restabilind condiţia de veacuri dintre ele. Menţionîn'd faptul
că a primit ordine severe pentru supraveghe<rea strictă a acţiunilor profesorilor, ordonă să se publice dispoziţia sa în conses, unde să-l invite şi
pe directoru1 ·Arsiici, să se aducă la cunoştinţa ce'1or care se opun dezaprolbareia sa gravă, iar în termen de trei zile consesul să raporteze aplicarea acestor dispoziţii.39
ln 19 mai Nestorovici revine şi mai categork, cu măsuri organizatorice precise. Deoarece a aflat din relaţii demne de încredere că profesorii intenţionează să amîne introducerea limbii sîr'be pentru cei care
doresc să predea în şcoli mixte şi nu vor să aplice oridinul regesc în
aicest sens, pe lîngă repetarea dezaprOlbării sale, dispune ca limba sîrbă
să se introducă în locul orelor prevăzute pentru cîntec ritual (în loc de
o oră pe zi aceasta se va face de două ori pe săptămînă, fără o provoca
vreun impeldiment în orar. 40
In faţa acuzaţiilor aduse că tergi'Versează introducerea limbii sîrbe,
profesorii răspund în 27 mai, scuzîndu-'Se că nu intenţionau acest lucru,
dar ap'licarea măsurilor era prevăzută a se îndeplini după Paşti. Preparanzii fiind rplecaiţi acasă după alimente, din cauza ploilor abundente şi
a drumuirilor devenite impractkabile, foarte mulţi s-au reîntors mai tlir,ziu, majoritatea bolnavi. După începerea cursurilor la 1 mai au avut
loc inundaţii mari, care au arfectat localul şcolii şi periferia unde stăteau
38 Arh. Episcopiei Oradea, neorg. Relatio Consessus ad Litteras Magnificentiae
suae Domini Consiliarii Nestorovici (copie de epocă).
39 Idem, Rescriptul lui Nestorovici nr. 122 din 113 mai 1816; Biblioteca Episcopiei Arad, Ms. 119, Protocollum Acton~m Consessus Litterarii, nr. 49, 1.5 mai 1816.
(ln continuare Protocollum).
• 0 Arh. Eipis::opiei Oradea, neorg. Rescriptul nr. 1215 din li} mai 18i16.
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elevii. După retragerea apelor doctorul comitatului a interzis ţinerea de
cursuri rpînă la 19 mai, datorită pericolului de epidemie şi condiţiilor
din şcoală. Deşi profesorii nu au vrut să amîne aplicarea dispoziţiilor,
condiţiile obiective au împiedicat punerea în aplicare a înaltelor ordine.41
In 22 mai consesul dedară, în legătură cu introducerea limbii sîr'be
şi restabilirea bunelor ·relaţii cu directorul local, că elevii au hotărît c a
în locul limbii sîrbe să fie introdusă limba maghiară , iar în ceea ce priveşte directorul local, acesta a fost exceptat de la şedinţe. 42
1n adresa nr. 140 din 17 iunie Nestorovici îşi repetă nemulţumire::i
faţă de rezistenţa profesorilor, menţionînd şi faptul că cererea de a fi
trimise numele aţîţătorilor a fost de prisos. Consesul se pronunţă în
aceeaşi termeni vagi, hotărînd a sluji cu devotament reputaţia profesiunii lor şi dispoziţiile directorului. 43
Intre timp acţiunea românească s-a manifestat la sinodul de la Carlovitz pentru alegerea episcopului, unde suferă un eşec. 44 Pe fondul luptei pentru episcop, lupta profesorilor împotriva tendinţelor de deznaţio
nalizare este declarată pe faţă. Nestorovici acuză direct profesorii îr,
27 iunie 1816, 1pe Iorgovici că a participat la sinodul de la Carlovitz ca
interpret, pe Diaconovici şi întreg coripul profesoral că unelte c, aşa
cum îi relatează străinii. In nota trimisă le cere imperativ să dea declaraţii scrise în care să-şi precizeze poziţia, ce au întreprins pînă acum,
de ce se amestecă în chestiuni străine de funcţia pe care o îndeplinesc,
Iorgovici să-şi motiveze pe larg atitudinea. 45
După eşecul de 1a sinodul din Carlovitz românii declanşează cu şi
mai mare intensitate lupta, activînd toate direcţiile ei de manifestare.
Amploarea mişcării este însoţită de o dezvoltare corespunzătoare a conţinutului ei programatic, aproape în întregime laic, deşi ponderea clerului în cadrul mişcării era dominantă. Petiţia înaintată la 9 iulie 181G,
in numele clerului ,şi poporului român, aduce în faţa împăratului o problematică cultural-politică bogată, cu o largă argumentaţie, din care
problema alfabetului latin, piedicile puse accesului preparanzilor şi naţiunii române în ,general la 'Cultură, tendinţele de deznaţionalizare ale
unui popor care locuieşte de secole acest pămînt, degradarea localului
Preparandiei şi aşezarea acestuia într-un loc neprielnic, atitudinea directorului local Sal}jba Arsici şi a inspectorului Nestorovici, completarea
catedrelor vacante cu profesori sîrbi, introducerea limbii sîrbe în Preparandie, persecuţiile lui Nestorovici împotriva profesorilor, folosirea
contribuţiei băneşti a românilor la dezvoltarea şcolilor sîrbeşti, depăşesc
cadrul luptei pentru episcop spre o problematică culturală laică, corn41
42
43

44

45

Idem. Copia Relationis Consessus Litterarii din 15/27 mai 1816.
Biblioteca Episcopiei Arad, Ms. 119, Protocollum, nr. 52, 22 mai 1816.
Idem, Protocollum, nr. 54, 12/24 iunie 1816.
Amănunte la C. Bod ea, op. cit., p. 82-89.
Arh. Episcopiei Oradea, neorg. Rescriptul nr. 155, 27 iunie 1816 (copie de

epocă).
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plexă, care vizeaza m final dezvoltarea instituţiilor n1lturale naţionale,
în spiritul idealului luminării dominant în ideologia şi pradica iluminismului românesc. In final petiţia cerea împăratului aducerea lui Moise
Nicoară în scaunul episcopal, sau, dacă nu era posilbil, numirea acestuia
în fruntea şcolilor ortodoxe din Ungaria în locul lui Nestorovid. 46
In aceeaşi termeni se ard resa Moise Nicoară împăratului în iulie
1816, cerînd în numele naţiunii sale o comisie nepărtinitoare, care să
verifice la faţa locului p'lîngerile naţiunii române. Marea petiţie în 57
de puncte, „Motivele care determină clerul şi poporul românesc din dieceza Aradului să implore ipe M. sa să 1binevoi1ască a le numi un episcop
de neam şi suflet român", face cunoscut împăratului, în termeni concreţi, nedreptăţile fă· cute de ierarhia ecleziastică naiţiunii române, piedicile puse în calea arfirmării individualităţii sale: interzicerea lecţiilor
cu conţinut bisericesc în limba română pentru prepiaranzi şi a dnteoelor
bi s ericeşti în limba română; faptul că profesorii preparandiei nu au
fost confirmaţi nici după •patru ani, starea deplorabilă a localului 1şcolii
şi lipsa de interes a directorului Arsici care s-ia angajat să fa.că unul
nou; introducerea limlbii sîrbe în ş•colile româneşti, folosirea sumelor
de bani ale fondului şcolar ortodox în cea mai mare parte pentru dezvoltarea şcolilor sîribeşti. 47 , 1
Exemplele concrete din marea petiţie a lui Nicoară au fost rodul
unei largi consultări a populaţiei româneşti şi a fruntaşilor ei. Din adnotările cuprinse ipe marginea manuscrisului rezultă 1 că pentru problematica şcolară şi culturală Nicoară a folosit exemplele aduse de profesorii
Mihuţ, Iorgovici şi Diaconovici, care au avut astfel o contribuţie importantă la elaborarea memoriului. Stările semnalate în memoriul amintit
au produs îngrijorare în mediul curţii, determin'î nd împăratul să ordone
constituirea unei comisii care să constate nedreptăţile făicute românilor.48
Elevi sau absolvenţi ai Preparandiei depun mărturii s·crise lui Moise
Nicoară în august 1816 în legătură cu piedicile pu's e limbii române în
biserică sau şcoală. 49 La lindul său episcopul Vulcan intervine din nou
în chestiunea Preparandiei pe lîngă înalţii funcţionari din capitala imperiului.50 Mihuţ poartă o bogată coresponldenţă cu învăţătorii din toată
zona vestică a ţării, în cea mai mare parte albsolvenţi ai Preparandiei,

C. B o d e a, op. cit„ p. 220-2·~·2. Anexa LXV.
Ibidem, p. 2.2 4-240. Anexa LXVIII. Viena, 17 iulie 1816. Pentru problematica
şcolară interesează punctele 43, 44, 45, 47, 49, ~2.
48 Ibidem, p. 89. lntre altele împăratul scria cancelarului următoarele: „Vreau
ca cele ce se cuprind în acest recurs anexat al naţiei române, conţinînd plîngerile
lor, să fie cercetate punct cu punct de bărbaţi nepărtinitori, în modul cel mai
grabnic ... "
49 Asemenea arătări depun Ion Indricău, preparand în anul iI, Silaghiu Ion şi
Taşic Pavel, absolvenţi, Munteanu Ioan, Micloşi Mihai, Gaitovici Iacob, preparanzi
în anul II. Vezi C. Bod ea, op. cit„ anexele LXXIII, LXXIV, LXXV.
5 0 I.bidem, p. 249. Anexa LXXIX. „De~re şcoala preparanzilor din Arad încă
am vorbit unde am socotit că se cuvine."
46
47
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indicînd ce atitudine sa ia faţă de abuzurile şi nedreptăţile ierarhici
bisericeşti. Prin intermediul direclorilor locali Nicoară avea legăluri
în numeroase localilăţi româneşti. 51 La Lipova, de exemplu, acţiunea lui
e~te sprijinită de Lazăr Roşu şi Vasile Georgevici, alias Lungu, care
organizea ză „şezători nocturne" unde Moise Nicoară se întîlnea cu „aderenţii" săi. Atunci cînd a străbătut satele din această regiune pentru a
aduna semnături, Nicoară a avut sprijin în învăţătorii localnici. La Buteni dascălul Luce Filip „mai înainte de venirea lui încă tot mereu
umbla ... aţîţînd clerul şi norodul" .s 2
Amploarea pe care a luat-o mişcarea românească îngrijorează autorităţile. După lungul dialog purtat cu conse ul, de pe poziţii de forţă,
în august Nestorovici recurge chiar şi la Ţichindeal, sfătuindu-l să
transmită profesorilor să înceteze acţiunea împotriva ierarhiei bisericeşti:53 Tot în august admonestează serios în scris corpul profesoral. 54
Mitropolitul la rîndul lui acuză corpul profesoral, pe Mihuţ şi Diaconovici mai ales, că sînt străini cu inima de naţiunea illiră, că răspîn
desc idei de despărţire, despre care activitate menţionează că posedă
documente autentice. 55
In martie 1817 profesorii se agită pentru mărirea salariilor, pentru
îmbunătăţirea statutului profesorilor. In mare parte însă pierd din
drepturile anterioare, din statutul autonom avut anterior. Din martie li
se interzice ă mai înainteze vreun act fără semnătura cutehetului.""
Noua măsură venea şi în urma faptului că un „anonim" înaintase o
instanţă la Cancelaria aulică despre starea rea în care se afla şcoala
preparandă. Acelaşi anonim alătura in stanţei, în sprijinul plîngerii romaneşti, copii după documente idin arhiva consesului, care au putut f1
procurate numai de unul dintre profesori. Ancheta întreprinsă de Nestorovici nu dă rezultate, întrucit profesorii neagă faptul că vreunul
dintre ei cunoaşte autorul in stanţei respective sau că ar fi extras vreun
document din arhiva consesului. 37
Descoperirea copiilor rescriptelor lui Nestorovici din mai 1816 în
legătură cu introducerea limbii sîr'be şi a răspunsurilor profesorilor la
aceste rescripte în arhiva episcopiei din Oradea ne determină să identificăm respectivul „anonim'· cu episcopul Vulcan, sau, în orice caz,
61 In scrisoarea sa către Moise Nicoară, Iosif Pop (Popescul), învăţător din Oradc•a. scrie despre „corespondenţiile avute cu domnul Mihuţ", denunţate de un a~
versar.
:.2 V. Popea n g ă, op. cit„ p. 65, 70.
53 C.
Bod ea, op. cit., p. 243. Scrisoarea lui Ţichindeal către Nicoară din
H aug. 1816.
54 Bibl. Episcopiei Arad, Ms. 1.19, Prolocollum, nr. 68 din 19 aug. 1816.
55 T. Botiş, op. cit„ p. 40.
56 Bibl. Episcopiei Arad, Ms. 119, Prolocollum, nr. 12-13 din 17 martie 1817.
57 Idem, nr. 30 din 29 mai 1817, nr. 34 clin 19 iunie, nr. 46 din 25 iulie, nr. 53
din ~8 iulie; T. Botiş, op. cit.. p. 41.
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sa-1 acordăm acestuia un rol important în acţiunea întreprin să pe lîngă
Cancelaria aulică. Alături de aceste documente care demascau intentiile
inspectorului şcolilor naţionale neunite, au mai fost expediate „anonimului" două atestate eliberate de congregaţia comitatului Arad la cererea lui Nestorovici, care apreciau progresel e elevilor români şi activitatea profesorilor Preparandiei.!i 8 Pînă în septembrie 1817 cercetările inspectorului Nestorovici în legătură cu instanţa expediată şi sustragerea
documentelor de către unul din profesori nu dau r·e zultate. In şedin
tele din 18 şi 21 septembrie 1817 Nestorovici somează profesorii să-şi
declare nemulţumirile. 1n final profesorii fac act de supunere în ceea
ce priveşte limba sîrbă, Diaconovici este absolvit de seniorat, arhiva
consesului trece sub supravegherea directorului local Arsici, dar problema celui care a expediat copiile rămîne nerezolvată.59
Se încheie a tiel un capitol din lupta Preparandiei arădene pentru
apărarea drepturilor naţiunii române, împotriva tendinţelor de deznaţionalizare manifestate de ierarhia clericală. Acţiunea profesorilor ară
dani a fost o parte componentă a mişcării naţionale româneşti, împletită strîns cu lupta pentru episcop român 1a Arad, condusă pe rînd
de Ţichindeal şi Nicoară. Apărarea şcolii româneşti şi a caracterului ei
naţional constituie un obiectiv important al programului politic românesc, dezvoltat cu consecvenţă de la începuturile mişcării. Lupta profesorilor a îmbogăţit dezideratele formulate în lupta pentru episcop, lăr
gind-o într-un sens Inic, mărindu-i suprafaţa de contact cu masa poporului. In anii 1815-1817 lupta s-a desfăşurat cu intensitate împotriva
introducerii limbii sîrbe în Preparandie, care ameninţa caracterul românesc al şcolii, coordonată cu acţiunea pentru episcop. Ne-o mărturiseşte
eroul principal al acestei lupte, Moise Nicoară, în recursul înaintat la
15 august 1819 împăratului, unul din cele mai reprezentative documente ale mişcării naţionale româneşti de la începutul veacului trecut:
„In toată curgerea lucrului românilor pentru episcop român a fost pomenire de şcoale, fiindcă starea acestora este în cea mai mare încopcere
cu statul biserkesc. Dacă aci a fost privinţă şi referinţă mai totdeauna
mai ales la Preparandia de la Arad, ca şi la culmele sau la rădăcina
acestor şcoale."
58 Atestatul comitatului din 13 sept. 1814 şi concluziile comisiei desemnate de
comitat pentru a verifica Preparandia (copii de epocă) la Arh. Episcqpiei Oradea,
neo.rg., alături de celelalte piese trimise în copie de un profesor de la Preparandie.
59 T. Botiş, op. cit., p. 41-42.
6° C. Bod ea,, op. cit„ p. 341. In altă parte scria: „Lucrul Preparandiei încă
a fost încopcet cu a episcopiei", p . 342. Contribuţia profesorilor la mişcarea p entru
episcop este denunţată de mitropolitul din Carlovitz în 30 mai 1817, cînd scria: „Ce.a
dintîi idee de a cere un valah de episcop la Arad nu vine de la clerul şi poporul
valah, ci este machinaţiunea secretă a dascălilor de la şcoala prepara~dă din Ara~,
Mihuţ, Iorgovici, Diaconovici ... ", A. Să ele an, Apostolatul primilor profesori,
p. 24.
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Dincolo de meritul de a ii contribuit la ela1b orarea programului naţional, lupta Preparandiei din anii 1815-1817 a antrenat mase mai 'l argi
la acţiune, profesori, directori locali, învăţători, elevi, afirmînd astfel, alături de der, o componentă importantă a mişcării naţionale, unul
din contingentele ei cele mai înaintate, care alătură programului românesc de luminare acţiunea politică, lupta dusă cu jertfe şi sacrificii în
slujba idea~ului naţional.
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DER BEITRAG DER PREPARANDIA
AUS ARAD ZU DER NATIONALBEWEGUNG
AUS DEN WESTLICHEN TEILEN
DES LANDES ZWISCHEN DEN JAHREN 1815-1817
(Zusammenfassung)

Der Artikel befasst sich mit den Anfăngen der rumanischen Nationalbewegung aus den westlichen Teilen des Landes, indem er die Laisierung dies er Gegend, die Ausdehnung ihres Programms durch Urnfassung der Jmlturellen- und Schulproblematik, die Erweiterung der
sozialen Grundlage durch Eingliederung der Professoren, Lehrer
und der sich vo11bereitenden Schiller verfolgt.
Die Zentralstelle besitzt ld ie Preparandia aus Arad, deren Proiessoren sich an der Spitze des Kampfes, ilir die Verteidi1g ung des nationalen Charakte1's der rumanischen Schulen aus diesen Gegenden, befînden,
in dem Zeitraum 181'5 -1817, auf dem Hintergrund der allgemeinen
.rmnanischen Wirkung ilir einen rumanichen Bischof în Arad.
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