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In Octobre 1901 am primit îm
puternicirea de la delegaţia ndstră congresuală, ca sé adun date referitóre la
istoricul mănăstirilor gr.-or. române
din Ungaria.
Până acuma am aflat documentele
referitóre la urmátórele mănăstiri ar
deleneşti: Szombatfalva, Csóra, Latzkód, Csongva, M uzsina, Haddk, Ör
ményes, Bányásza, Szí. M árton, NagyNyulos-Cziksor, Szilvás, Szamosujvár,
Németi, Balázsháza, Septér, Felek, Marakláka, Nagy-Ertsé, Ordöngösfüzes,
N yikula, N igerfalva, Gorbó, Ketsed,
Petsérszeg, Szántó-Olasz, Csib, Ploszka,
Priszlop şi Felső-Szilvás.
Cu drept cuvânt veţi întreba:
ce s’a ales din mănăstirile înşirate şi
din cele ale căror documente zac încă
neaflate şi colbuite de vremuri prin
tainiţile archivelor? Ce a contribuit,
că o viâţă atât de ínfloritóre bisericéscá, precum arată documentele, dintr’odată s’a stins şi s’a dat peirii?
l*
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In Ardeal causa principală a fost
unirea. Mult cercata nóstrá biserică
prin unire a devenit lung timp un
Prometeu lănţuit, şi că nu s’a prăpă
dit cu desăvârşire, avem sé mulţămim,
nu bunăvoinţei şi dragostii fraţilor no
ştri uniţi, ci numai şi numai milei
Atotputernicului, care ne-a ferit de
sfânta unire1
-1
-, trimiţându-ne în vre
muri de urgie luptători însufleţiţi pen
tru legea strămoşăscă.1)
Documentele adunate de mine
mărturisesc, că tóté mănăstirile nóstre
ardelene, cu întreg bunul lor, afară de
una (M ujina lângă Aiud), care a fost
luată de reformaţi, — au trecut în
mâna bisericei unite.
Documentele ce le publicăm acum
sunt mărturii vorbitóre despre suferin
ţele cari s’au năpustit în numele „sfin
tei uniri8 asupra poporului nostru apar
ţinător bisericei dreptmáritóre a răsări
tului, din părţile Bihorene. Admiri tăria*)
*) Dr. Bunea în lucrarea sa „Episcopii Petru Pavel Aron şi Dionisiu Novacovici11 (Blaş 1902) se în
cumetă a-1 numi „impostor“ pe Sofronie, după cum
îl ponegresc documentele contimporane. Vom ave
încă prilej sé ne refuim cu Dsa, care póte fi preot
şi unit zelos, dar’ ca istoric e un diletant, şi încă un
diletant pătimaş.
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şi evlavia ómenilor istoviţi de schinghiuiri, eu care ţin ei la legea strămoşâscă.
Aceste documente au însă şi o valóre filologică. Fiind scrise de ómeni
din popor, reoglindesc limba vorbită
In vécul XVIII-lea în părţile bihorene; deci sunt „ Texte poporane“ cu
nuanţe dialectale.
Aceleaşi ungurisme şi străinisme
de frase se aud şi azi din gura româ
nului prin Bihor şi în Ungaria pro
priu zisă.
Dintré circulare, patru sunt tradu
ceri din limba sérbéscá, ear’ al treilea
circular (III) este rescriptul comisiei reg.
în afacerea privilegiilor date bisericilor
gr.-orientale şi unite.

I. Jalba nnui popă cătră episcopal
Meletie.
(Copie de pe originalul aflător în archiva statului
din Budapesta, despărţământul ,,Depulatio IUyricau,
fase. 17, numeral 11. Scris cu litere cirile).

Domnului Domnului şi de Dzsu trimi
sului Archiereu Meletie de la Oradea mare,
eu popa simion din josan avînd mare nevoe
şi hulă de pizmaşii sfintei besearecî precum
şi Măria Ta ştii am jeluit c&tră Măria Ta,
dece lucru ca din mila lui Dzeu şi dintre a
Mării tale să fii măria ta cu milă cătră
această slîntă beasearecă să nu fie călcată de
pizma şi zavistia celor necredincioşi, ca şi
măria ta să aibi parte, cinste întru celor ce
sau nevoit pentru beseareca lui Christos şi
pentru Ispăsanie deobşte de vreme ce eu încă
am văzut neînvăţătura şi orbirea acestor
oameni am silit pentru dragostea lui Christos
ca să fac o îndereptare întru denşiî să nu fie
întru necunoştinţă şi neînvăţătură. D eci să
crezi măria ta că singură pizmă dela deavolul iaste asupra mea pentru aceasta sfîntă
beasearecă şi de nu ne vei fi măria ta de
milă şi de puteare de necări na vem ajutoriu
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nice dela oameni navem nice o plată, nice
cinste, nice ascultare. Pentru că având în
văţătură şi dela popa Lascău din Dobrăcineşti
şi dela popa din ButanI, şi hulindu-ne Eî
cătrâ oameni, şi oamenii iarăşi fiind pizmaşi
una pentru locul sfintei beseareci, alta zicînd că sínt uniat şi lăpădat şi popistaş şi
alte hule. Deci acest popă din Dobrăcineşti
cu hula şi şoandela ce face cătră oameni pre
delaturi ce şi prin satul meu tot deauna
oumblă răşnind ca un leu pre la toate casele,
şi la crăcimă şi în toate locurile ori la bote
zuri ori la pretrecanii zăcînd că ma f . . . în
suflet şi în şapte suflete cu beseareca mea
şi şi altele carile nu le putem nice spune
pentru grozăvia lor, şi viind satul mieu a
boteza cu furcă de hier şi ţiinduo lăngă sine
până botează pruncii şi pănă mănâncă ospă
ţul cu oamenii tot în mînă o ţine şi zicînd
de şapte suflete, că de maş face eu acolo ar
face cu mine ospăţ. Şi de când au dat po
runcă domnii crăiesîi ca să avem pace, întru
noi să nu ne hulim unii pre alţii pănă când
să va porunci dela preaînălţata crăiasa pre
cum să fie aşâzare şi pace, tot sfaturi face
cn oamenii, căt sau oprit să nu vie nice la
beseareca mea nice eu să nu le slujesc ni
mica, pentrucă Dzeu nu primeaşte slujba mea,
Deci mă rog pentru Dumnezeu să faci măria
ta bine, să mi să facă oarece ajutor de un
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deva au dela prea înălţata Crăisă au dela
preacinstiţii Domni, Casă misă deae oarece
plată dela aceşti oameni îndărăbnicl să nu fie
cu atâta neascultare nice de domni nice de
sfinta besearecâ nice de nime nice să ţie po
runcile sfintei beseareci, nice sărbătorile du
minecile toate praznicele ceale mari le calcă
şi nu le ţin şi alte fărădelegi carile sau fă
cut şi să fac curviî şi sudăimî de cruce şi
de suflet, şi sínt o samă de oameni în satul
meu, cari pînă custă
în pre lume nu merg
la sfinta besearecă. Şi aceia şi pre cari ar
veni cu hula lor întorc. D eci noi înştiinţăm
aceasta să nu fie nime parnic în păcătui
străin ce să să cearte de cei mai mari că
acum iaste o muiare căzută în curvie în sa
tul nostru. Deci înştiinţăm la măria ta ce să
va face pentru acel lucru că acea muiare sau
prins şi o au dus la odorbirău în v a d 2) şi
o au întrebat odorbirăul şi au spus ia cu
guia eî şi c m că au făcut păcatul curvieî
cu un fecior dingă leaşcanî aiul ardiban toader. Şi iarăşi au făcut pace cu bărbatul el
înaintea odorb reaului în vad cumcă să plă
tească gloabă. Şi să împeace şi cu beaseareca. Deci popa lascău din dobărcineşti vine
acolo în satul mieu şi face zavistie ca să nu
*) = trăesc.
3) ung. vád

acusă.
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vie la beseareca mea să te utucească beseareca mea, ce să meargă în dubrăcineştî Ca
să plătească orcara besearecii şi să nu-s facă
o sfeştanie la a mea beseareca. D eci măria
ta să dai răspuns pentru acest lucru. Cum
să facem Că noi am vrea după cum neau
dat domnii şi măria ta să fie, şi celeaşteaniî
cîtră a mea besearecâ precum sânt şi mai
aproape de amea beseareca decît de alui
lascău caşi el avănd doao sate cătră a ea
sfîntă besearecă să să leagăduiască1) şi el cu
atâta pentru casă uu fie nice acea a mea
sfîntă beasearecă mai străină şi mai fără de
milă fiind lipsit şi eu pentru cheltuiala şi
ostăneala ceam ostănit săngur şi acum nam
nice o puteare să o pooiii chevernisi de b o 
gate ori nice cu unul.
Cu atâta rămănend mic şi plecat întru
de Christos iubitorul archiereu Meletie dela
Oradea mare
în Domnului Domnului Iune 28 de zile
alui dechemvrie.
D inafară'. Cu cinste să să dee întru
prea cinstite mînile mării sale archiereu me
letie dela Oradea mare.

’) ung. elégedik: a se mulţămi.

II. Jalba nuni popă cătră comisia ces.
regéscá.
(Copie de pe originalul din archiva statului din Bu
dapesta, desp. „Deputatio Il/yrica“, fasc. 17, nr. 14,)

Prea Luminată şi prea înălţată Cesariasca şi crăiască Comissie!
In ani 1752 fiind eu popă care mai jos
ma voi iscăli în numitul sat în ponoară,
sculîndusă întru aceia vriame un protopop
sismaticuş din Piaştişi şi cu alt popă din Ti 
nód furat lîngă dînsul care tistuşag**) ei din
putiaria lor şi o luat, deci cîtă bulă şi
turburare so făcut în potriva sfinţi unaţiî
tot aceia o fost izvorul cel rău şi viclian;
iară viind vriamia după rusalii o venit întru
acel mai sus numit sat întru care am fost
eu popă, numai ce o început a grăi bulă de
mine înaintea oamenilor să nu mă ţie popă
că sănt un hunţfut2) unituş8) şi în soboru
lor nu le trăbuesc să ştiu eu sfaturile lor că
are el popi diai lui de va pune în locul meu
*) ung. tisztség = oficiu, onor.
a) ung. hunczfut = netrebnic.
*) ung. unitus.
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iară eu dacă am zis pentruce trăiaşte derept
eî o început amă ocărî de mumă şi ada cu
păiţaole încât iară eu neavînd nemică în
mini numai ce am pus mînile goale diaasupra capului deci care diagetele mi liau frînt
din cheeturi depre carea o belit carnia depe
ia de şi acum să cunosc semnele pe diagetem i;
după aceia am venit la Măria sa domnul
vlădica Meletie şi am ponosluitl) iară Măriasa
o scris doa cărţi una la solgâbirău în Teliagd
alta la odorbiro îa Aliajd iară ei maau termenulnit zi de judecată, eu cînd mam dus
Ia terminuşul zili săm facă satisfacţie, atuncia
ei mo îndereptat la Vlădica cel sîrbesc în
Arad, zicînd că ei nu poruncesc popilor ace
lora, nice Meletie, eu după aceia nam mai
ştiut altă ce face ce mam lăsat bătut şi ghelăzuit2) ; Acum văzînd că au adus milostivul
Dmnezeii Sfinţiesa Pre Pria înălţata Comisie
caz cu mare rugare cu genunchi plecate să
să Milostiviască Pria luminata şi pria înăl
ţata Comissie ca să nu rămîi ghelăzuit şi
batjocurit de neşte Mari Pizmaşi ca aceia în
potriva înălţaţi Crăiasa şi a sfinţi unaţu ca
Milostivul dmnezeu sfinţiia sa întru Mulţi şi
pria fericiţi Ani cu pace să trăiască pria
înălţata Crăire; şi Comissie Crăiască;*)
*) ung. panaszol.
a) ung. gyaldz = a ocări.

13 A l Pria înălţaţi Crăiri şi al Pria la
minată Comissie Crăiască: rămîi mic smerit
la pămtnt plecat. Popa llie.
Din afară'. La pria luminata şi pria
înălţata cesariască comisie şi Mare Cinste să
să dia aciastă Smerită şi obligăluită Inştanţie.

III. Doué jalbe câtră comisia ces. reg.
(Copie de pe originalul din arehiva statului din Bu
dapesta, despărţSmentul „ Deputatio Illyricé1, fasc. 17,
numerul 7.)

a) Luminată comisie a pre înălţatei
craiesiî a tuturor pravoslavnicilor legilor în
dreptător şi mîntuirea a tuturor creştinilor,
carii să află supt aripile înălţatei creiesiî. Noi
încă înţelegînd venirea prea luminatei co
misii, carii ne aflăm în lege grecească. Carii
ne aflăm în districtul Luncii şi a Bârcăului
şi a Bistrii. Poftim dela milostivul Dumnezeu
ispasenie sufletească, şi sănătate trupească şi
multe zile bune să poată ajunge slăvită co
misie, a prea înălţatei crâese, sîntem plecaţi
de sus pînă jos la picioarele slăvitei comisii.
Pentru toate jelaniile noastre din în 
ştiinţare slăvitei comisii ce asuprele am avut
dela luminatul comitat a ormeghii Biliarii.
Precum neau asuprit pentru pravoslavnică
lege noastră şi cum neau prins mai sus nu
miţi, carii sau aflat în luminata ormeghie
Bihărîî, carii sínt neuniţi din leage, şi neau
prins pre părinţ i noştri şi au băgat în tem
niţă, atît carii dîntrînşiî au şi murit în tem-
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niţă, pentru ce nu neam dat uniţi; carii şi
noi jelanie a noastră am dat la curtea cea
împărătească, să ne dea Episcopie pă lege
grecească, în zilele înălţatului împărat Caroluş, care neau şi dănumit Episcop Vichentie, (după răpăusarea acestui neau dat de
Episcop Isaiie), carele mergînd la Arad să
vază scaunul şi să vizitâluiasca l) în biserică
şi creştinii carii să află acolo, cum sínt.
Zăbovîndu-să lucrul şi dîndui mai mare
titulă adecă mitropolit să fie. Intru atîta au
răpăusat. Pentru acea noi işteluind3) la lumi
nata curtea împărătească să ne dea episcop
pă legea grecească, neau dat pre numitul
episcop şi mitropolit Pavel Nenadovicî. Pînă
am işteluit curtea cea împărătească dintre
popii noştri anume popa Mihaî protopopul şi
cu popa Mihoo şi anume popa Ştefan şi popa
Petru şi popa Zaharie, popa M iculae; fiind
aceşti puţină vreme uniţi şi protopopul Mihai,
carele să afiă acum în Pociaî şi popa Toder,
şi pentru cee au zis ţara catră ei că s'au unit,
că neom ţinea popi ouniţi, pentru cee sau
dus la oimeghie şi neau p îrît; ormegbie au
cerut cătane şi răitari dela comendaşi, şi au
prins pre părinţii noştri şi iau băgat în tem
niţă dintre cari au şi murit în temniţă ouniî*)
‘ ) ung. vizitál.
*) ung. instál = a ruga.
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din eî. Pre cum sau întîmplat şi la noi în lrie
JP f de neau prins pe opt oameni şi neau ţinut
în temniţă cîteva zile şi neau făcut palţao1)
să ne bată. Pentru ce iam dat 28 ciubere de
vin pentru să nu ne bată şi am fost chitelen2*4
)
a primi popa cel ounit. Aşişdere şi noi Dîrnişeniî am păţit. Ca şi pe ei pre noi neau
prins Domnul Barani Gheorghie, pentru ee
am fost oprit popa dela besearică, pentru acee
am fost chitelen al ţine popă la besearică. Şi
noi pe scurt dăm înştiinţare la slăvită co
misie împărătească cum am păţit cu comitatul
ormeghiei Bihării, pentru asupreala, care au
muncit asupra noastră, să ne facă uniţi, noi
văzînd chedve 8) înnălţatei crăiese, că nu pof
teşte asupreală nici ounei legi, care să află
supt ascultare înnălţatei crăiesii, săi habargatuiascăk) din lege sa. Văzînd şi noi acea
milă dela prea înălţata crăiasă, noi pentru
aeee fiind popi ouniţî, eară satele neunite,
noi pentru acea neam oprit dela bisearecile
noastre, văzînd că Şanta Laslău îmblă pe
sate cerînd atestaţie dela sate, cumcă să cu
noaştem pe măria sa pe Meletie Epispoc şi
să nu cunoaştem pre pre oasfinţitul arhiereu
l) ung. pdlcza = baston.
8) ung. kénytelen = silit.
8) ung. kedv (din forma: kedve) = voie.
4) ung. háborgat = a tulbura.

— 17
Synesie Jivanovici, noi am zis, cum că lom
cunoaşte pre pre oasfinţie sa stăpîn Ín beserecíle noastre precum neam dat şi pecetele.
Că Şanta Laslău cu protopop de Pociai îmblînd pe sate au zis că ounde e popa ounit
şi 'satul e ounit. Pentru acea noi neam temut
că neor ouniia, ce pentru cee am oprit popii
dela stele biseareci, să nu îmbie la stele beserecî, pînă nu va veni poruncă dela înălţata
crăiasă, şi dela a nostru numit Mitropolit Pavel
Nenadovicî. Mergînd popii la oarmeghie, nu
ştim ce au sfătuit cinstita oarmeghie, destul
că au minat un căplar cu 30 cotune X1 ş i 2)
ne prinză cu gloabă de 400 Asflorinţi,34
*) anume
pe a nostru jurat a ţârii, anume Cioroş Găvrilă din Sîrghii şi Drîmbău Pătru din Brus
turi, şi Gligoraş din Spinuş, pentru ace iam
cuntenit *) pă Dumnezeu şi pă înălţata crăiasă
să nu ne prinză; Aşa iau cuntenit al nostru
jurat a ţării, anume Cioroş Gavrilă din Sîrghii, să ne dea pace să nu ne prinză, că noi
toată mila aşteptam dela înălţata crăiasă; Că
noi cu ce ne tărtăzuim6) înălţatei crăiese!
dăm porţie şi cortilu. Zicînd câplariu să
dăm inştanţie la oarmeghie în ce formă
*)
3)
s)
4)
•)

ung. katona.
= să.
ung. forint.
= a ruga umilit.
ung. tartozik — a datori.

2

— 18
sîntem toţi sîntem ouniţi au nu sîntem. Pen
tru ace noi am răspuns^ că noi ouniţi nu
sîntem. Pentru ace ám dat inştanţie Ia oarmeghie să nune runtuluiascăx) pînă nu nea veni
poruncă dela înălţată crăiasă, că noi toată mila
de acolo aşteptăm, acel lucru nici cum în samă
oarmeghie nueaubăgat, ci au rînduluit3) cinstita
oarmeghie oun solgăbirău anume Biliţei Adam
şi cu Sas Mihai au venit asupra noastră, anume la satul la Spinuş dînd poruncă acolo
acel numit solgăbirău la toate satele, să vie
birău cu 6 juraţi, au mînat armaş ca să ne
adunăm la sat în Spinuş, şi noi nam cutezat
a călca porunca oarmegbiei, ce acolo toţi neam
strîns, acolo fiind solgăbirăul şi cu popii cei
ouniţi, acolo cu mare asupreală apucînd acel
numit solgăbirău asupra noastră, zicînd să pri
mim popii cei ouniţi, noi am zis, că noi nuî
vom primi pînă nu nea vini poruncă dela
înălţata crăiasă; că noi deacolo aşteptăm toată
mila, acel numit solgăbirău neau feneagăluits)
cu mare feneagătiş 4) cumcâ a scoate 2 com
panii de neamţ! asupra noastră de nu vom
primi popii cei ouniţi înapoi la bisearici să
ne fie popi caşi mai nainte, şi neau sorocit
la leage, noi lam cuntenit pe Dumnezeu şi
')
*)
*)
4)

ung.
ung.
ung.
ung.

ront — a strica.
rendel.
fenyeget = a ameninţa.
fenyegetés = ameninţare.
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pe crăiasă şi înălţata crăiasă, şi cu numele
lui Dumnezeu încă iam rugat să ne de pace,
şi nebăgînd seamă neau oacîrît zicînd că
sîntem schismaticuşi, şi cu multe sudalme neau
suduit şi toate leam răbdat. Nu sau legăduit
cinstita oarmeghie cu atîta: ci au mînat alt
solgabirău, anume Budai Imbre, cu 20 cotune
lîngă sîne, anume în Sîrbî au venit, cu mare
poruncă au venit la noi dîndune poruncă zi
cînd că este poruncă dela înalţata crăiasă,
şi neau cetit porunca, ce dajde să dăm prea
oasfinţitului Domn 8 florinţi de oun oom mort,
iară de cel sărac 5 florinţi şi alte porunci
multe şi greale neau spus că om da prea
prea oasfinţitului archiereu Synesie Jivanovici. Fiind şi altă carte cu mare pecete am
văzut acolo. Zicînd al nostru jurat al ţării
anume Cioroş Găvrilă din Sîrbi să ne măghierâzluieşti
cartea aceasta, care zici că ie dela
craiasă să vedem ce poruncă e întrînsa. E l
au zîs că nu ştim noi dieceşte1
2) noi am zis
să ne spue oungureaşte. Pentru acest cuvînt
au zis să mă prindă să mă bală, zicînd că
de ne vom da supt ounieţie, asupreală spre
noi nu va fi, că ne sănueştes) oarmeghie
de dajde cea grea. Cu acee nu sau legăduit

1) ung. magyaráz = a esplica.
2) ungurism (deákul) = latineşte
*) ung. szán — a milui.

2*
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cinstita oarmeghie, ci sau sculat tisturile**)
domnilor asupra noastră, anume a marii
sale a herţeşiguluia) Oudvorbirău Parnaski
Mihaî şi au prins dintre noi 8 oameni zicînd
ca de nu vom primi popi cei ouniţi nici cum
robii afară nu a slobozi. Noi lam cuntenit
pe Dumnezsu şi pe înălţata crăiasă, să nu
ne runtuluiască. El au zis cum că lege nostră
nu este bună de nu ne vom ounia. Noi am
zis, că nu ne vom ounia, şi pe noi să nu
ne prinză pentru ounia, că de vom fi vino
vaţi nea prinde crăiasa, pentru acea noî
nam îngăduit, săi ducă în prinsoare, ca noi
cînd nea pofti înălţata crăiasă, noî sîntem
ascultători de porunca înălţatei crăiasă, pentru
acea zicînd oadorbirău că are puteare încît
birueşte berţeşigul să ţipe popii cei ne ouniţi
şi să pue de ceî uniţi şi undei calvin să pue
plebanoşi.1) Pentru acee lam cuntenit să nu
ne hăbărgătuiască din lege, că înălţata crăiasă
nu pofteşte a asupri pe nime din lege. Acel
numit Odorbirău Parnaschi Mihaî peste scurtă
vreme tîlnindu să cu acel numit udvorbirău,
vinind al nostru jurat al ţării anume Cioroş
Găvrilă de câtă Orade supt hagău *) de Orade
prinzînd puşca şi zicînd să stau în loc şi să
*)
2)
8)
*)

ung. tiszt.
ung. herczegség.
ung. plébános = preot.
ung. hágó = potecă, drum.
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mă dau rob. Mînînd haiduc! să mă prinză
eu lam cuntenit pe Dumnezeu ţi pe înălţata
crăiasă să numi ţie drumul să mă prinză, şi
cu fuga am hălăduit. Nehodinind cinstita
ormede, făcînd sfat şi dînd poruncă la mai
sus numit solgâbirău Budai Peiter! să ne
prinză, anume pe al nostru jurat Cioraş Găvrilă, îmblînd anume la oun tîrg Şoloşvaşarx)
în oraş în Mărghita au îmbiat cu armaşi şi
au aflat pe acel jurat al nostru anume Gioroş
Găvrilă, acolo Iau prins, şi mare hurţulaş *2)
au făcut, cît pă pămînt mau tras. Cuntenindui
şi rugînduî să nu ne ruguluiască, 3) iau cun
tenit pe Dumnezeu şi pe înălţata crăiasă să
ne dea pace. Că noi cu plîngere neam dat
iştanţie la înălţata crăiasă, şi de acolo aştep
tăm toată dreptate noastră. Nebăgînd samă
acel numit solgăbirău, mai mare hurţuşag
încă facea muncind să ducă pe al nostru
jurat în robie. Văzînd no! ţara căi prinde
fără de vină, cuntenindui să nul ducă în robie,
că noi aşteptam poruncă dela înălţata crăiasă
şi dela mai sus numit al nostru mitropolit
Pavel Nenadovieî, să ne aducă de acolo lu
minata comisie, să ne vijgaluia&că4) de toate
*) Forma folos nu o înţeleg; vaşar = ung. vásár:
tîrg.
2) ung. hurczolds — tîraire.
*) ung. rug — a lovi cu piciorul.
*) ung. vizsgál = a cerceta,
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asuprelele ce ne face cinstită ormeghie. Nebagînd samă cuntenemîntul acel numit solgăbirău, au sculat pre noi verboncul crăiesii,
carii corboluesc x) cotunele ceale dealoge*2*) de
care tîrgu s’au mirat. Şi neam oprit pre
Dumnezeu şi pe craiasă să nu ne prinză nici
să să scoale pre noi. Inţelegînd ofiţirii, cumcă
navem nici o vină, cd pentru lege să scoală
pre noi, atunce au oprit cotunele de pre noi.
Pre care avem mărturie pre poşta dela Dida
şi pre alţi oameni, cari au fost la acel tîrg.
Cu atîta nu sau hodinit cinstita ormede, ce
au minat alt solgâbirău, anume Budai Imbre
şi pe Covaciş Mihaî şi au îmbiat de neau
jurat ce puntul neau scris al nostru prea
Osfinţit arhiereu Synesie Jivanovici şi nam
putut a călca porunca ce am jurat, că noo
nu neau dat nici un punt înpotriva nimărui.
Mai pe ourmă acum întraceste zile au
strîns vidicul8) nostru a Bărcăului şi al Bistrii, în sat Kis Laz, neau strîns jurat a ormeghei lăcuitor în Mînşca anume Fabri Iejef
îmblînd cu porunca, zicînd cumcă luminata
comisie au dato lor porunca să vizitâluiască
satele şi ţara, şi dînd poruncă să aducă din
*) Obîrşia cuvântului nu o ştim ; pe semne trebue să fie vre-un ungurism. înţelesul = a aduna.
2) ung. gyalog katona = gătană pedestraş.
s) ung. vidék => regiune.
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tot satul o jumătate de vică*) de abrac 3) ţi
2 găini şl bani de 2 de iţii8) de vin. Noi strîngîndu ne Ia acel sat la K is-Laz, deacă am
văzut cum îi rîndu, noi nu leam dat, zicînd
acel jurat a ormedii să ne dăm supt ascul
tare lui Meletie marii sale. Noi am răspuns,
nu, mărie sa e vlădică pe uniţie. Dară noi
nul cunoaştem pe lege noastră cea greciască.
Că noi avem Episcop pre oosfinţitul arhiereu
Synesie Jivanovicl dat dela înălţata crăiasă;
Luminată Comesie a înălţatei crăiasă,
noi căril ne aflăm în diştrictul Luncii şi al
Barcaulni şi Bistrii şi al Crişului reapedea.
Poftim ani mulţi şi zile îndelungate şi iapăsenie sufletească şi sănătate trupască. Noi
pentru toată asuprealâ, ce neau asuprit co
mitatul a Ormedii. Pentru acea ne rugăm
luminată Comesie pentru Dumnezeu ne ru
găm să ne tacă aşezămînt, să nu ne lasă să
ne ruDguluiască pentru lege, că de am fi po
g a n i4) şi nu near rungului6*) mai rău.
Noi carii ne aflăm juraţii ţării Cioroş
Găvrilă din Sârbi, Drîmbău Petru din Brus
turi, Filip Dumitru din Dîrnişoara, Tămaş
Ion din Ciuleşti, Burdaş Nicoară din Or Viz,
*)
2)
8)
‘)
')

ung.
ung.
ung.
ung.
ung.

véka = o măsură (ferdelă).
abrak = ovăs.
itcze = ponter (măsură).
pogány = păgîn.
rongál = a strica,
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Scorţe Tode din Tiag, Parcafab Tomă din
Voivozi, Şorca Crăciun din Cintălec, îndrieş
din Bătui lui Barbu, Vargă Ion din Margine,
Bîndioţ Ile din Chirăeu; Ciornău Ion din
Sin Lazar, Pop Petru din Kiş Laz, 1754
luna lui Noem. 9 zile.
*
b) înştiinţare facem preluminată comisie
înălţaţii crăiasa pentru toată asupreala a noas
tră care au făcut Horoat adam, cari ne
aflăm lâcuitorii suptu ascultare măriiî sale
lăcuitori în [?], noi încă ţîind la lege gre
cească şi de mai susnumit Archiereu a legii
greceşti Synesie Jivanovieí, sau sculat oun
popă uniat anume popa micoară iştăluind la
domni cum că săi lasăsă fie popă bisericii,
noi ştiind, cum ca noi nu sîntem ounieţi,
lam oprit, popă să nu ne fie păîn poruncă
nu ne vine dela înălţata crăiasă, noi toată
mila aşteptăm dela înălţata crăiasă, acel popă
nebăgînd samă sau dus iară la cel numit
domn Horoat adam, aducînd poruncă săi lăsăm
să ne fie popă. Cum cel ce na primi popa,
a vini domnul şi îl ţipă din sat afară. Noi
văzând multă poruncă dela domn lam lăsat;
noi văzând, că popa uniat noi nam vrut să
îl lăsăm pînă nu neao vini poruncă dela
înălţata crăiasă, ei neau prins şi neu bătut. Şi
sau sculat domnu şi neaü bătut pă unii dentre
noi. 9 Nov. 1754. Iscălitură nedescifrabilă.

IV. Jalba unui părinte pentru a şi re
căpăta fata răpită cu sila.
(Copie de pe originalul aflător în archiva statului
din Budapesta, despărţământul „ Deputatio Illyrka'-'-,
fasc. 17 numeral 10.)

Plecare şi jalobă iacem Mai marilor şi
de grije purtătorilor, şi a măririlor ecselenţiilor. In besereceştile trebi, şi lumeştile lu
cruri, a isprăvi deplin şi andrepta tuturor.
Marilor şi micilor cleros şi neputernicului
norod de dumnezeu şi dela înălţata curte,
şi a crăieştilor porunci trimisă.
Foarte ne cucerim Eeselenţiilor şi facem
jalobă pentru o fată ce am avut. Şi viind
oamenii de omenie din sat anume mincea
toader cu feciorul dumisale şi am spus că
noi fata noastră nice cum nu vom da după
feciorul dumilorsale, că nice voiaşte fata,
nice ni voia noastră să o dăm după dumnea
lor. Ce vom pune mărturii pe acela fealiu
de lucru. Dup aceia noi nu ştim ce au gîndit dumnîalor deacă au mers acasă, că dum
nealor au sculat cu denşii oamenii şi au
vinit deau prins fata eu sila şi o au dus cu
sila pănă în

topa la beserecă şi popa din
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topa deacă au auzit că nu voieşte fata şi nu
i tineşte nice cum nau vrut săi cunune, ci
deacole sau luoat şi au mers în sat acasă.
Şi noi deacă am auzit cumuî lucrul, părinţii
şi fraţii featei neam luoat pe ourma lor, nu
am ajuns pănă în sat, acolo cănd am sosit
am aflat fata cutinind pe popa să nu o cu
nune, după aceaia şi noi am pus patru potori pă masă şi lam cuntinit pe putearea lui
dumnezău şi putearea crăiesii şa varmejii, şi
popa din sat au zis că el nice îmblă după
ounul nice după altul şi el o a cununa, şi
de nu va vrea să să cunune fata, el o va
bate 8 de palţaoă şi o a ţinut doauă zile ne
cununată şi o au fost întorcînd şi cu binele
şi cu răul, şi iau fost făgăduit neaframă de
mătasă, de şapte mariaşi. Numai să să cu
nune şi ea nice cum na vrut, apoi popa au
apucat cu răul pe dînsa şi la cununie încă
au zis fata cătră popa nice voiaşte să să cu
nune, nice va şedea cu dînsul, depe acelea
pe toate vom mărturie cîţi vor vrea marii lor
voastre, şi nevasta acum încă îaste roabă de
şease săptămîni în temniţă în uoraş.
Datam în vale mare 1754, luna dechem
vrie 11 zile. Opt iscălituri. D inafară: Plenepotenţie dela vale mare şi domnilor tuturor
plecaţi şi zmeriţi.

Circnlariul I.
(Deputatio Illyrica fasc. 17).

Sinesie, cu mila luí Dmnezeu pravo
slavnic Episcop Aradului Orăzi mari Inopolil
Hălmagiului şi acelor Staturi.
Precucernicilor protopopilor peoţilor şi
atotul cler a besericilor buni cinstiţilor negoţătorilor biraelor mari giuraţilor, de pământ
lucrătorilor şi tuturor pravoslavnicilor creştini
intra nostră Dmnezeu mântuită eparcbie in
ţănutul Orăzi mari cari poftim ai noştrilor
în duhul sfânt iubiţilor fii, Milă pace şi toată
bună primire dela Dmnezeul Dmnezeu şi
Christos Isus măntuitoriul cu toată osârdie
cerem, vă poftim.
Pre lângă aciasta de Hristos iubire!
vostră întru înştiinţare vă facem că cu aju
torinţa induratului şi întru tot puternicului
Dmnezeu de tri ani zioa şi noapte cu a noastră
trudă prin ai lor înălţaţi cesaro crăeştilor mă
rire novă niau făcut milă şi driaptâ judecată
că districtul adecă ţinutul Hălmagiului Iarăş
cătră eparchie şi cătrâ turma noastră cea duhovniciască o am împreunat, şi lam avut Mare
norocire şi strănste piatra maisus numitului

28
districtului a Hălmagiului toate Satele şi biserecile şi pre creştinii spre alor Mare şi ne
spusă Măngăere dar adevărată şi cu truda Mare
am putut certao. Şi întramele ai primi unde
nunumai bătrâni şi bărbaţi ce încă şi Mueri
cu prunci cei mici îi iau întinpinat şi de
mare bucurie vărsa lacrămi lauda lui Dmnezeu trimitănd şi întărind, şi pre noi nia primit.
Pintru care aceea lui Dmnezeu cerce
tare, şi nespusă neispovedită Mare Milă, dator
săntem neîncetat bună multămirei lui, bună
tăţi, a trimite, şi cu toată usărdie şi umilăntă,
ane ruga, pintru ca eă binevoiască îngrabă
şi pre voi, de acolo cari sănt pravoslavnici
în Dmnezeul fiilor cei duhovniceşti ai noştrilor de acolo cuvenire şi cercetare a măngăe
şi a vă înbucura.
Iarăş pre lângă aciasta de Hristos iubiri
voastră trimitem, dela aluî ecselentiie preosfinţitul domnul domnul archieppiscop şi
mitropolitul nostru dmnul Pavel Nenadovici,
voao gătit darul şi aldaşul1) acestor şi trecu
telor sfintelor serbătorî, Daştere lui Hristos,
Anul-Nou, şi botezul dmnului nostru Is Hristos
praznice.
Care şi noi aşijdire de Hs iubirii, vóstre
vă cinstim şi vă alduim, şi vă poftim ca
dmnul Dmnezeu noul născut, măntuitoriul
*) ung, áldás ~ binecuvântare,
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nostru, Is. Hristos să vă învărtoşază, şi să vă
întăriască întru toate lucruri buni şi întru
mârturis:re, credinţi pravoslavieî, şi prazni
cele cele numite, întru mulţi ani ca sal pu
teţi aştepta, să vă dăruiască şi cu bucurie
în pace, şi în linişte întru ale voastre pravoslavie şi în nedejde mântuiri cei vecinice
să vă învredniciască, precum şi iară cu toată
osârdie vă pohtim, şi anoastră Arehiereiaseă,
şî păstoriassâ blagoslovenie, spre toţi pre voi
vă trimitem Datam în rezedenţia noastră cea
epi3copiaseă a Aradului Zioa 24, a luni lui
dechembrie 1754 Sinesie Jivanocicî,
Aciasta parié o am prefăcut despre ori
ginalul domnului Archiepiscopul nostru susnumit din cuvânt în cuvânt şi pintru mărturie
mai mare încredere Iscălesc Numele mieu şi
pecete întăreso, datam Orade Mare pravo
slavnică Epispocă rezedentie luna lui Ianuar
6. 1755.
leromona Methodie.
Episcopu Namest ( = vicar).

Circnlariul II.
(Deputatio Illyrica fasc. 17.)

Pavel din Mila lui Dumneazeu pra
voslavnic Ârchiepiscop Carloveţuluî şi atotului Norod Care să află supt stăpânire CesarCrăeştilor Mărire slăvitnlul sârbescului şi rumănesc Mitropolit şi amănduror împărăteştilor
ai lor măriră tainică sfetânieă.
Preosfinţituluî şi de Dmnezeu iubitului
Kir Sinesie Jivanovicí pravoslavnicului Epis
cop Aradului Orăzi Mari Ienopolii a Hălmagiuluî precucernicilor protopopilor cinstiţilor
preoţi de bun niam boerilor neguţătorilor
Marelor birae juraţilor Meşterilor de pământ
lucrătorilor şi tuturor deobşte pravoslavnicilor
creştini cari vă aflaţi întraceastă Eparcbie fii
noştri iubiţi în Christos darul voao şi pace
sănătate bucurie şi tot binele să fie dela
Dmnezeu tatăl şi a fiului Adomnului nostru
Isus Christos care sau născut pentru noi şî
sfântului Duh.
D e vreme ce măntuitoriul şi izbăvitoriul sufletelor noastre cu trupiascl naştere
din purure fecioară Mărie casă pliniască maica
ce adevărată şi din vec ascuns nevăzutul ne
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cuprinsul neajunsul previacinic Dmnezeu
noaoa prunc să zideşte cu podoabă plecând
ceriurile sau Apropiat cătră noî ca să ne
scoată dintru adîncul pământului prunc să
face mulţămi de prunci şi acei care slujesc
cătră sine primeşte la împărăţie veculuî cari
au fost curat ca griul secerat cu ascuţite
săbii oştii lui Irod cel fără de milă o adâncul
înţelepciune ştiinţi lui Dmnezeu prunc să
face, Ca să ne înveţe dacă nu veţi fii ca prun
cul acesta, nu veţi întră la împărăţie ceriu
lui prunc să face ca să ne izbăviască dela
cel îmbătrânit în râotate Satana care ia înşălat ca pre nişte prunci prin părinţii noştri
acestului prunc ceresc urmăm şi noî ne apro
piem cătră dragoste vostră la mici şi mari
la duhovnceştî mireneştî la boeri şi săraci la
stăpâni tari şi supuşi având poveţiuitoarea
luminoasă steao, ceriască, ce înţelepţi crai
din persida, pastoriu neadormit din vitleem,
în ceri cu bucurie străjind, şî grăind mărire
întru înălţime lui Dmnezeu şi pre pămăut
pace între omeni bună voire, Carile mai bun
glas de acesta nu te aduce la blagocestie
vostră ace3t glas de bucurie şi de pace,
acest glas deştiaptâ pre uoî la slava lui Dmnezeu că împreună cu îngeri fără neîncetat
să slăvim măririle lui Dmnezeu, acest nia
arată cum nu mai este vrajbă între Dmnezeu
şi între omeni între ceri şî pământ pace
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ce este, pace nechitită, pace care acopere
toată minte dară ce vom da împrotivă a nostruluî făcitoriul înfăşoratuluî. Cu ' cărpe şi
scutece şi care estă pusă pentru atăte bună
tăţi care au arătat la noi nemulţămitorl, ce
să aducem care toate, din nimic şi bunătă
ţile noaştre nu trebuiaşte dar macar pe în
ţelepţii magi, filosofi de bună lege au armat,
în loc de aur tămie şi smirna să dăm Dmnezeului şi lăcutoriului nostru credinţă nedejde
şi dragostă, păzind şi plini dă sfintele ai lui
porunci şi pe ai noştri din casă la aciasta
şi la frica lui Dmuezeu învăţând şi pe dănşi
ca să să tiamă de Dmnezeu, la bisiarecă de
să margă pe împăratul pă părinţi şi pă cei
mai bătrâni, ai lor ca toată statornică evla
vie să cinstiască şi de toată răotate şi păcate
cari strică sufletul şî trupul să se depărteze
şi să rugăm pre milostivul Dmnezeu să ne
învredniciască a agiunge slavei trei lumina
telor sărbători care sănt naştere lui Christos
Arătarei Dmnezeeşti adecă botezul şî anul
nou cu sănătete sufletului şî a trupului cu
bună întâlnire cu biruinţă văzuţilor şi nevă
zuţilor vrăşmaş cu dragoste eâtră Dmnezeu
şî cătră vecini cu aşăzare de pace cu viiaţă
trupiaacă plăcută Iui Dmnezeu curăţindune
întii cu curată ispovedanie cu cuminecătură
— sfintele şi de viiaţă făcătoarele taine care
vă poftim dela inimă şi dragostă ave purure.
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De bine voitoriu datusau la a nostră Carloveţului archiepiscopiască
rezedenţie.

şi mitropoliciască

In luna lui Dechemvrie 1754
Pavel Nenadovicî.

Aciastă parié o am prefăcut depre ori
ginalul şi este din cuvănt în cuvânt prescrisă
pîntru care şi Mărturisim cu iscălitura şi cu
pecete întărim. Datam Orade Mare în pra
voslavnica rezedenţie luna lui Ianuarie 6 A nul
1755.
lerontotta Methodie
Episcopii

—

Namest.

3

Circulariul III.
(Deputatio IUyrica fasc. 17).

Pentru că aceasta chesaro crăiască
şi împărătească comisie din premilostiva po
runcă preluminateî crăiţe şi premilostivei
Doamnei Noastre la aceasta cinstită varmeghie a Bihariéi nu pentru altă pricină iaste
trimisă ca aceiaş chesaro-crăiască comisie nu
numai cu cuvintele ci însuş cu lucru şi cu
fapta să arîte aceie obşte şi lumască povăţurile prin carele poveţurile prelnminata craiasă
premilostiva Doamna Noastră pace şi înpreunare a o ţîne şi intrai sei supuşi credincioşi
să nevoiaşte. Pentru aceia aceasta chesarocrăiască comisie în vreme de acum din aleasa
şi foarte încrezută preluminateî chesaro-crăiasei poruncă prin această poruncă de faţă
primisă scrisoare înştiinţază pre toţ depreună
şi tilin1) mai sus numitiei preluminatiei ehesaro-crăiesiei supuşi credincioşi. Mai întei
cumcă mai sus numita, pre înnalţata chesaro-craiasa cu dragoste de obşte spre toţ şi
') ung. külön = deosebit.
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mumeasoă milă cuprinde pre toţ, carele sănt
Iăcuitor întraceasta cinstită varmedie în legia
greciască, şi ouniţ, şi ne ouniţ voieşte să ştie
despre a sa chesaro-craiască şi mumească
oblăduire şi despre a lor în leage slobozănie
şi despre averea privileghiumurilor, carele
sau dat din milostivire celor ouniţ şi celor
ne ouniţ. A doilea că oarecum preluminata
chesaro-crăiasa nice odată nau avut gînd ca
acesta ca la sfînta ounire dintre supuşi, să
să silască cineva. Aşişderea pre înnălţata
chesaro-crăiasa nu are gînd că acesta ca privileghiumurile, carele sau dat niamuluî sîrbesc şi rumănesc pentru această sfîntă ounire
să să strîce. Asaminea preluminata chesarocrăîa nice va răbda nice va suferi pre unu
ca acela carele va greşi în lucru sfintei ounirî.
Derept aciaia nu să îadoiaşte aceasta chesaro crăiască comisie cum că şi clirosul şi n o
rodul preluminatiei ciâl ouniţ şi ciăl neouuit
carele sau înştiinţat despre premilostiva şi
de obşte voia şi gîndul preluminatiei chesarocrăiaşieî să va nevoi după datoria sa, ca
aceasta cbesaro-crăiască comisie poruncile ca
rele sau dat în naîntie cu atîta mai uşor şi
mai cu curîn l a să isprăvi să poată şi gîn
dul ui şi voii preluminatiei crăiasieî şi Doamnieî Noastre pentru folosul cel deobşte a no
rodului şi aşezare depreună să poată face
destul.

3*
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Datu sau din Comisia chesaro crăiască
în luna Noemvrie 1 zile valeat o mie şeapte
sute cinzăcî şi patru.
Acest circular a fost trimis de comisie
şi comitatului Bihor, precum şi consistoriului
romano-catolic din Orade la 2 Noembrie 1754.

IV. Circulariul de Crăciun al îuetropolitului Pavel Nenadovici.
!
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(Dep. Illyr.Jasc. 17. nr. 15.)

Pavel din mila lux dumnezău pravos
lavnic Archiepiseop Carloveţuluî şi a totului
norod care să află snpt stăpînire Chesară
Crăeştilor mărire slăvitului, sârbescului şi rumănesc Mitropolit, şi amînduror împărăteşti
lor ai lor mărire tainic sfeatnic.
Preosfinţitulul şi de dumnezău Iubitu
lui Chir Sinesie Jivanovicî pravoslavnicesculuî episcop Aradului Orăzi-Marl Ienopoliî a
Hălmagiulul precucérnicilor protopopilor cin
stiţilor preoţi de bună naş. boerilor, neguţătorilor marelor birae, giuraţilor meşterilor,
de pămînt lucrătorilor şi tuturor de obşte pra
voslavnicilor creştini, care vă aflaţi întraceia
Eparhie, fii noştri iubiţi în Hristos darul
voaă şi pace sănătate bucurie, şi tot binele
dela dumnezău tatăl şi fiiului A domnului
nostru Isus Hristos care sau născut pentru
noi şi sfîntul duh.
D e vreme ce mîntuitorul şi izbăvitorul
sufletelor noastre cu trupască naştere din
pururea fecioară Mărie ca să plinască taina
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cea adevărată, şi din vec ascunsă nevăzutul
ne cuprinsul, neagiunsul, prevăcinic dumnezău noaă prunc să zideaşte cu podoabă plecînd ceriurile sau apropiiat cătră noi ca să
ne scoată dintru adîncul pămîntului, prunc
să face mulţămii de prunci, şi acei care slu
jesc cătră sine primeaşte, la împărăţia vea
cului, cari aü fost curat ca grăul secerat cu
ascuţite săbii oştii lui Irod, cel fără de milă.
O adîncul înţelepciuni ştiinţi lui dumnezău
prunc să face ca să ne înveaţe dacă nu veţi
fii ca pruncul acesta nu veţi întră la îm
părăţia ceriului, prunc să face ca să ne izbăvască de la cel înbătrînit în răotate satana,
care ni au înşelat ca pre nişte prunci prin
părinţi noştri, acestuluî prunc ceresc urmînd
şi noi ne apropiem cătră dragostea voastră
la mici şi mari, la duhovniceşti şi mireneşti,
la boeri şi săraci, la stăpînitorî şi supuşi,
avînd povăţuitoare luminoasă steaa ceriască
pre înţelepţi Crai din Pers’da păstori ne
adormiţi din Vitleim îngeri cu bucurie strîgînd, şi grăind mărire întru înălţime lui
dumnezău, şi spre pămînt pace între oameni
bunăvoire; bun glas de acesta putem adecă
la Blagocestie Voastră acest glas de bucurie şi
de pace, acest glas deştaptă pre noi la slava
lui dumnezău că înpreună cu îngeri fără ne
încetat să slăvim mărirea lui dumnezău, acesta
ne arată cum nu mai iaste vrajbă între dum
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nezeu şi între oameni, între ceriu şi pămînt
pace este, pace vecitâ şi neclătită, pace care
acopere toată minte, dar ce vom da împo
trivă a nostru lui făcătorul înfăşoratului cu
cîrpe şi scutece, şi care este pusă pentru
atîte bunătăţi care au arătat la noi nemulţămitor, ce să aducem care au făcut toate din
nimica şi bunătăţile noastre nu trebuiaşte
dar macar pe înţelepţi magbi, filosofi, de
bună leage aii urmat în loe de aur tămîe şi
smirnă să dăm dumnezăuluî şi făcătorului
nostru credinţă, nedeajde şi dragoste păzind
şi plinind sfintele a lui porunci şi pe ai
noştri din casa la aciasta şi la frica lui dumnezău învăţînd şi pe dinşi ca să să teamă
de dumnezău la besearecă des margă, pă
înpăratul, pă părinţi şi pă cei mai bătrînî ai
lor cu toată datornică evlavie să cinstască,
şi de toată răotatea şi păcat cari strică su
li etu şi trupul să să depărteze şi să rugăm
premilostivul Dumnezău să ne învredniciască
a agiunge slavei trei luminatelor sărbători
care sínt Naşterea lui Hristos, Arătarei Dumnezăeştl adecă Botezul, şi anul Nou cu să
nătate sufletului şi a trupului cu bună în
tâlnire, cu biruinţă văzuţilor şi ne văzuţilor
vrăjmaşi cu dragoste cătra Dumnezău şi
cătră vecini, cu aşezare de pace, cu viiaţă
trupască plănutuluî Dumnezău curăţindu ne
întii cu

curată ispovedanie cu cuminecătura
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sfintelor şl de viiaţă făcătoarele taine, care vă
poftim dela inimă şi dragoste avea purure.
De bine voitor. Datu sau la a Noastră Carloveţului Archiepiscopască şi mitropoliciască
resedenţie, în luna Ini Dechemvrie 1754. (L.
P.) Pavel Nenadovici. Aciasta parié o am
prefăcut depre orighinalul şi este din cuvînt
în cuvînt prescrisă, pentru care şi noi măr
turisim cu iscălitura şi cu peceate întărim.
Dat am în Oradis Mare în pravoslavnică
rezedănţie luna lui Ianuarie 6 z le 1755. (L.
P.) Ieromonah Methodie episcop nameznic.

V. Circularinl de Crăciun al episcopului
Sinesie Jivanovicl.
(Dep. Illyr. fasc. 17, nr. 15.)

Sinesie cu mila iui Dumnezeu pravo
slavnic episcop Aradului, Orăzii-Marl, Inopoli,
Hălmagiului, şi acelor staturi.
Precucernicilor protopopilor, preoţilor, şi
a totul clier, a beserecilor buni cinstiţilor ne
guţătorilor biraelor mari giuraţilor de pămînt
lucrătorilor, şi tuturor pravoslavnicilor creştini
întră noastră dumnezeu mîntuită eparhie în
ţânutul Orăzăi-Marî poftim ai noştrilor în du
hul sfînt iubiţilor fii milă pace şi toată bună
primiră dela Domnul dumnezău, şi Hristos
Isus mîntuitorul cu toată osârdie cerem şi
vă poftim.
Prenăntea aciasta de Hristos íubireí
voastre, întru înştiinţare vă facem că cu aju
torinţa induratului, şi întru tot puternicului
dumnezeii de tri ani zioa şi noaptea cu a
noastră trudă, pren aî lor înălţaţii Chesaro
Crăeştilor mărire noaă ne au făcut milă şi
draptâ giudecatâ că diştrictul, adecă ţinutul
Hălmagiului iarăşi cătrâ Eparhia şi cătră
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turma noastră cea duhovniciască o am îm
preunat şi am avut mare norocire şi slreanşte
pentru mai sus numitului diştrictului a Hălmagiului toate satele, besărecile şi pre cre
ştini spre a lor mare şi ne spusă măngăere,
dar adevărat şi cu trudă mare, am putut
certao, şi întracele brăncî şi duhovniciască
iiirisdicţie adecă dreptate ai primi unde nu
numai bătrînii şi bărbaţii, ce încă şi mueri
cu pruncii cei mici ne au întimpinat şi de
mare bucurie vărsa lacremi laudă lui dumnezău trimiţind, şi întărind, şi pre noi ne au
primit.
Pentru care acee a lui Dumnezău cer
cetare şi ne spusă şi ne ispovedită mare milă,
datori sîntem ne încetat bună mulţămire lui
bunătăţi a trimite, şi cu toată osârdie şi umi
linţă a ne ruga, pentru ca să bine voiască
îngrab şi pre voi da acolo cari sínt pravo
slavnici în domnul fiilor cei duhovniceşti ai
noştrilor de acolo cu venire, şi cercetare, a
mîngăe şi a vă înbucura,
Iaraş pre lîngă aciasta de Hristos iubiri
voastre trimitem dela a lui Exelenţie preosfinţitul domnul Arehiepiscop şi mitropolitul
nostru domnul domnul Pavel Nenadovieî voao
gătit darul şi aldaşul, acestor şi trecutelor
sfintelor sărbători Naşterea lui Hristos anul
nou, şi Botezul domnului nostru Isus Hristos
praznice.
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Care şi noî aşijdire de Hristos iubirii
voastre vă cinstim şi vă alduim şi vă poftim
ca domnul dumnezeu noul născut, mîntuitorul
nostru Isus Hristos, să vă învîrtoşaze şi să
vă întărascâ întru toate lucruri buni, şi întru
mărturisire credinţii, pravoslavieî, şi praznicile cealea numite întru mulţi ani ca să le
puteţi aştepta să vă dăruiască şi cu bucurie
în pace şi în linişte, întru ale voastre pravoslavii şi în nedeajdea mîntuiri cei veacinice
să vă vredniciască precum şi iară cu toată
osârdie vă poftim şi a noastră Arbiereiască
şi păstorască blagoslovenie spre toţi pre voi
vă trimitem.
Dat am în rezidănţie noastră cea Episcopască a Aradului zioa 27 a luni lui dechemvriî 1754. (L . P.) Cinesie Jivanovicî.
Aciasta parié o am prefăcut depre orighinalul domnului Archiepiscopuluî nostru
sus numit, din cuvînt în cuvînt, şi pentru
mărturie, şi mai bună credere iscbelesc nu
mele mieü şi cu pecete întăresc. Dat am
Orade-Mare în pravoslavnică Episcopască rezedenţie luna lui Ianuarie 6, 1755. (L. P.)
Ieromonah Methodie, Episcop Nameznic.
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