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cuvânt înainte 

Potrivit ilustrului balcanolog român de origine aromână Victor Papa-
costea (1900–1962), Imperiul roman și romanitatea răsăriteană sunt factori 
istorici care au generat, asemenea Imperiului macedonean și elenismului, 
Bizanţului și civilizaţiei bizantine, Imperiului otoman și civilizaţiei oto-
mane, acea „unitate în diversitate” specifică complexului de viaţă balcanic 
sau sud-est european. Acești factori au imprimat mozaicului de popoare 
trăitoare în Peninsula Balcanică, numită de geografii secolului XIX și Sud-
Est Europeană, popoare foarte diferite între ele sub raport etnic, lingvistic și 
confesional, un inefabil „aer de familie” comun, rezultat al convieţuirii lor 
laolaltă, vreme de veacuri, în strânse relaţii de interdependenţă, în cadrul 
unor vaste structuri politice, religioase și de civilizaţie. Transgresând 
limitele geografice stricte ale Peninsulei Balcanice, încăpătorul cadru de 
viaţă supranaţional creat de geografie și istorie, a înglobat importante 
regiuni și grupuri umane din Europa Centrală, Europa Răsăriteană, Asia 
occidentală, din întreg bazinul mediteranean și pontic, sub semnul unor 
imperative, valori sau aspiraţii comune. 

Asemenea înaintașilor lor romani, romanicii din această parte a lumii, 
dalmatinii – azi dispăruţi – și românii au participat nemijlocit sau pe 
cale de influenţă la viaţa tuturor popoarelor din Sud-Estul Europei, 
contribuind la constituirea amintitei unităţi în diversitate a întregii zone. 
Au făcut-o atât dacoromânii, cei din vechea Dacie Traiană, creatori de stat 
și cultură originale în epocile medievală, modernă și contemporană, cât 
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și reprezentanţii diverselor grupuri de români balcanici, desprinse din 
străvechiul bloc românesc originar, axat pe Dunăre, dizlocate, separate și 
diseminate în Peninsula Balcanică sub impactul năvălirii și statornicirii 
aici a slavilor și bulgarilor. E vorba de cunoscutele grupuri românești, 
astăzi asimilate ori încă supravieţuitoare între nelatinii greci, slavi, turcici 
sau ilirieni neromanizaţi: românii din vechea Iugoslavie, reprezentaţi în 
vremea noastră de infimul grup de istroromâni; românii cu totul dispăruţi 
din Haemus, participanţi la edificarea celui de al doilea Imperiu bulgar 
și aromânii din Grecia, Serbia, Muntenegru, Bosnia, Croaţia, Macedonia, 
Albania sau Bulgaria, în continuă descreștere numerică de multă vreme și 
în accelerat acum proces de deromanizare.

Toţi acești români, desprinși din trunchiul comun al românimii origi-
nare abia după ce ea își definise identitatea romanică specifică, răspândiţi 
între alogeni și alogloţi neromanici în Peninsula Balcanică, și-au pus, pe 
de o parte, energiile în serviciul celor între care și-au desfășurat viaţa 
istorică, îmbrăţișând și propagând valorile și stilurile de cultură promo-
vate de elitele dominante ale majoritarilor, dar nu au renunţat, pe de altă 
parte, să-și afirme caracterul romanic, „vlahitatea”, ceea ce înseamnă 
„românitatea”, în contextul cultural dominat de naţiunile care au impri-
mat caracterul lor etnic predominant statelor care i-au înglobat. Multă 
vreme, particularităţile lor romanice au fost privite însă, chiar de ei înșiși, 
doar ca o notă secundară, tradiţională, adesea pitorescă a fiinţei lor, iar 
manifestările creative prin care au pus în valoare aceste particularități 
distinctive nu s-au ridicat în general mai presus de nivelul etnografiei și 
folclorului. 

În secolele XVIII–XIX, în cursul procesului general european de 
afirmare a naţionalităţii ca principiu de coagulare și legitimare a statelor, 
a specificităţii naţionale ca temei de autenticitate și valoare a diferitelor 
culturi, fruntașii vieţii politice și intelectuale românești din vechea Dacie, 
în frunte cu revoluţionarii pașoptiști și luptătorii unioniști pe de o parte, în 
conclucrare cu fruntașii comunităţilor aromâne din Peninsula Balcanică și 
din diaspora aromânească în Principatele dunărene și în Europa centrală 
pe de alta, au declanșat mișcarea de redeșteptare naţională a aromânilor, 
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mișcare risorgimentală vizând redefinirea locului și reafimarea rolului 
acestora, ca ramură răzleţită a poporului român, în procesul, pe atunci în 
plină desfășurare, de constituire a naţiunii, statului și culturii naţionale 
române moderne. Rămâne simbolică în acest sens alcătuirea grupului 
de fondatori ai Societăţii Literare Române, devenită curând Societatea 
Academică, apoi Academia Română, menită să definească, să ocrotească 
și să încurajeze afirmarea unităţii și originalităţii limbii și culturii 
românești, în spiritul civilizaţiei contemporane și la nivelul exigenţelor ei: 
acest grup cuprindea reprezentanţi ai fiecăreia dintre ramurile poporului 
român, din lăuntrul și din afara hotarelor de atunci ale statului, așadar 
și macedoromâni. Iniţiativa mișcării de redeșteptare macedoromâne, 
componentă a renașterii naţionale românești, aparţine însă în măsură 
mult mai mare decât se crede și decât se spune și aromânilor înșiși, la 
fel ca și opţiunea intelectualilor aromâni care au reprezentat-o pentru 
integrarea fără rezerve în naţiunea română, în plin proces de reafirmare 
și reintegrare în Europa. Documentele din volumul de faţă aduc mărturii 
suplimentare în această privinţă. 

Redeșteptarea macedoromână nu putea să nu intre în coliziune cu 
mișcările similare de reafirmare în forme moderne a statelor și culturilor 
nelatine din Balcani, care încercau să-i disimuleze sau asimileze grabnic și 
cu mijloace sumare, adesea de-a dreptul brutale, pe aromâni, pentru a da 
formaţiunilor politice naţionale constituite pe ruinele Imperiului otoman, 
în care ei trăiau, un conţinut etnic omogen. A apărut astfel, în politica 
europeană, „chestiunea aromânească”, problema definirii identităţii și 
destinului aromânilor, ultimul și cel mai viguros grup supravieţuitor de 
români balcanici, a cărui existenţă era contestată, diminuată și disimulată 
statistic, din prejudecăți și cu țeluri propagandistice naţionaliste, de elitele 
intelectuale și politice nelatine din Balcani, dar a cărui identitate originară 
cu românii din vechea Dacie a fost, în schimb, dintodeauna, ferm afirmată 
și încurajată de oamenii de stat și intelectualii români. „Chestiunea 
aromânească” era indisolubil legată de „chestiunea orientală”, de complexa 
problemă a lichidării Imperiului otoman și a împărţirii moștenirii lui între 
statele succesoare într-un mod cât mai pașnic și echitabil. 
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De la închegarea statului naţional unitar român, în 1859, sub Alexandru 
Ioan I Cuza, pe linia imaginată și promovată de Nicolae Bălcescu, 
Christian Tell, Ion Ghica, Dimitrie Bolintineanu, Anastase Panu, Vasile 
Alexandrescu-Urechia și de toţi ceilalţi fruntași pașoptiști și unioniști, 
România și-a făcut o datorie morală și politică din recuperarea răzleţiţilor 
de veacuri aromâni, prin redeșteptarea conștiinţei lor naţionale românești 
și adoptarea de către ei ca limbă de cultură a limbii române literare, 
proclamată limbă naţională, normată de Academia Română, a românilor 
de pretutindeni mai presus de graiurile lor regionale, mai mult sau mai 
puțin diferite între ele. În acest scop, în remarcabil consens și în conlucrare 
cu aromânii din Balcani, statul român a iniţiat edificarea unei reţele 
de școli și biserici românești în Balcanii otomani, menite să recupereze 
energiile românilor balcanici, altminteri pierdute ca urmare a progresivei 
lor deromanizări de către statele nelatine din Peninsulă. În acest proces 
istoric, întru totul similar evoluţiei celorlalte naţiuni europene, aspiraţiile 
și iniţiativele românilor din vechea Dacie s-au conjugat cu cele provenite 
din mediul aromânesc balcanic. Dezvoltarea reţelei de școli și biserici 
românești pentru aromânii din Imperiul otoman a avut de înfruntat atât 
obstacolele ridicate de Patriarhia ecumenică constantinopolitană, devenită, 
paradoxal, în răspăr cu tradiţia ortodoxă și bizantină, promotoarea celui 
mai înverșunat naţionalism grecesc de natură romantică modernă, cât 
și, nu mai puţin, în pofida aparenţelor și susţinerilor contrarii, opoziţia 
intransigentă a naţionalismelor bulgaresc, sârbesc și albanez. Imperiul 
otoman a fost, în fapt, singurul factor de putere care a favorizat afirmarea 
conștiinţei naţionale românești la aromâni, deși nu o dată cu ezitări și 
inconsecvenţe, sugerate de cercuri și grupuri de presiune naționaliste 
balcanice, susţinute de corupta birocraţie imperială. 

Titular al cursului de istorie a românilor balcanici, apoi de istorie a 
popoarelor balcanice cu privire specială asupra românilor balcanici, 
fondator și spirit însufleţitor al Institutului de Studii și Cercetări Balcanice 
(1936-1948) și al revistei de prestigiu internaţional „Balcania” (1936–1948), 
ambele desfiinţate o dată cu instaurarea regimului stalinist în România, 
însărcinat de Academia Română să le readucă la viaţă după eliberarea din 
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detenţia la care a fost supus abuziv între 1950 și 1955, în calitate de fost 
demnitar al Regatului României, Victor Papacostea nu a apucat să trăiască, 
în 1963, momentul inaugurării Institutului de Sudii Sud-Est Europene la 
restaurarea căruia contribuise în chip hotărâtor. Pe lângă primele două 
numere din „Revue des Études Sud-Est Européennes” pe care le pregătise 
pentru tipar, el a lăsat în manuscris mai multe texte vrednice de interes 
privind balcanologia, istoria românilor, relaţiile greco-române, istoria 
învăţământului, istoria aromânilor. Unele dintre ele sunt păstrate, alături 
de alte documente personale și de familie, în arhiva personală a lui Victor 
Papacostea, acum în proprietatea Doamnei Pia Dumitru-Danielopolu, 
nepoata de fiică a istoricului, altele au rămas în arhiva Institutului de 
Studii și Cercetări Balcanice, din care partea conservată a fost preluată de 
Institutul de Studii Sud-Est Europene. 

Volumul Documentele redeșteptării macedoromâne fusese elaborat 
de Victor Papacostea împreună cu Mihail Regleanu, vechi și devotat 
colaborator, ca îndatorire de serviciu, în cadrul Institutului de Studii și 
Cercetări Balcanice, transcrierea documentelor fiind încheiată în 1943. 
Îndată după război, revista „Balcania” anunţa iminenta lui apariţie. 
Desfiinţarea intempestivă a Institutului de Studii și Cercetări Balcanice 
de regimul comunist, din ordinul lui I.V. Stalin, a implicat însă, în 
1948, întreruperea activităţii Editurii Institutului, sistarea apariţiei 
tuturor publicaţiilor lui, urmată de topirea zaţurilor tomului IX/1946 al 
„Balcaniei”, din care s-au păstrat numai două exemplare în pagini. În 1982, 
în ziua în care Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române 
era evacuat abuziv din sediul său situat în str. I.C. Frimu nr. 9, în urma 
cedării acestui imobil de către statul român Ambasadei Italiei la București, 
soţia mea, Doamna Anca Marina Tanașoca și cu mine am descoperit 
întâmplător rămășiţele arhivei Institutului de Studii și Cercetări Balcanice 
îngrămădite lângă tomberonul de gunoi, de unde le-am recuperat. Între 
preţioasele lucrări salvate atunci de noi se afla și manuscrisul volumului 
de faţă. Am valorificat până astăzi câteva dintre documentele cuprinse 
în el prin comunicări, studii și articole lucrate în cadrul Institutului de 
Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (Din istoria „chestiunii 
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aromânești”: o încercare eșuată de compromis între elenism și românism 
în eparhia Grebenei; Christian Tell și „chestiunea aromânească” în lumina 
unor documente inedite; Spiru Haret, Take Ionescu și criza școlii românești 
din Balcani la sfârșitul secolului al XIX-lea în lumina unor documente 
inedite, adunate în volumul Anca Tanașoca și Nicolae-Șerban Tanașoca, 
Unitate romanică și diversitate balcanică, București, 2004).

Culegerea Documentele redeșteptării macedoromâne era rodul preocupă-
rii lui Victor Papacostea de a așeza istoria aromânilor pe baze strict 
știinţifice, expresia scrupulului său de a construi reprezentarea trecutului 
lor numai cu ajutorul izvoarelor scrise sau nescrise, examinate critic și 
interpretate raţional, fără altă finalitate decât cunoașterea adevărului. 
Promovarea principiilor știinţifice în cercetarea istoriei aromânilor l-a 
preocupat pe Victor Papacostea de la începuturile activităţii lui în acest 
domeniu. Amintim că el a întemeiat și condus, în tinereţe, împreună cu 
Tache Papahagi, apoi cu George Murnu și Theodor Capidan, „Revista 
aromânească” – devenită „Revista Macedoromână” – prima publicaţie 
de caracter riguros știinţific consacrată cercetării interdisciplinare a 
aromânilor. În această revistă, apărută sub egida Societăţii de Cultură 
Macedoromâne, Victor Papacostea a editat și comentat un număr de surse 
scrise inedite referitoare la istoria aromânilor (Memoriul macedoromânilor 
către Napoleon, Însemnările lui Ioan Șomu Tomescu), între care și unele 
dintre documentele cuprinse în acest volum. Proiectul culegerii intitulate 
Documentele redeșteptării macedoromâne fusese iniţiat, de altfel, de 
renumitul elenist, om politic averescan și militant pentru cauza aromânilor 
Cezar Papacostea (1887-1936), fratele mai vârstnic al lui Victor Papacostea, 
rămas, după stingerea prematură din viaţă a tatălui lor, stâlpul familiei și 
mentorul fraţilor și surorilor lui. Din corespondenţa lui Cezar Papacostea, 
încă inedită, aflăm că el propusese Elizei Ion I. C. Brătianu, să înscrie 
lucrarea în planurile editoriale ale Așezămintelor Culturale Brătianu. 
Alături de documentele provenind din arhiva Ministerului Cultelor și 
Instrucţiunii Publice strânse în acest volum, Cezar Papacostea pregătise 
pentru tipar o serie de texte rămase de la părinţii săi, soţii Gușu Papacostea-
Goga și Teofana Papacostea, născută Tonu, dascăli de vocaţie, admirabili 
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pionieri ai învăţământului românesc pentru aromâni, întemeietori de școli 
românești în Imperiul otoman și luptători pentru redeșteptarea naţională 
a aromânilor. Dintre acestea, el a reușit să publice însă numai un volum 
de memorii, acte și corespondenţă ale lui Gușu Papacostea-Goga. După 
moartea subită a lui Cezar Papacostea, s-a găsit între scrierile pregătite 
de el pentru tipar o culegere de cuvântări ale soţilor Gușu și Teofana 
Papacostea la diferite întruniri școlare din Macedonia. La solicitarea și 
sub garanția Secretariatului Asociaţiei Internaţionale de Studii Sud-Est 
Europene, aceste din urmă texte inedite, surse importante privitoare la 
istoria învățământului românesc în Balcani, au fost încredinţate, cu titlu 
de împrumut, de regretata Doamnă Cornelia Papacostea-Danielopolu 
(1927-1998), fiica lui Victor Papacostea, spre studiu, unui cercetător grec. 
Nu le-am putut regăsi în arhiva familiei.

Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române a făcut din 
cercetarea istoriei romanităţii balcanice una dintre direcţiile sale funda-
mentale de activitate. Cu volumul de faţă, el inaugurează colecţia Izvoare 
privitoare la istoria romanităţii balcanice, în care vor fi publicate culegeri 
tematice sau de autor de documente reprezentative pentru tema enunţată. 

Asemenea culegeri de documente referitoare la aromâni și mișcarea 
lor de redeșteptare naţională au mai fost publicate în vremea din urmă. 
Vezi, de pildă, Gh. Zbuchea și Stelian Brezeanu, Românii de la sud de 
Dunăre, Documente, Arhivele Naţionale ale României, București, 1997; 
Adina Berciu-Drăghicescu și Maria Petre, Școli și biserici românești 
din Peninsula Balcanică, Documente, vol. I, 1864-1948, vol. II, 1918-1953, 
Editura Universităţii din București, 2004-2006. Numai câteva documente 
sau fragmente de documente din cele selectate și transcrise de Victor 
Papacostea și Mihail Regleanu au fost cuprinse în lucrările mai sus citate, 
astfel încât volumul de faţă dă la lumină texte în covârșitoare majoritate 
încă inedite. Alte câteva erau deja cuprinse în lucrări mai vechi, cum 
sunt, de pildă, fundamentala monografie a lui Mihail-Virgiliu Cordescu, 
Istoricul școalelor române din Turcia, Sofia și Turtucaia din Bulgaria și al 
seminariilor de limba română din Lipsca, Viena și Berlin, lucrare întocmită 
sub auspiciile Ministerului Instrucţiunii, București, 1906 (pe lângă unele 
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documente incluse și în volumul de față, în Anexe sunt reproduse și altele, 
foarte prețioase, ce ar trebui adunate într-un corpus integral al docu-
mentelor referitoare la școlile românești din Balcani) sau cartea lui Vasile 
Diamandi Aminceanu, Românii din Peninsula Balcanică, București, 1938.

Câteva precizări editoriale. Îngrijitorii ediției sunt Nicolae-Șerban Tana-
șoca, care a redactat și indicele cu scurtele note explicative incluse în 
acesta, și Ștefan Vâlcu. Textul documentelor a fost procesat digital, într-o 
primă formă, în cadrul Institutului de Studii Sud-Est Europene, de Iuliana 
Deac, după care a fost revizuit și prelucrat redacțional de Remus Brihac. 
Am respectat titlul dat volumului de autorii lui, care folosesc pentru 
aromâni, în virtutea tradiţiei culturale românești, denumirea tradiţională 
de macedoromâni, deși ea nu este tocmai proprie. Amintim în acest sens 
că însuși Theodor Capidan, autorul fundamentalei monografii Aromânii. 
Dialectul aromân, București, 1932 și-a intitulat o altă remarcabilă lucrare 
de sinteză consacrată acestora Macedoromânii. Etnografie, istorie, limbă, 
București, 1942. Pentru stabilirea formelor corecte ale antroponimelor și 
toponimelor și pentru compulsarea datelor din succintele note înglobate 
în Indice referitoare la persoanele, personalităţile, localităţile și instituţiile 
menţionate în documente, am recurs, pe lângă cartea citată a lui Mihail 
Virgiliu Cordescu, la următoarele lucrări: I. Neniţescu, De la românii din 
Turcia europeană. Studiu etnic și statistic asupra aromânilor, cu aproape 
o sută de gravuri și o hartă etnografică, București, 1895; B. Rubin, Les 
Roumains de Macédoine, București, 1913; Ioan Caragiani, Studii istorice 
asupra românilor din Peninsula Balcanică, I-II, București, 1929-1941; 
Lucian Predescu, Enciclopedia Cugetarea. Material românesc. Oameni 
și înfăptuiri, Cugetarea – Georgescu Delafras, 1940 (ediţie anastatică 
Saeculum I.O. – Vestala, București, 1999); Ministerul Afacerilor Străine, 
Comisia pentru studiul problemelor păcei, 23, Românii de peste hotare, 
1945 (Redactare: Emil Oprișanu; Verificări statistice și toponimice: Const. 
Abeleanu, Petre Ionescu; Cartografie: T. Mercut, Nic. Popescu; Copiere: 
Dra Aurelia Bot, Dra Elvira Oscobeniuc, Dna Marga Petit) (document 
inedit din Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, interpretat de N.Ș. 
Tanașoca, La position du Ministère des Affaires Étrangères de la Roumanie 
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sur la „question Aroumaine„ à la veille de la Conférence de la Paix de Paris 
(1945), în Travaux du Symposium international „Le livre. La Roumanie. 
l’Europe”, IV, Editura Bibliotecii București, București, 2011, p. 305-322); 
Max-Demeter Peyfuss, Die Aromunische Frage, Wien-Köln-Graz, 1974; Ion 
Mamina și Ion Bulei, Guverne și guvernanţi (1866–1916), Silex, București, 
1994; Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României de la începuturi – 1859 
– până în zilele noastre - 1995, Editura Machiavelli, București, 1995; Ion 
Mamina, Monarhia constituţională în România. Enciclopedie politică. 1866–
1938, Editura Enciclopedică, 2000; dr. Dorina N. Rusu, Membrii Academiei 
Române. Dicţionar, ed. III-a, revăzută și adăugită, cu un Cuvânt Înainte de 
Acad. Eugen Simion, Președintele Academiei Române, București, 2003. 
Pentru identificarea, măcar în parte, a manualelor puse la dispoziţia școlilor 
române din Imperiul otoman, am consultat cu deosebit folos Bibliografia 
românească modernă, 1831–1918, I–IV, coordonator Gabriel Ștrempel, 
București, 1984-1996 („Biblioteca Academiei Române”) (BRM) și Mircea 
Păcuraru, Dicţionarul teologilor români, București, 2002. 

Am făcut puţine intervenţii în texte, actualizând și unificând pe cât 
posibil ortografia, în parte latinizantă, corectând potrivit surselor optime 
și omogenizând în limite rezonabile forma unor antroponime și topo-
nime, dar am lăsat neschimbate unele particularităţi ale limbii specifice 
epocii sau scriitorilor, neologisme dispărute ulterior din uz, construcţii 
lexicale artificiale sau latinisme ostentative. Pe lângă vechea cotă dată 
documentelor la Arhivele Naţionale în epoca antebelică, consemnată de 
autorii volumului, indicăm și cota cea mai recentă, potrivit rezultatelor 
confruntării întreprinse de Ștefan Vâlcu. Am completat de asemenea, pen-
tru înlesnirea lecturii, regestele documentelor datorate autorilor culegerii, 
marcând intervenţia prin croșete […]. În același scop, am întocmit, fără 
pretenţii de originalitate, pe baza bibliografiei consultate, tabelele anexate 
ce înfăţișează sinoptic succedarea în timp a Miniștrilor Afacerilor Străine 
și a Miniștrilor Cultelor și Instrucţiunii Publice din guvernele României 
precum și a reprezentanţilor diplomatici ai statului român în Imperiul 
otoman, direct implicaţi în „chestiunea aromânească”, emitenţi ori desti-
natari ai acestor documente. 
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Ediţia de faţă a lucrării pregătite pentru tipar de Victor Papacostea și 
Mihail Regleanu în urmă cu șapte decenii apare astăzi, la o jumătate de 
veac de la decesul ilustrului balcanolog aromân, în cadrul Proiectului 
Avdhela – Biblioteca Culturii Aromâne, în virtutea parteneriatului înche-
iat de Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române cu Edi-
tura „Predania” și cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional. 
Le exprimăm recunoștinţa noastră. 

Nicolae-Șerban Tanașoca 
Directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene
 al Academiei Române

27 august 2012
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1900-1962





1�Documentele redeșteptării macedoromâne

1 1���, iulie 10. Cererea tinerilor macedoneni Ioan 
Tomescu și Gheorghe Mărgăritescu de a li se da 

mijloace să urmeze în școalele naţionale

Dir<ecţia> școalelor
a) Să li se dea câte una sută douăzeci lei din § ajutor la elevii săraci ca să-și 
facă strae și câte treizeci lei din § ajutor de cărţi spre acest scop.
b) Pentru junele Mărgăritescu să se invite.
V.A. U[rechiă]

Domnule Ministru,
Subsemnaţii, români din Macedonia, invitaţi prin scrisoarea Părintelui 
Arhimandrit Averchie, înainte de doi ani, am venit aici ca să învăţăm la 
publicile școale naţionale cu cheltuiala statului, cu scop ca să ne întoarcem 
la patria noastră ca să învăţăm și să predăm la românii de acolo, limba 
străbunilor noștri precum dorim. Dar, din nenorocire, venind aici, și noi nu 
știm cum, am rămas fără nici un rezultat fiindcă n-avem necesarii mijloace 
ca să urmăm externi. La octomvrie anul trecut, unul dintre noi, Ioan 
Thomescu, prin bunăvoinţa a Onorabilului Ministru a intrat în Seminarul 
Central din Capitală, unde a urmat până acum regulat lecţiunile sale, 
dar din nenorocire se isterisește de haine. Celălalt, George Mărgăritescu, 
rămâne încă așa și care dorește a intra într-o școală naţională intern.

Pentru aceasta rugăm Onorabilul Minister ca să binevoiască a da unuia 
necesariile haine iar altuia, George Mărgăritescu, ca să-i permită intrarea 
într-o școală naţională cu toate necesariile obiecte pentru studiu precum 
și haine.

1865, iulie 10
(ss) Ioan Thomescu (ss) Gheorghe Mărgăritescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 738/1865, f. 2. Cota nouă: 240/1865, f. 2
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2 1���, iulie 1�. București. Procesul verbal al 
Consiliului Permanent al Instrucţiunii pentru 

repartizarea fondului alocat în scopul înfiinţării 
Institutului macedoromân din București 

Se aprobă 
(ss) D. Cariagdi

Prescript verbal
vineri 16 iulie 1865

Asupra petiţiunei junilor români din Macedonia I. Thomescu și G. Măr-
găritescu, văzând că celui dintâi s-a dat mijloacele necesare la împlinirea 
scopului pentru care a fost adus aici, dar pentru cel de al doilea nu este 
destul a i se da numai vestmintele, ci a i se da și celelalte mezie pentru a 
putea învăţa; 

Considerând că formarea de juni macedoneni care s-ar destina a face 
pre învăţătorii la românii din Pind, Tesalia, Macedonia și alte părţi ale 
Turciei europene, este pentru românii din Principate nu numai o datorie 
de conștiinţă, ci și un interes vital pentru viitorul naţionalităţii noastre; 

Considerând că, chiar pentru acest scop, guvernul, la art. 13, cap. XXIII, 
partea IV din bugetul anului curent, a alocat suma de 20.000 lei pentru un 
internat în una din mănăstirile din București;

Considerând că, după promisiunile făcute de atâtea ori fraţilor de peste 
Dunăre, înfiinţarea instituţiunei susnumite este astăzi și o datorie de 
onoare.

Consiliul Permanent e de părere a se înfiinţa Internatul de care este 
vorba la art. 13, cap. XXIII, partea IV din buget, cu modul următor:

1) A se pune de îndată la dispoziţiunea Păr<intelui> Averchie o sumă de 
4.000 lei din corpul sus citat, ca să plece și să aducă până la septemvrie 
viitor, zece juni pindeni în etate de la 12–14 ani aleși cât se poate mai 
inteligenţi și cu știinţă de carte.
2) A se destina într-una din mănăstirile din București încăperile necesare 
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pentru acești 10 juni, cum și pentru un al 11-lea, care va fi G. Mărgăritescu 
și pentru părintele Averchie sub a cui preveghiare vor sta cei 11 juni.
3) A se da pentru nutrimentul, îmbrăcămintele și, cu un cuvânt, toată ţinerea 
materială a numiţilor juni, câte 900 lei de unul sau 9.900 în tot. Părintele 
Averchie va fi însărcinat și cu purtarea acestei economii materiale.
4) A se destina 4.000 lei pentru plata unui profesor, care să prepare pe 
juni spre a-i pune în stare să urmeze și școalele publice.
�) Cei 2.100 de lei ce mai rămân până la 20.000, se vor rezerva pentru 
trebuinţe neprevăzute ale Institutului.
(ss) Laurian
(ss) D.P. Vioreanu
(ss) V. Turnescu
(ss) Bacaloglu 

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 738/1865, f. 1. Cota nouă: 240/1865, f. 1

3 1���, iulie 22. Adresa Ministerului Instruc- 
ţiunii către Părintele Averchie prin care-i face 

cunoscut că i s-a acordat suma de 4.000 lei pentru a 
merge în Macedonia să aducă zece tineri pentru a se 
instrui în Institutul ce i se va încredinţa Sf. Sale.

Părintelui Averchie
în Capitală. 
Nr. 24822

Părinte,
Pentru înfiinţarea internatului de juni macedoneni ce vor voi a veni la 
învăţătură în România și în urmă a se întoarce spre a face pe profesorii 
în Macedonia, în mănăstirea Sf. Apostoli din București, subsemnatul 
audiind și pe Consiliul Permanent de Instrucţiune, are onoarea a vă face 
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cunoscut că am dat, pe de o parte, ordinile cuvenite pentru a se pune la 
a Sfinţiei Voastre dispoziţiune, o sumă de 4.000 lei, cu care veţi binevoi 
a pleca îndată în Macedonia și veţi alege și aduce aci 10 juni variind în 
etate de la 12–14 ani, dintre cei mai inteligenţi și cu știinţă de carte, care 
împreună cu junele G. Mărgăritescu vor compune Internatul prevăzut în 
bugetul lucrător.

Făcându-vă tot acum cunoscut că acest internat va fi încredinţat condu-
cerii și privegherei Sf<inţiei>. Voastre, vă dau în cunoștiinţă asemenea că 
el urmează a se deschide negreșit cu începerea lunii septemvrie viitoare.

Arhimandritul Averchie fiind îngrijitorul bisericii Udricani din Bucu-
rești, la plecarea în Macedonia, este înlocuit în acest post cu o altă 
persoană. 

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 738/1865, f. 3 v. Cota nouă: 240/1865, f. 3v

4 1���, octomvrie 14. Decizia Ministrului pentru 
repararea și înzestrarea Institutului macedonean 

de la Sf. Apostoli

Prescript verbal
Anul 1865 luna octomvrie 14/27

Având în vedere că junii din Macedonia au sosit;
Noi, Directorul general al Justiţiei, Cultelor și Instrucţiunii Publice;
În numele D-lui Ministru și după delegare,
Decidem:
Art. I. Din obiectele depuse la Minister de pe la mănăstiri, să se dea 

pentru Internatul macedonean din Sf. Apostoli, tingiri, lighene și obiectele 
necesare de menaj după anume inventar în dublu.

Art. II. Să se cumpere pentru trebuinţa aceluiaș institut douăsprezece 
scaune ordinare de lemn.
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Art. III. Grabnic să se facă în regie repararea cuhniei și a sofrageriei de 
la institut.

Art. IV. Provizor, până la sosirea Părintelui Averchie, Dl. Ianculescu este 
însărcinat cu privegherea și îngrijirea materială a institutului. Dumnealui 
se va da un acont de lei trei sute, nr. 300, pentru hrană, din § școalei.

Art. V. Acestea să se execute îndată de dl. cap al Diviziei școalelor.
Director, V. Alexandrescu
Vidi,
V.A. Urechia

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 738/1865, f. 17. Cota nouă: 240/1865, f. 17

5 1���, octomvrie 2�. Raportul profesorului 
I. Caragiani asupra însușirilor didactice ale 

tinerilor veniţi din Macedonia

Divizia școalelor
Pentru pregătirea junilor români macedoneni, până a fi în stare să urmeze 
cursurile gimnaziale, se va cere binevoitorul concurs al d-lor profesori 
Massim și Angelescu. D. Ianculescu va repeti școlarii și se va ocupa cu 
deosebire de cei cu studiile primare. Junii Apostol Tatiu și dl. Papa Ioachim 
vor urma ca auditori și la gimnaziul mai apropiat, la obiectele ce vor alege 
D. D. Massim și Angelescu. Acești D. D. profesori vor regula și programul de 
limba școalei macedonene. Se mulţumește d-lui Caragiani pentru lucrarea 
de faţă.

V.A. Urechia

Domnule Ministru,
După invitarea Dumneavoastră, subscrisul, examinând pe tinerii 
macedoromâni, am constatat cele următoare:

1) D. Dimitrie Papa Ioachim cunoaște gramatica elenă cu elemente de 
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sintaxul ei, geografia elementară, aritmetica elementară, istoria elenă, 
noţiuni de catehism și de istoria sacră și din limba franceză declinările 
și conjugările verburilor regulate.
2) D. Apostol Tatiu cunoaște tot aceleași obiecte, cu diferenţa că, în 
limba elenă, nu cunoaște toată gramatica, iar din limba franceză nu 
cunoaște decât numai cetirea.
3) Dintre ceilalţi, d<om>nii Gh. Dauti, N. Ciumetti și Apostol Misiu 
cunosc numai cele trei declinaţiuni din gramatica elenă iar din 
aritmetică cele patru operaţiuni asupra numerilor întregi; din celelalte 
obiecte nu cunosc nimic.
4) Ceilalţi și anume D-nii D. Patralexi, G. Papa Costa, Dimitrie Papa 
Sterghiu și Iac Guma cunosc numai cele patru operaţiuni asupra 
numerilor întregi și cetire liberă în limba elenă.
Observaţii. La examenul făcut de subscrisul, junii macedo-români siliţi 

fiind în școale de către profesorii greci a nu vorbi nici a nu gândi <sic!> 
românește, au fost examinaţi în limba greacă modernă, neputând a se 
servi de limba română, neștiind termenii tehnici românești.

Subscrisul dar opinează că D. Papa Ioachim și Apostol Tatiu sunt în stare 
de a urma lecţiunile de clasa I gimnaziu, ca auditori până la examenele de 
vară, ca până atunci obișnuindu-se cu dialectul de aici și pregătindu-se în 
particular cu profesori, să poată, la anul, depune examenul pentru clasa 
II gimnazială. Iar pentru ceilalţi, subscrisul, este de opiniune să urmeze 
la clasele primare, tot ca auditori până la semestrul al doilea, pregătindu-
se și în particular, ca atunci dând examen să se înscrie ca elevi regulaţi.

Primiţi, Domnul Ministru, asigurarea profundului meu respect.
Al Domniei Voastre plecat servitor,
I. Carajeane

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 738/1865, f. 23. Cota nouă: 240/1865, f. 23
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6 1���, octomvrie. Adresa Ministrului 
Instrucţiunii [Dimitrie Cariagdi] către prof. 

I. Massim rugându-l să contribuie la organizarea 
Institutului macedonean

Domnule,
Vă este cunoscut, negreșit, că Ministerul ce am onoarea a gera, împins 
de un sentiment și interes ce apreţuiţi de bună seamă, au adus mai 
mulţi juni români din Macedonia ca să înveţe cu limba noastră română 
știinţele hotărâte prin gimnazii și licee și, mai ales, să înveţe a iubi Româ-
nia și a o face apoi iubită între concetăţenii lor. Oricât de mare, însă, 
ar fi solicitudinea guvernului pentru îndeplinirea acestui scop, totuși se 
găsește în nesiguranţă de reușită fără concursul binevoitor al acelora ce 
prin studiile și cunoștinţele lor sunt chemaţi a-l seconda. Această reușită 
devine și mai incertă când mijloacele materiale lipsesc.

Pentru ca ostenelile și sacrificiile făcute până acuma să nu ajungă a fi 
fără rezultatul dorit, subsemnatul, în împrejurările de faţă, are recurs 
la binevoitorul dumitale concurs, sigur fiind, domnule, că nu veţi fi dvs. 
acela care îl veţi refuza.

Este vorba de dvs. împreună cu d-l prof. I. Angelescu, să binevoiţi a vă 
însărcina onorific cu pregătirea elevilor macedo-români, până ce vor fi în 
stare să urmeze cursurile gimnaziale, având de repetitor al lor pe dl. Ian-
culescu, absolvent al liceului din Iași. Dintre acești juni părintele Dimitrie 
Papa Ioachim și Apostol Tatiu sunt în stare a urma ca auditori la gimna-
ziul cel mai apropiat de mănăstirea Sf. Apostoli, localul școalei, în clasa I 
gimnazială și la obiectele ce dvs. veţi binevoi a le hotărâ.

Pentru regularea programului de limba școalei, subsemnatul încă are 
recurs la amabilitatea dvs.

Primiţi, Domnule, încredinţarea preadistinsei mele consideraţiuni.
Ministru,
[D. Cariagdi]

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 738/1865, f. 24. Cota nouă: 240/1865, f. 24
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7 1���, septemvrie 1�. Scrisoarea Arhimandritului 
Averchie prin care anunţă pe Ministrul 

Instrucţiunii [Dimitrie Cariagdi] că a trimis pe cei 
zece tineri macedoneni

Avdela din Pind, în 15 septemvrie 1865

Domnule Ministru, 
Subsemnatul, urmând după ordinul ministerial dat din iulie anul curent, 
sub nr. 24.822, am onoarea a vă comunica că cu tot pericolul a călăto-
riei prin locuri unde există boală foarte periculoasă, am sosit în patria 
mea (la rumânii din Pind) la 1 lunei corente și am pus în activitate, cu 
zel, misiunea cu care m-aţi însărcinat prin susnumitul ordin ministe-
rial. Așadar, astăzi pornesc d’aicia 10, adică zece băieţi macedo-români, 
aleși de mine conform cu ordinul și cu scopul său. Prin urmare binevoiţi, 
Domnule Ministru, să-i primiţi ca români din Pind. Eu voi veni în urmă 
prin amare1 și în persoană vă voi da deslușire lămurită.

Sunt cu cel mai profund respect plecat și fidel servitor al Excelenţei 
Voastre,

Averchie Arhimandritul

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 738/1865, f. 39. Cota nouă: 240/1865, f. 39

8 1���, mai 2�. Cererea lui Nicolae Spirescu spre a 
fi primit în Internatul macedonean

Divizia școalelor
Se recomandă primirea la Internatul școlei macedonene.

V.A. 

� „amare”, aromânism pentru „mare”. Averchie urma să vină în România pe cale maritimă.



2�Documentele redeșteptării macedoromâne

Domnule Ministru,
Sunt în etate de patrusprezece ani, născut în orașul Veles, Macedonia, 
din tată și mamă români, mă aflu aici în capitala României de câteva luni, 
povăţuit atât din cugetul meu, precum și de niște compatrioţi ai mei, m-am 
decis a apuca o cale de studiu aici în școala înfiinţată de onor guvern expre 
pentru a da lumina învăţăturii junimii din Orient de naţionalitate română.

De aceia vin cu tot respectul la Dv., Domnule Ministru, rugându-vă ca să 
ordonaţi unde se cuvine primirea mea ca elev în școala ce este pentru niște 
june fiinţe ca mine, care ar vrea să progreseze, dar lipsa de mijloace și chiar 
de existenţă a toate zilelor îi face pe sărmana junime a sta în amorţirea în 
care au stat și părinţii lor.

Al Dumneavoastră preaplecat serv,
Nicolae Spirescu 

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 738/1865, f. 55. Cota nouă: 240/1865, f. 55

9 1���, ianuarie 10. Cererea stimabilului Averchie 
a se da cele necesare celor doi tineri aduși de Pr. 

Sofronie Vârnav din Macedonia

Să li se facă cele trebuitoare, trecându-se în regulă între elevii acelei școale.
<C. A.> Rosetti

Domnule Ministru,
Sfinţia sa Părintele Sofronie Vârnav care cu deciziunea Onor. Ministerului 
Cultelor și Instrucţiunii Publice a fost la Muntele Athos pentru sfinţirea 
bisericii române de acolo, întorcându-se a adus cu sine doi băieţi 
macedoromâni pe care, zice, că i-a prezentat înaintea D<omniei>Voastre 
și aţi determinat ca menţionaţii băieţi să se așeze în acest internat 
maceoromân. Deci, vă rog, Domnule Ministru, ca să binevoiţi a ordona a 
li se găti cele trebuincioase, adică două paturi cu toate ale lor aparate.
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Primiţi, Domnule Ministru, încredinţarea osebitei mele consideraţiuni,
Director, 
Averchie Arhimandritul.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 738/1865, f. 81. Cota nouă: 240/1865, f. 81

10 1���, august 1�. Cererea tânărului macedo-
nean Sterjiu Ciona a fi primit în Internatul 

macedonean

Se va scri directorului școlii macedoromâne de a primi pe suplicant între 
elevii acelei școli la locul ce este vacant.

I. Strat

Domnule Ministru,
Subscrisul, român din Macedonia, auzind despre fondarea școalei mace-
donoromâne din București, am venit dinadins aici din patria mea ca să 
mă pregătesc și eu în învăţătura română, ca mai târziu să mă întorc acolo 
iarăși, ca profesor, contribuind la introducerea limbii naţionale în școale 
și biserici.

În bugetul acestei școale pentru anul curent, se prevăd încă zece băieţi. 
Vă rog, Domnule Ministru, să binevoiţi a ordona ca să fiu și eu primit între 
elevii acelei școale.

Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea profundului meu respect.
Al. D<umnea>voastră preaplecat servitor
Sterjiu Ciona

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 738/1865, f. 123. Cota nouă: 240/1865, f. 123
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11 1���, noemvrie 3. Cererea Arhimandritului 
Averchie pentru aducerea profesorului Ștefan 

Popescu de la Seminarul Central spre a preda muzica 
orientală la Institutul macedonean

A se ruga Dl. Ștefan Popescu.
I. Strat

Domnule Ministru,
Dorind a împodobi spiritul elevilor macedoromâni și cu știinţa muzicii 
orientale, care este necesară pentru asemenea propagatori a naţionalităţii 
române, ca întorcându-se în vetrele nașterei lor să poată cânta în biseri-
cile noastre, serviciul divin în limba română. 

Pentru aceasta vă rog, Domnule Ministru, cu cel mai profund respect ca 
să consimţiţi în dorinţa noastră a îndatora pe Dl. Ștefan Popescu, profesor 
de muzică orientală în Seminarul Central din București, ca să vie de trei 
ori pe săptămână să predea muzica orientală în această școală.

Primiţi, Domnule Ministru, încredinţarea osebitei mele consideraţiuni,
Director 
Averchie Arhimandritul.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 738/1865, f. 167. Cota nouă: 240/1865, f. 167
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12 1���, octomvrie 11. Ordonanţa Ministe- 
rului Instrucţiunii [I. Strat] pentru plata 

profesorilor I. Massim și I. Angelescu dela Școala 
macedoromână

Ordonanţă
1866, octomvrie 11 zile

Noi Ministrul Instrucţiunii Publice și al Cultelor,
Având în vedere că prin bugetul anului curent s-a scăpat din vedere a se 
trece onorar pentru profesorii aflaţi la Școala macedoromână; 

Considerând că D. D. profesori I.C. Macsim și Ilie Angelescu, predau de 
mai mult timp gratis, lecţiuni elevilor dela acel institut, fără ca să li se facă 
vreo indemnizare măcar pentru cheltuielile întrebuinţate de Domnia lor 
cu birja pe timp rău, am hotărât și hotărâm:

Art. I. Domnul contabil va solvi din § extraordinar cu începere dela 
semestrul curent 1 septemvrie, suma de patru sute lei, nr. 400 pe fiecare lună 
domnului profesor de partea literară și trei sute lei, nr. 300, repetitorului 
de partea știinţifică dela Școala macedoromână.

Art. II. și cel din urmă, domnul cap al diviziunii instrucţiunii va exe-
cuta această ordonanţă.

Ministru, 
I. Strat

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 738/865, f. 181. Cota nouă: 240/1865, f. 181
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13 1���, aprilie 21. Raport către Locotenenţa 
Domnească pentru numirea membrilor 

Societăţii Literare Române

Nr. 2878 aprilie 21/1866
Raport
Locotenenţa Domnească

Având în vedere art. 4 și 7 din regulamentul pentru formarea Societăţii 
Literare Române, promulgat prin decretul Înaltei Locotenenţe sub Nr. 582, 
am onoarea a recomanda următoarele persoane, spre a fi numite membri 
ai acestei societăţi pentru cultura limbii:

Dl. Dr. Hodosiu
Dl. Theodor Roman

din Maramureș

Dl. T. Cipariu
Dl. G. Munteanu
Dl. G. Bariţiu

din Transilvania

Dl. Mocioni
Dl. Babeșiu

din Banat

Dl. A. Hurmuzache
Dl. Dimitrovitza

din Bucovina

Dl. Hâjdeu (tatăl)
Dl. Cavaler Stamate
Dl. Strejescu

din Basarabia

Dl. Caragiani
Dl. Cosacovici

din Macedonia

Cât pentru membrii din România de dincoace și de dincolo de Milcov, 
voi face cuvenita recomandare, după ce mă voi convinge pe deplin după 
opiniunea publicului de asemenea bărbaţi ce trebuiesc chemaţi la o 
asemenea importantă lucrare.

Dacă fac recomandaţiunea de faţă, este numai ca să dau acelor persoane 
locuitoare mai departe, tot timpul material spre a se pregăti pentru 
asemenea interes. Importantele lucrări literare, știinţifice și naţionale 
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produse de persoanele ce am onoarea a recomanda Înaltei Locotenenţe 
sunt obștește cunoscute și ele justifică pe deplin alegerea lor.

Supun respectuos la semnătura Înaltei Locotenenţe, alăturatul decret 
de numire.

<C.A.Rosetti>

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 740/65, f. 5. Cota nouă: 242/1865, f. 5

14 1���, iulie �. Ordonanţa Ministrului Ins- 
trucţiunii [Vasile Alexandrescu-Urechia] pentru 

trimiterea profesorului I. Caragiani în Macedonia să 
aducă 20 tineri la școlile din România

Ordonanţă
Anul una mie opt sute șasezeci și șase, luna iulie în zile șase.

Noi Ministrul Instrucţiunii Publice și al Cultelor, ordonăm:
I. Ca pe timpul vacanţei Dl. Profesor Ioan Caragiani au binevoit a se oferi 
Guvernului a intreprinde a călători în Macedonia spre a aduce de acolo 
douăzeci români ce se vor pregăti în școalele de aci spre a se întoarce ca 
profesori în Macedonia și anume: 2 din Searu, 2 din Salonic și Vlaholivade, 
1 din Bitolia, 1 din Crușova, 1 din Moscopole, 1 din Ohrida, 1 din Nevesca, 
1 din Gramostea, 1 din Clisura, 1 din Blaţa, 2 din Samarina, 1 din Breaza, 
2 din Mincio, 1 din Aspropatamu, 1 din Lacea, 1 din Fărșirotu.
II. Pentru cheltuiala aducerii acestor băieţi, ordonăm ca să se libereze suma 
de două sute și cincizeci galbeni din § respectiv al bugetului.
III. Pentru ca să poată Dl. Caragiani întreprinde această călătorie 
pentru care nu reclamă ajutor sau subvenţiune dela stat, se va mijloci 
numai la Ministerul de Finanţe a libera Dlui I. Caragiani, mandatele 
pe lunile iulie, august și septemvrie, pentru lefile sale ca profesor la 
liceul din Iași.
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IV. Să se invite Agenţia din Constantinopol să dea tot concursul său 
dlui I. Caragiani în această intreprindere de interes naţional.
Ministru 
V.A. Urechia 

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 975/1866, f. 3. Cota nouă: 624/1866, f. 3 

15 1���, iunie 1. Lista elevilor din Institutul 
macedoromân în luna iunie 1���

Lista elevilor internatului macedo-român:
1. Apostol Taciu
2. Apostol Theodorescu
3. Demetriu Ioachim
4. Demetri Papa Steriu
�. Demetriu Georgescu
�. Georgiu Daute
�. Georgiu Mihăilescu
�. Dumnicu Goma
�. Ioan Thomescu
10. Nicolau Papa Demetriu
11. Steriu Papa Costa
12. Demetriu Bolidescu
13. Dionisie Procopiu transilvănean
14. Georgiu Alexandrescu moldovean
1�. Alexandru Georgiu
1�. Ioan Toma
1�. Nicolae Spirescu
1�. Teodor Ioanescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 546/1866, f. 78. Cota nouă: 197/1866, f. 69
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16 1���, iulie 23. Lista cărţilor trimise școalei 
române din Clisura la cererea lui Apostol 

Mărgărit 

100 Abecedare de D. Iarcu
100 Caligrafii de D. Popp
�0 Istorii Sacre de d. Catulescu
30 Idem traduse din limba germană după originalul societăţii de 
Calvini
�0 Gramatici de I. Massim
30 Idem de T. Maiorescu
�0 Aritmetici elementare de Popp
�0 Geografii elementare de Vlădescu
�0 Fizici elementare de A. Marin
�0 Istorii Naturale elementare de I. Boroș
1 Atlas geografic
1 Glob pentru învăţământul geografic
2 Exemplare de table lancasteriane
1 Dicţionar româno-francez
1 Dicţionar greco-român
1�0 Istoria României de Alexandrescu Urechia 
�0 Noţiuni enciclopedice europene de Iarcu
1 Cutie compasuri
40 Morala socială elementară
�0 Dialoguri greco-române de Ioanide
1 Atlas de istoria naturală
30 Cosmografia de Laurian
30 Cosmografia de Preda
20 Contabilitatea
�0 Catehismuri

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 546/1866, f. 107. Cota nouă: 197/1866, f. 75
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17 1���, mai 24. Apostol Mărgărit raportează 
că a obţinut aprobare de la Înalta Poartă 

pentru deschiderea unei școli românești la Clisura în 
Macedonia și cere a i se trimite cărţi, chiria localului 
și subvenţia sa.

Dir. Școalelor
a) Pe dată ce d. petiţionar va trimite dovadă că a deschis școală în 
Macedonia, acea școală va fi subvenţionată de Minister după exemplul 
școalei din Bitolia.
b) De astă dată se vor da cărţi și anume: didactice pentru școlile primare 
după lista ce va prezenta. Se vor da hărţile ţării.
V. A. Urechia

Domnule Ministru,
Subsemnatul, român din Macedonia, profesor de limba greacă la un orășel 
de acolo românesc, anume Clisura, peste zece ani de zile, am fost în urmă 
persecutat de arhiereul și patriarhul grec pentru că am încercat să introduc 
limba naţională în școală și, prin influenţa lor la guvernul turc, am fost 
oprit prin ordin ministerial.

După aceasta mă dusei la Constantinopol și am cerut de la Înalta 
Poartă să ne permită și nouă românilor, ca să avem în școalele noastre 
limba naţională, precum au și toate celelalte naţii supuse Turciei și, prin 
mijlocirea Agentului României din Constantinopol, ministrul Porţii mi-a 
permis ca să fondez școală românească. Dar, această școală ca să fie scăpată 
de orice influenţă exterioară și intrigi ale clerului grecesc, trebuie să fie 
independentă, adică să nu fie susţinută de către comuna de acolo. Pentru 
aceea dar, alerg la concursul fraţilor noștri din România liberă și rog pe 
Dvs. Domnule Ministru, ca să binevoiţi a-mi acorda cele trebuincioase 
pentru susţinerea unei școale naţionale în Macedonia, adecă o subvenţiune 
pentru susţinerea mea, chiria localului și cărţile didactice, căci cu modul 
acesta se poate asigura bunăstarea și progresul unui asemenea așezământ 
naţional de instrucţiune publică între românii din Macedonia.
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Primiţi vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea osebitei mele consi-
deraţiuni.

Al Domniei Voastre preaplecat și supus servitor,
Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 513/1866, f. 2. Cota nouă: 163/1866, f. 2

18 1���, iulie 14. Ministrul Instrucţiunii [C.A. 
Rosetti] cere Ministrului de Externe [George 

B.Știrbei] o scrisoare de recomandare a profesorului 
A. Mărgărit către Agentul României la Constantinopol 
[Al. G. Golescu] spre a-l sprijini în activitatea sa.

Nr. 6842
1866 iulie 14
La Ministerul de Externe

Domnul A. Mărgărit, român din Macedonia, mi-a făcut cunoscut inten-
ţiunea ce are de a deschide o școală română în Macedonia și mi-a cerut 
în același timp o recomandaţie către Agentul nostru din Constantinopol 
spre a-i da concursul său în însărcinarea ce și-a impus de buna sa voe.

Subsemnatul, convins fiind că și Dvs. apreţiaţi ca și mine lăudabila faptă 
a d-lui A. Mărgărit și interesul naţional foarte însemnat ce va naște mai 
târziu dintr-aceasta pentru noi, vă roagă, Domnule Ministru să binevoiţi 
a da d-lui A. Mărgărit, când se va prezenta la acel onor Minister, cuvenita 
recomandare către Agentul nostru din Constantinopol.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 513/1866, f. 26. Cota nouă: 163/1866, f. 26
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19 1���, octomvrie 11. Apostol Mărgărit trimite 
[Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice 

Ion Strat dovadă că a deschis școala românească din 
Clisura și cere să i se trimită subvenţia sa

Dir<ecţia> Școalelor
Din subvenţiunea pentru școala prevăzută în buget se va trimite domnului 
Apostol suma ce s-a hotărât anteriorminte prin dl. Agent de la Constanti-
nopol.

Domnule Ministru,
Subsemnatul, profesor din Macedonia, conform cu respectabila rezoluţie 
a onorabilului Ministru al Instrucţiunii Publice, pusă în petiţiunea mea 
înregistrată la nr. 122, după ce am deschis o școală românească în patria mea 
natală, vă prezentez, alăturată în aceasta, dovada cerută spre încredinţare. 
Așadar binevoiţi, Domnule Ministru, a-mi trimite subvenţiunea acordată 
prin menţionata rezoluţie a Onorabilului Minister ce dirijaţi, fiindcă n-am 
alt ajutor; în urmă veţi avea deslușire lămurită despre toate.

Primiţi Domnule Ministru, asigurarea distinsei mele consideraţiuni.
Sunt al Excelenţei Voastre preaplecat și supus servitor,
Apostol Mărgărit
Macedonia, în Bela dela Pind
11 octomvrie 1866

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 513/1866, f. 53. Cota nouă: 163/1866, f. 53
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20 1��4, aprilie 30. Referatul Ministrului 
Instrucţiunii [Dimitrie Bolintineanu] pentru 

plata ajutorului acordat școalei patriarhale din 
Constantinopol

Referat
Școala patriarhală din Constantinopol fiind ameninţată de a se închide 
din lipsa banilor necesari la susţinerea ei.

Subsemnatul, având în vedere că prin decretul fostului Domn Mihail 
Sturdza, veniturile Monastirei Aron Vodă au fost destinate a se întrebuinţa 
la întreţinerea acestei școale.

Având în vedere că chiar prin legea de secularizare a monastirilor, se 
acordă un fond de 10.000.000 lei pentru acest scop, am onoarea a propune 
ca din suma ce urmează a se răspunde pentru întreţinerea școalei din 
Constantinopol, să se trimită anul curent un acont de 94.500 lei și acesta 
până când se va putea efectua răspunderea întregii sumi de 10.000.000 lei.

Aceasta, subsemnatul are onoarea, Domnilor Miniștri, a le supune în 
deliberarea Domniilor Voastre și a vă ruga să binevoiţi a decide cele ce veţi 
bine chibzui.

Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice, 
D. Bolintineanu
1864, aprilie 30

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 458/1864, f. 1. Cota nouă: 54/1864, f. 1

21 1��4, mai. Jurnalul Consiliului de Miniștri prin 
care se acordă un ajutor de �4.�00 lei pentru 

Școala Patriarhală din Constantinopol

Jurnal
Astăzi <…> aprilie, anul una mie opt sute șaizeci și patru, în ședinţa Con-
siliului Miniștrilor, luându-se în băgare de seamă referatul nr. <…> al 
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domnului Ministru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor și Instruc-
ţiunii Publice, relativ la propunerea ce face de a se răspunde o sumă de 
bani pentru întreţinerea școalei creștine din Imperiul otoman, care din 
lipsă de bani e ameninţată a se închide;

Considerând că prin decretul fostului Domn Mihail Sturdza, veniturile 
mănăstirii Aron Vodă erau destinate la întreţinerea acelor școale;

Considerând că chiar prin legea de la 13 decemvrie anul expirat, pen-
tru secularizarea mănăstirilor, se acordă un fond de 10.000.000 lei pentru 
acest scop;

Consiliul se unește cu propunerea D. Ministru Secretar de Stat la 
Departamentul Cultelor și decide ca din suma ce urmează a se răspunde 
pentru întreţinerea școalei din Constantinopol să se trimită pentru anul 
curent un acont de 94.500 lei, și acesta până când se va putea efectua 
răspunderea de 10.000.000 lei acordaţi pentru acest scop de legea 
secularizării votată la 13 decemvrie anul expirat.

Dispoziţiile acestui jurnal se vor aduce la îndeplinire de D. Ministru 
Secretar de Stat la Departamentul Cultelor și Instrucţiunii Publice, după 
ce va dobândi mai întâi înalta aprobare a Măriei Sale Domnitorului.

(ss) Bălănescu (ss) P. Orbescu (ss) D. Bolintineanu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 458/1864, f. 2. Cota nouă: 54/1864, f. 2

22 1���, iunie 1. Raportul dascălului Dimitrie 
Athanasescu de la școala română din Bitolia 

[către Dumitru Brătianu, Ministrul Cultelor și 
Instrucţiunii Publice] prin care cere cărţi românești 
pentru școala de acolo

Domnule Ministru,
Subsemnatul, profesor al școalei române din orașul Bitolia (Monastir) în 
Macedonia, își ia libertatea a vă ruga să binevoiţi a libera pentru școala 
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română din menţionatul oraș cărţile și hărţile cuprinse în alăturata listă, 
rugându-vă totodată că binevoiţi a le trimite în primirea Onor. Agenţia 
Română din Roma nouă (Constantinopol) de unde le va primi subsemnatul 
după ce se vor cenzura de către Sublima Poartă.

Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea celui mai profund al meu respect, 
cu care am onoarea a fi, al Domniei Voastre cel mai umilit și supus serv,

(ss) Dimitrie Athanasescu București, 1867, iunie 1

Lista de cărţile necesare pentru elevii români din școala română din orașul 
Bitolia (Monastir) în Macedonia:

�0 Abecedare de D. Iarcu
�0 Aritmetici elementare
�0 Catehismuri
�0 Istorii sacre
�0 Geografii – Vlădescu
�0 Gramatici – Stilescu
�0 Elemente de Istoria Universală de D. Iarcu
�0 Exemplare de Mitologie prescurtată de D. Iarcu
�0 Caligrafii mici
�0 Caligrafii mari
�0 Epistole și Evanghelia Duminicilor și sărbătorilor de peste tot anul de 
Nifon Bălășescu
20 Dialoguri româno-franceze de G. Eustaţiu
30 Dialoguri greco-române de V. Russu
10 Epitomuri de Istoria Sacră de P. Paicu 
10 Gramatici latine de Burnouf traduse de Stilescu
Harta planiglobului sau mapamondului
Harta Europei
Harta Asiei
10 Istoria romanilor de D. Ioanescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 429/1867, f. 20–21. Cota nouă: 160/1867, f. 20-21
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23 1���, martie 21. Raportul Agentului român 
de la Constantinopol [Al. G. Golescu] asupra 

subvenţiei institutorilor și a deschiderii școlilor din 
Macedonia

Agenţia Principatelor Unite la Constantinopol

Domnule Ministru,
Binevoiţi a primi alăturata adeverinţă de primirea banilor ce mi-aţi tri-
mis în suma de lei 4.000 spre a-i înainta Domnului Dimitrie Athanasesco. 
După cuprinderea acelei adeverinţe, dumnealui are a mai primi ajutor de 
bani pe seama anului expirat pentru care așteaptă rezultatul unui ordin de 
liberare de la Excelenţa Voastră.

Totodată vă fac cunoscut că dumnealui se află acum în Constantinopole 
unde stăruiește pentru a căpăta o voie înscrisă de a ţine în Bitolia (Monastir) 
o școală privată româno-macedoneană spre a nu mai putea fi expus la 
șicanele mitropolitului din partea locului.

Domnul Mărăgărit a ţinut toată iarna o școală româno-macedoneană 
într-un sat din Tesalia unde locuitorii români din Pind obișnuiesc a trece 
iarna cu vitele lor. Dumnealui are familie grea și cere asemenea ajutor spre a 
putea plăti, cel puţin, chiria localului.

Comunicându-vă acestea, profit totodată de această ocaziune spre a vă 
ruga, Domnule Ministru, să binevoiţi a primi asigurarea prea înaltei mele 
consideraţiuni

A.G. Golescu

A.S., Min. <…>. Cota nouă: 160/1867, f. 34
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24 1���, iulie 3. Tânărul macedonean Ioan 
Tomescu Șomu, absolvent al seminarului de 

gradul I cere autorizaţie și ajutor pentru deschiderea 
unei școli române la Samarina sau Perivoli

Div<iziunea> Școalelor
a) Se aprobă înfiinţarea unei a treia școale în comuna Samarina sau 
Perivoli, acolo unde mergând la faţa locului, petiţionarul va afla mai bine 
interesul naţional.
b) Se va subvenţiona ca și celelalte școli îndată după deschiderea școlii.
c) Deocamdată i se vor da galbeni 30 (treizeci) cu care să poată închiria 
casa, face bănci și plăti voiajul său.
d) Se vor da cărţile necesare.
V.A. Urechia

Domnule Ministru,
Subsemnatul, român aurelian, terminând studiile seminarului de gradul 
I cu bun succes și neputând din cauza slabei mele constituţiuni a mai 
continua studiile superioare, iar văzând frumoasa intenţiune ce are 
Onor. Guvern ca să lumineze și pe românii aureliani prin studiile limbii 
naţionale, pentru care scop a adus și tineri dintre românii din Macedonia, 
Epir și Tesalia, ca să studieze în școalele naţionale din România, și dorind 
ca să contribuesc și eu, după puterile mele, la acest frumos și naţional scop, 
vă rog, Domnule Ministru, să binevoiţi a mă autoriza să mă întorc la patria 
ca să deschid o școală română într-una din comunele române din Epir, 
Samarina sau Perivoli și a-mi acorda o subvenţiune prin care să mă pot 
susţine.

Al Dumneavoastră preaplecat și supus servitor,
Ioan Tomescu Șomu București, 1867, iulie 3

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 429/1867, f. 38. Cota nouă: 160/1867, f. 38
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25 1���, iulie �. Dimitrie Athanasescu cere o 
cantitate de litere caracteristice tipăriturilor 

românești spre a putea tipări cărţi la tipografia franceză 
din Constantinopol

Divizia Școalelor
În vederea scopului să se roage D. Ministru de Interne a dărui școalelor din 
Macedonia mica cantitate de litere arătată în anexă, din ale Imprimeriei 
Statului.

V.A. Urechia

Domnule Ministru,
Cunoașteţi foarte bine că la Constantinopol apar cărţi noi în toate dialectele 
iar în al nostru nicidecum. Această nefigurare a literaturii noastre în 
menţionatul oraș nu numai că ne cauzează dispreţ, dar încă și foarte mare 
daună, căci proverbul român zice: „cine n-are carte, n-are parte”.

Îndemnat dar, Domnule Ministru, subsemnatul, de cele menţionate își 
ia libertatea a vă ruga să binevoiţi, dacă veţi găsi de cuviinţă, a trimite în 
dispoziţiunea Onor. Agenţiei Române din zisa Capitală, literele coprinse 
în alăturata listă, ca să putem imprima acolo cărţi în dialectul român.

Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea celui mai profund al meu res-
pect cu care am onoarea a fi al D<omniei> Voastre cel mai umilit și supus 
serv.

Dimitrie Athanasescu
București, 1867, iulie 8

Lista de litere necesare pentru Constantinopol:
a) Litera â și ă
b) – ” – d
c) – ” – ș
d) – ” – ţ
e) – ” – á și à dacă se găsesc. Celelalte se găsesc la imprimeria franceză 
din menţionatul oraș sau Capitală.
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Aceste litere să fie de zece și de douăsprezece număr. Cantitatea acestora 
să fie îndestulătare cel puţin pentru o carte de două coale.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 429/1867, f. 42–43. Cota nouă: 160/1867, f. 42-43

26 1���, iulie 1�. Raportul lui Apostol Mărgărit 
[către Ministrul Cultelor și Instrucţiunii 

Publice Dumitru Brătianu] anunţând că a deschis 
o școală în Abela, că are treizeci elevi și și-a primit 
subvenţia

În Bela din vârful Pindului
18 iulie 1867

Domnule Ministru,
Am onoarea a mă prezenta cu cel mai profund respect la Excelenţa Voastră 
ca să raportez cele următoare:

Subsemnatul, profesor de limba română subvenţionat de Onor. Guvern, 
am deschis școală aici în octomvrie anul 1866, precum se vede în dovada 
comunei și în raportul meu de atunci către Onor. Ministrul Instrucţiunii 
Publice și al Cultelor. Acum mai adaug că numărul elevilor mei se urcă 
la treizeci, afară de câţiva preoţi care au învăţat să citească românește. 
Lista nominală a elevilor precum și modeluri caligrafice voi trimite mai 
târziu cu Arhimandritul Averchie, directorul școalei macedoromâne din 
București. 

Nu mă îndoiesc, Domnule Ministru, de a vă încredinţa că în puţin 
timp se va întinde limba noastră naţională în toate școalele românilor și 
în curând va înlocui în dânsele pe cea greacă. Simţământul naţionalităţii 
conservat în peptul românului atâţi seculi de persecuţiune și de apăsare, 
astăzi se vede pur în toată firea lui la coloniile românești de aici. Însă totul 
depinde de la progresul și prosperitate României libere, către care și-au 
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întors ochii cu atenţiune și pun speranţele lor cele mai dulci toţi românii 
de aici, crezând că soarta și viitorul lor este strâns legat cu al fraţilor lor 
din Dacia Traiană.

Către aceste, vă mulţumesc, Domnule Ministru, pentru că aţi avut 
bunătatea de a elibera mandaturile cuvenite pentru plata subvenţiunii 
mele, care mi s-a și plătit cu ocaziunea venirii Arhimandritului Averchie, 
de la care am primit salariul meu până la finitul lui aprilie anul curent, 
precum arată dovada ce i-am dat.

Primiţi, Domnule Ministru, încredinţarea distinsei consideraţiuni ce 
păstrez pentru Excelenţa Voastră și permiteţi-mi a exprima adânca mea 
recunoștinţă și devotamentul cu care sunt al Excelenţei Voastre preasupus 
și devotat servitor.

Profesorul școlii române din Bela
Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 429/1867, f. 79. Cota nouă: 160/1867, f. 79

27 1���, august 1�. Jurnalul Consiliului de 
Miniștri [al cabinetului Ștefan Golescu] 

pentru trimiterea la Constantinopol a unei cantităţi 
de litere pentru tipărituri românești.

Jurnal
Consiliul Miniștrilor în ședinţa sa de la 16 august anul 1867, luând în 
deliberare referatul Domnului Ministru de Interne cu nr. 2471 prin care 
arată comunicaţia ce i-a făcut Domnul Ministru Instrucţiunii Publice și 
al Cultelor în privinţa unei petiţii ce i-a adresat D. Dimitrie Athanasescu, 
profesorul de la școala română din Macedonia, de a se pune la dispoziţia 
Agenţiei Române de la Constantinopol, următoarele litere:

I. Litera â și ă
II. – ” – d
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III. – ” – ș
IV. – ” – ţ
V. – ” – á și à care litere să fie pe zece și douăsprezece puncte sau Gar-
mond și Cicero, într-o cantitate suficientă cel puţin pentru o carte de 
două coale, căci celelalte se găsesc la Imprimeria Franceză din acel oraș, 
cu care mod să se poată imprima acolo cărţi în dialectul român, după 
cum apar în celelalte.
Consiliul, considerând motivele ce invoacă zisul profesor pentru figura-

rea literelor noastre în menţionatul oraș; 
Considerând propunerea D-lui Ministru Instrucţiunii Publice și al 

Cultelor de a se dărui școalei din Macedonia arătatele litere și, în fine, 
considerând asigurarea ce dă Domnul Ministru de Interne că serviciul 
Imprimeriei Statului nu poate suferi câtuși de puţin din darea menţionatelor 
litere, căci prin fonderia ce are la dispoziţie este în stare a împlini această 
lipsă;

Autoriză pe Domnul Ministru de Interne ca să puie la dispoziţia Domnu-
lui Ministru Instrucţiunii Publice și al Cultelor, citatele litere din acelea 
aflate la Imprimeria Statului, spre a le înainta unde va crede Domnia Sa de 
cuviinţă ca să serve la arătatul sfârșit.

Dispoziţiunile jurnalului de faţă se vor aduce la îndeplinire de Dom-
nul Ministru de Interne prin înţelegere cu Domnul Ministru Instrucţiunii 
Publice și al Cultelor.

Ștefan Golescu D. Brătianu
I. Brătianu G. Adrian

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 465/1867, f. 82. Cota nouă: 160/1867, f. 82
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28 1���, septemvrie 14. Raportul profesorului 
Dimitrie Athanasescu asupra neprimirii 

cărţilor didactice și asupra numărului elevilor din 
școala sa.

Să se urmărească cărţile și să se trimită.
V.A. Urechia

Rumelia – Monastir
1867, septemvrie 14

Domnule Director,
Cu o săptămână înainte de a veni D<omnia> Voastră în postul de Director 
al On. Minister de Instrucţiune Publică s-a trimis de la menţionatul 
Minister prin onor. Agenţia Română din Roma nouă (Constantinopol), un 
pachet de diferite cărţi pentru școala română de aici și până azi nu l-am 
putut primi. Această întârziere mi-a cauzat mare piedică.

De aceea, Domnule Ministru, vă rog să binevoiţi a cerceta cauza întâr-
zierii, ca să nu piarză undeva și totodată să ordonaţi a mi se trimite cât mai 
curând fiindcă am mare necesitate de el.

Pe lângă acestea îmi iau libertatea a vă înștiinţa că din cei 25 de elevi 
ce aveam, s-au șters din catalog 7, din care unul a încetat din viaţă iar 
ceilalţi neavând mijloacele necesare pentru susţinerea vieţii lor, au intrat 
la meșteșug ca să poată trăi.

Sper însă că în scurt, numărul șters al elevilor să ve împătri.
Binevoiţi, Domnule Director, a primi asigurările celui mai profund al 

meu respect cu care am onoarea a fi al D<omniei> Voastre cel mai umil 
și supus serv,

Dimitrie Athanasescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 429/1867, f. 101. Cota nouă: 160/1867, f. 101
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29 1���, iulie 1�. Cererea mitropolitului Ghenadie 
al Grebenei a i se da un ajutor pentru clădirea 

unei biserici și a unei școale la Grebena.

a) A se mulţumi mitropolitului și a-l invita să caute încă a ajuta deșteptarea 
românilor în acele părţi în interesul creștinătăţii. Se va cere de la Măria 
Sa voie a se trimite Mitropolitului, ca recunoștinţă, o cruce arhierească 
și bisericii un ajutor de <…> lei din § ajutor la bisericile din părţile 
dependente de Imperiul Otoman.
b) A se avea în vedere la bugetul pe 1868 cererea de zidire de biserică 
română.
c) A se aviza grabnic la imprimarea cu litere a cărţilor bisericești spre a 
putea fi introduse în bisericile din acele părţi.
V.A. Urechia

Grebena, 1867, iulie 15

Domnule Ministru,
Am onoarea a mă înfăţișa 
la Excelenţa Voastră prin 
scrisoarea aceasta, prin care 
exprim bucuria ce simţ, văzând 
pre cuviosul arhimandrit 
Averchie că îngrijește și lucrează 
neîncetat pentru dezvoltarea 
intelectuală și naintarea spre 
bine a românilor care se află sub 
păstorirea mea spirituală.

Γρεϐενά, 1867, Ἰουλίου 15.

Κύριε Ὑπουργέ, 
Λαμϐάνω τὴν τιμὴν, ὅπως 
ἐμφανισθῶ εἰς τὴν Ὑμετέραν 
Ἐξοχότητα διὰ τῆς παρούσης 
ἐπιστολῆς μου, δι ἧς προτίθεμαι 
νὰ ἐκφανῶ τὴν χαρὰν, ἣν 
αἰσθάνομαι, βλέπων ὅτι ὁ 
πανοσιώτατος ἀρχιμανδρίτης 
κὺρ Αϐέρκιος μεριμνᾷ καὶ 
κήδεται ἀνενδότως περὶ τῆς 
ἠθικῆς ἀναπτύξεως καὶ τῆς ἐπὶ 
τὰ κρείτω προαγηγῆς τῶν ὑπὸ 
τὴν πνευματικὴν ποιμαντορίαν 
μου διατελούντων Βλάχων.
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Creștineasca această lucrare 
a părintelui ar trebui 
naturalmente să atragă 
atenţiunea mea spre a o preţui 
cum se cade.
Meditând dar dispoziţia 
Arhimandritului am conchis 
că intreprinderea va avea un 
rezultat mai bun și practicabil, 
dacă ar fi sprijinită de concursul 
meu. 
Aceasta o consider încă și de 
datoria mea și, mai cu seamă, 
pentru că în eparhia mea 
elementul cel mai esenţial și 
predominator sunt românii, care 
nu se pot dezvolta altminterea 
decât instruindu-se în limba lor 
naţională, prin care nu numai 
lecţiunile necesare în viaţa 
socială vor învăţa mai lesne și 
mai solid, ci și limbile străine și, 
mai vârtos, cea greacă neapărat 
necesară în Orient, le vor învăţa 
mai curând și mai bine.

Deci afându-mă sub domeniul 
unei astfel de opiniuni, vin a vă 
ruga întru numele românilor

Φυσικῷ τῷ λόγῳ τὸ 
χριστιανικὸν τοῦτο ἔργον ἔδει 
νὰ ἐφελκύσῃ τὴν προσοχήν μου 
καὶ νὰ ἐκτιμήσω αὐτὸ δεόντως.

Μελετήσας τοίνυν τὴν διάθεσιν 
τοῦ ἀρχιμανδρίτου ἐξήγαγον ὅτι 
ἐὰν ἐνισχυθῇ εἰς τὸ ἔργον ὑπὸ 
τῆς ἠθικῆς συνδρομῆς μου θὰ 
φέρῃ ἀποτέλεσμα καλῄτερον 
καὶ πρακτικώτερον.
Τοῦτο ἐθεώρησα προσέτι 
καθῆκον μου ἀπαραίτητον, 
καθόσον μάλιστα ἐν τῇ 
ἐπαρχίᾳ μου τὸ κυριώτερον καὶ 
ἐπικρατέστερον στοιχεῖον εἶναι 
οἱ Βλάχοι, οἵτινες δὲν δύνανται 
βεϐαίως νὰ ἀναπτυχθῶσιν 
ἄλλως, εἰ μὴ ἐκπαιδεθόμενοι 
εἰς τὴν ἐθνικὴν αὐτῶν γλῶσσαν, 
δι ᾿ ἧς οὐ μόνον τὰ ἀναγκαῖα 
εἰς τὸν κοινωνικὸν βίον 
μαθήματα θὰ ἐκμανθάνωσιν 
εὐκολώτερον καὶ βασίμως, 
ἀλλὰ καὶ τὰς ξένας γλῶσσας 
πρὸ δὲ πάντων τὴν ἑλληνικὴν 
ἀπαραιτήτως ἀναγκαίαν οὔσαν 
εἰς τὴν Ἀνατολικὴν θέλουσιν 
ἐκμανθάνει ταχέως καὶ καλῶς. 
Διὸ διατελῶν ὑπὸ τὸ κράτος 
τοιούτου φρονήματος ἔρχομαι 
νὰ σᾶς παρακαλέσω ἐν ὀνόματι
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și tuturor creștinilor care 
aparţin la atribuţiunea mea, ca 
să binevoiţi a ne da concursul 
vostru spre construirea unei 
biserici în numele Sfântului 
Achilie și instalarea unei școale 
centrale în Grebena, unde atunci 
tinerimea română va învăţa 
limba lor naţională. Venirea 
în părţile acestea, Domnule 
Ministru, a arhimandritului 
Averchie și a d-lui Apostol 
Mărgărit, care deja învaţă aici 
la români limba românească, 
mi-a oferit ocaziunea care de 
mult o ceream spre realizarea 
proiectului ce v-am expus. Nu 
se poate să-mi treacă din vedere 
ocaziunea aceasta, cu atât mai 
mult, cu cât eparhia mea are 
lipsă nu numai de mijloace 
spre instalarea și susţinerea 
de stabilimente instructive 
și religioase, ci și de oameni 
capabili de a-mi da concursul lor 
moral spre aceasta.

τῶν ὑπὸ τὴν πνευματικήν μου 
δικαιοδοσίαν διατελούντων 
Βλάχων καὶ λοιπὸν ὅπως 
εὐαρεστήθητε νὰ μᾶς 
συνδρόμητε πρὸς ἀνέγερσιν 
μιᾶς ἐκκλησίας ἐπ᾿ ὀνόματι 
τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου ἐν τῇ πόλει 
Γρεϐενῶν καὶ ἑνὸς κεντρικοῦ 
σχολείου ἀνίδρυσιν, ἐν ᾧ ἡ 
τῶν Βλάχων νεολαία θέλει 
διδάσκεσθαι τὴν ἐθνικὴν 
αὑτῶν γλῶσσαν. Ἡ εἰς τὰ 
ἐνταῦθα ἔλευσις του πατρὸς 
Ἀϐερκίου, κύριε ὑπουργέ, καὶ 
τοῦ Ἀποστόλου Μαργαρίτου 
διδάσκοντος ἐνταῦθα τὴν 
βλαχικὴν γλῶσσαν παρέσχεν 
μοι τὴν εὐκαιρίαν, ἣν ἀπὸ 
πολλοῦ ἐπεζήτουν πρὸς 
πραγματοποίησιν του σχεδίου, 
ὅπερ σᾶς ἐξέθησα. Δὲν δύναμαι 
δὲ νὰ παραϐλέπω τὴν τοιαύτην 
εὐκαιρίαν, καθόσον μάλιστα 
ἡ ἐπαρχία μου πτωχὴ οὖσα 
δὲν στερῆται μέσων μόνον 
πρὸς ἴδρυσιν καὶ συντήρησιν 
ἐκπαιδευτικῶν καὶ ἱερῶν 
καταστημάτων, ἀλλὰ καὶ 
ἀνθρώπων δυναμένων νὰ 
παράσχωσι τὴν ἠθικὴν 
συνδρομήν των πρὸς τοῦτο.
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Binevoiţi dar, Domnule 
Ministru, a ne oferi ajutorul 
vostru la o asemenea 
intreprindere, nu numai 
lăudabilă ci și foarte importantă 
atât din punctul de vedere 
naţional cât și religios, 
dispunând de mijloacele, care 
nobila și frăţeasca naţiune a 
românilor nu se va îndoi de a 
le acorda Excelenţei Voastre 
la care vă aparţine onoarea și 
gloria iniţiativei, și fiţi siguri 
că nu voi lipsi de a face tot ce 
depinde de mine ca să culegeţi 
la timp graţiosul fruct al 
sacrificiilor voastre care vor 
contribui, precum am zis-o, spre 
fondarea unei școli și biserici 
în Grebena, și numai pentru 
scopul acesta ne vom servi de 
ajutorul ce invocăm, precum 
vă veţi informa și verbal de 
arhimandritul Averchie, cu al 
căruia mijloc trebuie să ni se 
facă ajutorul și să ni se comunice 
voinţa voastră.
Convins fiind de zelul patriotic 
și de distinsa iubire de patrie 
a Excelenţei Voastre, nu m-am 
îndoit ca să mă adresez la dânsa 
și sper că vocea unui părinte

Εὐαρεστηθεῖτε, κύριε ὑπουργέ, 
νὰ συνδράμητε διὰ τῶν μέσων, 
ἅπερ τὸ εὐγενὲς καὶ ἀδελφὸν 
ἔθνος τῶν Ῥουμούνων δὲν 
θέλει διστάσει νὰ θέσῃ ὑπὸ 
τὴν διάθεσιν τῆς ὑμετέρας 
ἐξοχότητος, εἰς ἥν θέλει 
ἀνήκει ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα τῆς 
πρωτοϐουλίας ἐφ᾿ ἑν τοιοῦτον 
ἔργον λίαν ἀξιέπαινον καὶ 
ὑπὸ ἐθνικὴν καὶ θρῃσκευτικὴν 
ἔποψιν, καὶ ἐστὲ βέϐαιος ὅτι 
θέλω πράξει πᾶν τὸ ἐπ᾿ ἐμοί, 
ὅπως ἀπολαύσητε ἐν καιρῷ τοὺς 
ἀγλαούς καρποὺς τῆς πατρικῆς 
συνδρομῆς σας, ἥτις θέλει 
χρησιμεύσει πρὸς ἀνέγερσιν 
ἐκκλησίας καὶ σχολείου ὡς 
εἴρηται, καὶ θέλει διαχειρισθῇ 
σκοπίμως καὶ ἐπωφελῶς πρὸς 
τὸν σκοπὸν τοῦτον, ὡς θέλετε 
πληροφορηθῆ καὶ προφορικῶς 
παρὰ τοῦ πανοσιωτάτου 
ἀρχιμανδρίτου κὺρ Ἀϐερκίου. μὲ 
τὸ μέσον τοῦ ὁποίου ὀφείλει νὰ 
γίνῃ ἡ συνδρομὴ καὶ δηλωθῇ ἡ 
ὑμετέρα θέλησις. 
Πεποιθὼς εἰς τὸν πατριωτικὸν 
ζῆλον καὶ τὴν ἐξιδιασμένην 
φιλοπατρίαν τῆς ὑμετέρας 
ἐξοχότητος, δὲν ἐδίστασα νὰ 
ἀποταθῶ πρὸς αὐτὴν εὐελπιστῶ, 
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spiritual și șef religios de atâtea 
mii de români va găsi ecou în 
româneasca inimă a Ministrului 
Instrucţiunii Publice din 
România liberă.

Primiţi, Domnule Ministru, 
încredinţarea distinsei mele 
consideraţiuni ce conserv 
pentru Excelenţa Voastră al 
cărei sunt înfocat rugător lui 
Dumnezeu.

† Ghenadie al Grebenei

ὅτι ἡ φωνὴ τοῦ Πνευματικοῦ 
Πατρὸς καὶ θρησκευτικοῦ 
ἀρχηγοῦ τοσούτων χιλιάδες 
Βλάχων θέλει εὕρει ἡχὼ εἰς 
τὸν ὑπουργὸν τῆς παιδείας καὶ 
τὴν κυϐέρνησιν τῆς ἐλεύθερας 
Ῥουμανίας. 
Δέξασθε τὴν διαϐεϐαίωσιν τῆς 
ἐξαιρέτου ὑπολήψεως μου πρὸς 
τὴν ὑμετέραν ἐξοχότητα, ἧς 
καὶ εἰμί διάπυρος πρὸς θεὸν 
εὐχέτης.

 † Γρεϐενῶν Γενάδιος

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 429/1867, f. 102. Cota nouă: 160/1867, f. 102

30 1���, august 2�, Abela. Raportul lui Apostol 
Mărgărit asupra înţelegerii sale cu mitropolitul 

de Grebena de a se muta la școala din Grebena, iar la 
Abela să rămână Ioan Tomescu Șomu 

a) Se aprobă trecerea d-lui Mărgărit la Grebena.
Se va mulţumi d-lui Mărgărit de inteligentele relaţiuni.
b) Se va arăta printr-un raport la Domnitor ce dezvoltare a luat naţionali-
tatea română în Macedonia și se va ruga a aproba să se doneze pre mitro-
politul din Grebena cu o cruce arhierească de valoare ce va hotărî. 
Să se dea din § ajutor la bisericile sărace.
(ss) V.A. Urechia
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Domnule Ministru,
Am onoarea a mă înfăţișa la Excelenţa Voastră prin înscrisul acesta ca să 
vă raportez cele următoare relative la misiunea mea:

Vă este deja cunoscut că am deschis o școală de limba română în orășelul 
românesc Abella, precum s-a constatat și prin dovada acestei comune ce 
am trimis-o la onor. Ministerul Instrucţiunii Publice în octomvrie anul 
1866, conform rezoluţiunii ministeriale pusă în petiţiunea mea, înregistrată 
la nr. 122. În intervalul acesta am urmat lecţiunile după cum se putea, 
iar pe la iunie anul curent, arhiereul din Grebena (carele era adversar al 
chestiei noastre, încât la anul 1865 a oprit pe drum băieţii pe care adu-
cea atunci Arhimandritul Averchie la București ca să studieze în Școala 
macedoromână) a eșit să voiajeze în eparhia sa și venind în orășelul acesta, 
după prima și a doua întâlnire și conversare ce am făcut, a format o idee 
bună pentru mine și, în puţin timp, cunoștinţa s-a succedat de o amiciţie 
și intimitate remarcabilă, al cărui rezultat a fost a-mi da toată înlesnirea 
ca să atrag în școală și să învăţ limba românească la un mai mare număr 
de elevi. La un asemenea accident nu pot zice decât că bunul Dumnezeu a 
binecuvântat cauza noastră, pentru a căria dreptate și sfinţenie nu m-am 
îndoit niciodată. Bunăvoinţa arhiereului nu s-a mărginit în atâta că mi-a și 
propus ca să mă mut în Grebena, care este reședinţa lui și subprefecturii, și 
acolo să dau lecţiuni de limba română în școala publică. Însă nu puteam să 
satisfac cererea arhiereului pentru că nu puteam lăsa în mijlocul drumu-
lui pe elevii mei și să cauzez cu modul ăsta mâhnire locuitorilor Abelei. 
Între aceste a sosit aici dl. Ioan Tomescu Șomu, licenţiat al seminarului 
din București și destinat să deschidă o școală românească în părţile aceste, 
conform ordinului dat din Onor. Minister al Instrucţiunii Publice sub nr. 
6457.

Profitând dar de favorabila aceasta întâmplare, care pare că s-a menajat 
de Providenţă spre reușirea sacrei noastre intreprinderi, am hotărât să 
mă mut la Grebena, unde majoritatea locuitorilor, mai cu seamă de la 
septemvrie până la finele lui mai se compune din români și, prin urmare, 
acolo voi face treabă mai mare nu numai ca profesor român în școala 
centrală a districtului, ci și ca un agent al românilor lângă autorităţile 
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civile și bisericești, care voi sprijini orice drept al naţiunii mele, și direct 
și indirect, prin relaţiile mele personale, iar în școala Abelei mă va înlocui 
menţionatul I. Tomescu Șomu , carele a și început să dea lecţiuni în școală. 
Eu voi începe cu lecţiunile de limba română în școala centrală din Grebena 
la întâi septemvrie anul curent, adecă după patru zile de astăzi. Acolo voi 
preda și lecţiuni de limba greacă gratis, un ceas pe zi la elevii greci, și 
sacrificiul acesta îl fac pentru hatârul mitropolitului, sau mai bine pentru 
interesul naţional. Proiectul acestei modificaţiuni a școalei mele, Domnule 
Ministru, s-a desbătut și s-a hotărât dimpreună cu cuviosul arhimandrit 
Averchie, Directorul școalei macedoromâne din București, carele se află 
actualmente aici.

Cu respect dar, invoc înalta aprobare a Excelenţei Voastre la modifica-
rea aceasta a școalei naţionale de aici, care s-a făcut spre binele și avantajul 
chestiei naţionale în părţile acestea și vă rog preamult să mă onoraţi cu un 
răspuns convingător al respectabilei voastre păreri în privinţa aceasta, și 
voi urma exact înaltul ordin al Excelenţei Voastre.

Cu ocaziunea întoarcerii în București a părintelui Averchie, vă trimit 
listă nominală a regulaţilor mei elevi și câteva modele caligrafice ale 
lor. Binevoiţi, Domnule Ministru, a primi cu indulgenţă încredinţarea 
distinsei mele consideraţiuni și stimei ce conserv către Excelenţa Voastră, 
al cărei sunt cu cel mai profund respect supus servitor.

Profesorul de limba română în Abela
Apostol Mărgărit
În Abela, 28 august 1867

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 429/1867, f. 103. Cota nouă: 160/1867, f. 103
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31 1���, septemvrie 1. Certificatul Eforiei 
Școalelor din Grebena doveditor că Apostol 

Mărgărit predă limba română în școala comunală din 
Grebena.

Certificat
Prin care subsemnaţii dovedim 
că Dl. Apostol Mărgărit profesor 
de limba română în Bela până 
acum, astăzi s-a așezat tot cu 
acelaș titlu în școala comunei 
noastre, în care predă limba 
română fără nici o plată, dând 
elevilor gratis și cărţile didactice. 
Și spre dovadă s-a făcut înscrisul 
acesta de la eforia școalelor și 
mitropolia Grebenei și s-a sigilat 
cu pecetea mitropoliei.

În Grebena, 1 septemvrie 1867
Pentru mitropolitul 
de Grebena, 
Vicarul Benedict.
Eforii:
Economu Papa Dumitru
Andrei Economu
George Lada

Πιστοποιητικόν
Διὰ τοῦ ὁποίου μαρτυροῦμεν 
οἱ ὑποσημειούμενοι, ὅτι ὁ 
Κ. Ἀπόστολος Μαργαρίτου 
μέχρι τοῦδε διδάσκαλος τῆς 
ῥωμανικῆς γλώσσης ἐν Ἀϐέλᾳ, 
ἀπεκατεστάθη σήμερον 
ὡς τοιοῦτος ἐν τῷ σχολείῳ 
τῆς κοινότητος ἡμῶν, ἐν ᾧ 
παραδίδει τὴν ῥωμανικὴν 
γλῶσσαν ἄνευ τινὸς πληρωμῆς, 
δίδων καὶ τὰ διδακτικὰ βιϐλία 
εἰς τοὺς μαθητὰς δωρεάν. Καὶ 
εἰς ἔνδειξιν ἐγίνετο τὸ παρὸν 
ἔγγραφον ὑπὸ τῆς ἐφορίας τῶν 
σχολείων καὶ τῆς μητροπόλεως 
καὶ ἐσφραγίσθη μὲ τὴν 
σφραγίδα τῆς μητροπόλεως. 
Γρεϐενά, 1 σεπτεμϐρίου 1867
Διὰ τοῦ μητροπολίτην Γρεϐενῶν 
ὁ προτοσύγγελος Αὐτοῦ 
Βενέδικτος
Οἱ ἔφοροι:
Οἰκονόμος Παπά Δημήτριος
Ἀνδρέας Οἰκονόμου 
Γεώργιος Λαδάς

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 429/1867, f. 104. Cota nouă: 160/1867, f. 104
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32 1���, octomvrie �. Raportul Arhimandritului 
Averchie [adresat Ministrului Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Dimitrie Gusti] asupra celor 
constatate în Macedonia

România București, 5 octomvrie 1867
nr. 69

a) Se va mulţumi părintelui Averchie.
b) Se va avea în vedere propunerea pentru biserică la bugetul pe 1868.
(ss) V.A. Urechia

Domnule Ministru,
Revenind în Capitală din călătoria mea la Macedonia, am onoarea a vă face 
cunoscut cele următoare relativ la misiunea mea.

Îndată ce am sosit în patria mea Abella, am vizitat școala română instalată 
acolo de D. Apostol Mărgărit profesor, și am găsit-o în bună stare încât 
poate satisface speranţele naţiunii și sacrificiile ce face Onor. Guvern pentru 
învăţătura românilor de acolo; și după ce am văzut pe concetăţenii mei și 
i-am felicitat pentru introducerea limbii materne în școala lor, le-am spus 
că de instrucţiunea naţională depinde prosperitatea și progresul oricărui 
popor și altele. După aceea am vizitat cele două orașe române, Perivoli și 
Samarina, ai căror locuitori m-au primit cu un entuziasm foarte viu.

Către acestea vă mai adaug că Dl. Apostol Mărgărit profesor de limba 
română până acum în Abella, s-a mutat la Grebena, unde este reședinţa 
subprefecturei și a mitropolitului, tot ca profesor de limba română în școala 
centrală de acolo iar d-l I. Tomescu Șiomu, autorizat să deschidă școală 
românească în părţile acelea, conform ordinului ministerial, a înlocuit pe 
d-l Apostol Mărgărit în școala Abellei. Permutarea aceasta a d-lui Mărgărit 
s-a făcut pentru binele și avantajul cauzei naţionale, fiindcă Grebena este 
reședinţa mitropolitului și a subprefectului, iar locuitorii ei în cea mai 
mare parte sunt români, și mai ales în timpul iernii când mulţi români se 
coboară din comunele românești care sunt situate în vârfurile muntelui 
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Pind și iernează în Grebena, și pentru că mitropolitul a cerut cu stăruinţă 
ca să meargă Dl. Mărgărit și să se așeze în școala de Grebena și să predea cu 
libertate limba română.

Deci, am găsit de bunăcuviinţă ca să meargă d-l. Mărgărit la Grebena, 
unde și ca profesor de limba română în școala centrală de acolo, și ca 
patriot bun și capabil, lângă autorităţile otomane și bisericești, va contribui 
prea mult la răspândirea învăţăturii limbii române și la introducerea ei 
în școalele celorlalte orașe și sate române care aparţin la atribuţiunea 
mitropolitului de Grebena, care are mare intimitate cu d. Mărgărit.

Singurul lucru care m-a întristat, Domnule Ministru, este lipsa de 
desăvârșire a limbii naţionale din biserici. În adevăr, este trist a vedea 
cineva biserici colosale, pline de o mulţime considerabilă de închinători 
de ambele sexe, toţi români cu aceeași limbă și cu acelaș costum naţional 
și în cultul divin să nu audă în românește măcar un „Doamne miluiește”. 
Dar acesta provine din cauză că atât preoţii cât și cântăreţii neștiind carte 
românească, citesc numai în grecește fără a înţelege nimica atât ei cât 
și auditorii. Am vorbit în privinţa aceasta cu notabilii comunelor și cu 
d. Mărgărit să facă ce se poate spre a se citi cel puţin Sfânta Evanghelie 
și Apostolul în românește, însă lipsa de preoţi și cântăreţi care să știe a 
citi românește le aduce cea mai mare dificultate. În fine, repetând și aici 
entusiastica primire ce am obţinut din partea românilor de acolo, mă 
simţ ferice ca să pot încredinţa că românii de acolo, în curs de trei ani, 
mult s-au schimbat în privinţa naţionalităţii și s-au depărtat de ideea 
panelenismului la care mulţi din românii Pindului erau atașaţi și, mai ales, 
cei care se presărau puţintel în școalele grecești.

Și ca să atrag mai mult privirile românilor spre România liberă, am adus 
împreună cu cei zece tineri pentru care am fost însărcinat, și un tânăr 
pentru studiile superioare, numit Atanasiu Economu, care a făcut stu-
diile sale în gimnaziul din Ianina și dorește a studia medicina. Câte am 
putut, Domnule Ministru, și le-am socotit bune, am făcut. Rămâne acum 
la Dumneavoastră a complecta opera deja începută.

Vă alăturez aici și raporturile D.D. profesori A. Mărgărit și I. Tomescu 
Șiomu și epistola mitropolitului din Grebena.
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Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea preadistinsei mele conside-
raţiuni,

+ Averchie arhimandrit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 429/1867, f. 126. Cota nouă: 160/1867, f. 126

33 1���, Noembrie. Graful Carol Rosetti oferă un 
număr de 1�0 volume de cărţi diferite pentru 

școlile românești din Macedonia

Domnule Ministru,
Am văzut cu o nemărginită mulţumire solicitudinea ce aveţi Domnia 
Voastră pentru întinderea instrucţiunii publice și răspândirea luminilor 
nu numai aci înăuntru în ţară, dar încă și în statele vecine pe unde se află 
compatrioţi de-ai noștri, prin înfiinţarea și susţinerea de mai multe școale 
românești în Bulgaria, Macedonia etc.

Dorind a aduce și eu din parte-mi un oarecare mic ajutor la o așa fru-
moasă operă îmi permit a oferi și eu pentru aceste școale, un număr de 
una sută cincizeci volume de diferite opere mai jos însemnate, spre a se 
împărţi pe acolo la elevii cei mai studioși ai acestor școale.

Vă rog totodată să binevoiţi a primi, Domnule Ministru, cu această oca-
ziune, încredinţarea consideraţiunii mele celei mai osebite.

Președintele Societăţii pentru învăţătura poporului român,
Graful Carol Rosetti
1867, Novembrie

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 429/1867, f. 127. Cota nouă: 160/1867, f. 127
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34 1���, septemvrie 1�. Directorul Internatului 
macedoromân raportează Ministerului 

[Cultelor și Instrucţiunii Publice, titular Dimitrie 
Gusti] că au sosit șase tineri macedoneni trimiși de 
Arhimandritul Averchie spre a se instrui în Internat.

România București, 15 septemvrie
Internatul macedo-român
Nr. 63

Domnule Ministru,
Cu respect vă fac cunoscut că din zece băieţi ce a fost însărcinat să aducă 
din Macedonia părintele Averchie Arhimandritul, au sosit 6 și anume:

1. Constantin Caereti
2. Demetriu Tafechi 
3. Ioan Vurduni
4. Andrei Costescu
�. Demetriu Șiumba
�. Simu Simota
și vă rog să binevoiţi a ordona ca să fie înscriși în lista internaţilor acestui 

Institut.
Primiţi, Domnule Ministru, încredinţarea preadistinsei mele conside-

raţiuni.
Director provizoriu, 
G. Tomara

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 430/1867, f. 154. Cota nouă: 161/1867, f. 154
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35 1���, august 2�. Arhimandritul Averchie 
raportează că a trimis șase tineri români din 

Macedonia spre a fi internaţi și instruiţi în Internatul 
macedoromân din București.

Domnule Ministru,
Am onoarea a vă anunţa că astăzi am pornit de aici șase băieţi români 
din Macedonia, pe care i-am cules din diferite comune românești ca să 
studieze în Școala macedoromână din București.

Binevoiţi, dar, a-i primi și a-i regula în menţionata școală ca interni și 
cu venirea mea veţi avea detaiuri pre amănunt atât despre patria natală a 
fiecăruia precum și despre altele relative la misiunea mea.

Primiţi, Domnule Ministru, încredinţarea distinsei mele consideraţiuni.
Sunt al Excelenţei Voastre supus și plecat servitor,
Directorul școalei macedono-române din București
† Averchie arhimandrit
Macedonia, în Abella, 
29 august 1867

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 430/1867, f. 155. Cota nouă: 161/1867, f. 155
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36 1���, septemvrie. Cheltuiala făcută de 
Arhimandritul Averchie cu aducerea a zece 

tineri români din Macedonia.
Nr

. E
LE

VI
LO

R Contul cheltuielilor pentru 
aducerea a zece elevi din Macedonia 
pentru care fui însărcinat a merge 
în Macedonia

A câţi Lei revine Total

Lei Par<ale> Lei Par<ale>

4 Elevi din Epir

Pentru chiria cailor de drum până la Salonic 70  – 280  –

Pentru nutriment 24 20 98  –

Pentru pașapoarte 9  – 36  –

Chiria la hotel la Salonic pe trei zile 6 30 27  –

La Dervene 9  – 36  –

Chiria la vapor de la Salonic până la 
Constantinopol

160  – 640  –

Chiria la hotel la 
Constantinopol pe patru zile

20  – 80  –

Nutrimentul 16  – 64  –

Chiria la vapor de la Constantinopol până 
la Varna

68  – 272  –

Chiria la calea ferată de la Varna până la 
Rusciuc

70  – 280  –

Pentru schimbarea pașapoartelor la Rusciuc 9  – 36  –

Pentru transportul cu luntrea de la Rusciuc 
la Giurgiu, chirie la birjă până la București, 
chirie la oteluri și nutrimentul

36 30 147  –

499 1996

3 Elevi din Macedonia

Chirie la cai până la Salonic 45  – 135  –

Nutrimentul 12 10 36 30

Pentru pașapoarte 9  – 27  –

La Dervene 9  – 27  –

Chirie la hotel la Salonic pe trei zile 6 30 20 10

Chirie la vapor de la Salonic până la 
Constantinopole

160 – 480 –



�0 Victor Papacostea, Mihail Regleanu

Nr
. E

LE
VI

LO
R Contul cheltuielilor pentru 

aducerea a zece elevi din Macedonia 
pentru care fui însărcinat a merge 
în Macedonia

A câţi Lei revine Total

Lei Par<ale> Lei Par<ale>

Chirie la hotel la Constantinopol pe patru 
zile

20 – 60 –

Chirie la vapor de la Constantinopol până 
la Varna

70 – 210

Chirie la calea ferată de la Varna până la 
Rusciuc

70 – 210

Pentru schimbarea pașapoartelor la Rusciuc 9 – 27

Pentru transportul cu luntrea de la Rusciuc 
la Giurgiu, chirie la hoteluri și nutrimentul și 
chirie la birjă până la București

36 30 110 10

447 30 1343 10 <sic>

3 Elevi din Tesalia

Pentru pașapoarte 9 – 27 –

Chirie la vapor de la Volos la Constantinopol 170 – 510 –

Chirie la hotel la Constantinopol pe cinci zile 25 – 75 –

Chirie la vapor de la Constantinopol până 
la Varna

70 – 210 –

Chirie la calea ferată de la Varna până la 
Rusciuc

70 – 210 –

Pentru schimbarea pașapoartelor la Rusciuc 9 27

Pentru transportul cu luntrea de la Rusciuc 
la Giurgiu, chirie la hoteluri, nutrimentul și 
chirie la birjă în București

36 30 110 10

389 30 1169 10

4 Adică în total cheltuiala făcută pentru câte zece elevi aduși de acolo 
este:

Pentru cei din Epir 1996 –

Pentru cei din Macedonia 1343 10

Pentru cei din Tesalia 1169 10

Total: 4508 20
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Nr
. E

LE
VI

LO
R Contul cheltuielilor pentru 

aducerea a zece elevi din Macedonia 
pentru care fui însărcinat a merge 
în Macedonia

A câţi Lei revine Total

Lei Par<ale> Lei Par<ale>

Pentru întoarcerea la mănăstire a elevului 
Busiu Mihael, cheltuiala de drum: Pentru 
chirie la birjă, chirie la calea ferată, pasport, 
nutriment și chirie la cai

357 357

Pereche de metanii pentru mitropolitul din 
Grebena

155

1 baston 32

prezenturi la oamenii mitropolitului 115

1 tabachere de argint pentru tutun 
subprefectului turc din Grebena

160

prezenturi la oamenii subprefectului 48

Total cinci mii trei sute șaptezeci și cinci, din 
care am primit patru mii și rămâne să mai 
primesc una mie trei sute șaptezeci și cinci

5375 20

4000

1375 20

Director,
Averchie arhimandrit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 430/1867, f. 188. Cota nouă: 161/1867, f. 188.

37 1���. Lista elevilor din Internatul macedoro-
mân în luna ianuarie și octomvrie 1���

ianuarie
1. Apostol Tacit 10. Ioan Thoma
2. Apostol Teodoreanu 11. Nicolae Popescu
3. Vasile Naumescu 12. Nicolae Spirescu
4. Domnicu Goma 13. Steriu Popescu
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5. Demetriu Georgescu 14. Teodor Ioanescu
6. Demetriu Popescu 15. Nicolae Mărgăritescu
7. George Mihăilescu 16. Constantin Ioanescu
8. George Dauti 17. Dionisiu Procop
9. Ioan Thomescu 18. Vasile Dedu (din februarie)� 

octomvrie
1. Apostol Tacit 14. Demetriu Siumba
2. Apostol T. Misiu 15. Demetriu Tafichi
3. Athanasie Economu 16. Demetriu Niculescu
4. Andrei Bagavu 17. George Dauti
5. Basiliu N. Paciura 18. Georgiu Rasta
6. Basiliu G. Dedu 19. Ioan T. Fessa
7. Constantin Cirana 20. Ioan Vurdun
8. Cuza Rasta 21. Nicolae Ciumeti
9. Constantin Caireti 22. Nicolae Boga
10. Constantin Rasta 23. Sergiu Goga
11. Demetriu G. Badralexi 24. Simon Simota
12. Demetriu Economu 25. Theodoru I. Fessa
13. Dumnicu Goma 26. Georgiu Thomara
 27. Nicolae Margarinescu�

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 565/1867, f. 8. Cota nouă: 300/1867, f. 7

� Idem, f. 50
� Idem, f. �84
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38 1��� februarie 24. Ministerul cere Mitro-
poliei să delege trei persoane pentru supra-

vegherea tipăririi cărţilor bisericești cu litere latine 
pentru bisericile din Macedonia

Nr. ��96 1868 februarie 24

La Mitropolitul Ungrovlahiei,
Pentru dezvoltarea limbii române în părţile Macedoniei locuite de români, 
unde numai prin parte din biserici se mai păstrează, guvernul voind a 
retipări un număr de cărţi bisericești cu litere latine, spre a se trimite 
bisericilor din acele părţi, Ministerul fiind sigur că și Eminenţa Voastră 
aveţi aceeași dorinţă de propagarea limbii noastre în părţile de peste 
Dunăre, locuite de români macedoneni, cu onoare vă roagă să binevoiți 
a recomanda trei persoane eclesiastice, care formând o comisiune să se 
ocupe cu clasificarea și privegherea cărţilor ce au a se retipări cu caracterul 
de litere mai sus arătate.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 1100/1868, f. 8. Cota nouă: 707/1868, f. 8

39 1���, martie 1. Mitropolitul numește o comi-
sie pentru supravegherea cărţilor bisericești 

ce se tipăresc pentru bisericile din Macedonia

Sfânta Mitropolie a Ungrovlahiei București, 1868, martie 1
Nr. 337

a) A se mulţumi îndată P.S. Părintelui Mitropolit
b) A se convoca comisiunea la Minister spre a ne înţelege la lucrare pen-
tru 4 mart la orele 2 post meridiane
 (ss) V.A. Urechia
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Domnule Ministru,
Văzând cu plăcere invitarea ce ne faceţi prin adresa D<umnea>voastră cu Nr. 
2196 în privinţa retipăririi unui număr de cărţi bisericești în stilul bisericesc 
ortodox cu litere latine, spre a se trimite bisericilor din Macedonia, ce nu 
sunt deprinși cu alte litere, pentru dezvoltarea limbii române și propagarea 
ei în părţile de peste Dunăre locuite de români macedoneni, am onoarea 
a vă răspunde, Domnule Ministru, că tot această dorinţă avem și noi a 
vedea înfiinţându-se și propunându-se limba română ortodoxă celor de 
un rit și neam cu noi. Pentru care am și numit o comisiune adaos de trei 
persoane eclesiastice și anume: Arhimandritul Inochentie, fost inspector 
al seminarului mitropolitan, Arhimandritul Iosif Naniescu, profesorul 
de religiune la liceul Matei Basarab și ieromonahul Gherontie, parohul 
catedralei Mitropoliei, ca întrunindu-se să se ocupe cu clasificarea și 
privegherea cărţilor ce au a se tipări cu literele mai sus menţionate.

Primiţi, Domnule Ministru, arhiereasca noastră binecuvântare
† Nifon Șeful Cancelariei G. Enescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 1100/1868, f. 9. Cota nouă: 707/1868, f. 9

40 1���, martie �. Mitropolitul Nifon comunică 
Ministerului [Cultelor și Instrucţiunii Pub-

lice, titular Dumitru Brătianu] că tipărirea cărţilor 
bisericești pentru Macedonia trebuie să se discute într-
o ședinţă a Sfântului Sinod

Sfânta Mitropolie a Ungrovlahiei București, 1868, martie 8
Nr. 395

Domnule Ministru,
La adresa Domniei Voastre cu Nr. 2196 prin care mi s-a făcut cerere a se 
tipări un număr de cărţi bisericești în stilul bisericesc ortodox pentru 
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bisericile din Macedonia, cu litere latine, din cauză că elevii ce au studiat 
limba română nu sunt deprinși a citi pe literele noastre. Zelos a mă 
conforma cu dorinţa Domniei Voastre, pentru dezvoltarea limbii române 
și propagarea ei în părţile de peste Dunăre, am și adoptat cererea ce ni s-a 
făcut de guvern, fără însă a mă grăbi, scăpând din vedere că este un articol 
special în legea sinodală pentru cercetarea, amendarea și tipărirea cărţilor 
cultului și care nu este decât de atribuţiile administrative ale Sinodului 
general. De aceia, Domnule Ministru, nefiind aceasta de singura mea 
competinţă, îmi retrag adresa despre care este vorba și retractez cele într-
însa cuprinse.

Primiţi, Domnule Ministru, arhiereasca noastră binecuvântare
†Nifon Mitropolitul Ugrovlahiei
Șeful Cancelariei G. Enescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 1100/1868, f. 12. Cota nouă: 707/1868, f. 12

41 1��� aprilie 2�. Școlile române din 
Macedonia

A. Tănăsescu la școala română din Bitolia
A. Mărgărit la școala română din Grebena
I. Tomescu la școala română din Abela

A.S., Min. Instr., Dos. 775/1868 f. 21. Cota nouă: 383/1868, f. 20
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42 1���, aprilie 1�. Procesul verbal încheiat de 
Consiliul Permanent de Instrucţiune pentru 

numirea profesorilor necesari la Școala macedoromână 
din București spre a fi transformată în gimnaziu

Pentru moment va rămâne, însă pentru bugetul din 1869 se va prevedea.
(ss) D. Gusti

Prescript verbal
Ședinţa din 19 aprilie 1868

Deliberând asupra raportului sub nr. 10 al directorului școalei macedoro-
mâne și considerând necesitatea de a se da acestei școale o organizaţiune 
încât să se predea cunoștinţele ce se propun într-un gimnaziu, Consiliul 
Permanent de Instrucţiune opină a se numi profesori suplinitori pentru 
limba latină și română și limba franceză d-l Anghel Dimitrescu, pentru 
studiile matematico-fizice de asemenea și caligrafie D. Protopopescu 
Ștefan și pentru istorie și geografie și elemente de limba elină d. I. Stinghie, 
care pentru osteneala ce au a pune se va renumera fiecare cu câte 400 lei 
vechi pe lună ca diurnă, iar pentru religiune se va numi preotul Nico-
lae Becescu Mirodat, care deocamdată va face gratis acest curs, conform 
mijlocirei ce face directorul școlii prin raportul registrat la nr. 2703. Câte 
patru profesori numiţi, adunându-se în conferinţă vor forma programa de 
distribuţiunea orelor, astfel că elevii din institut să fie ocupaţi atât înainte 
cât și după amiază.

(ss) Laurian (ss) S. Marcovici (ss) Aaron Florian (ss) Massim

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 560/1868, f. 79. Cota nouă: 157/1868, f. 79
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43 1���, februarie 13. Raportul Arhimandritului 
Averchie asupra îmbunătăţirii stării școalei 

macedoromâne din București

România București, 13 februarie 1868
Școala Macedoromână
Nr. 10

Domnule Ministru,
Având totdeauna în vedere scopul pentru care s-a înfiinţat această școală 
și cheltuielile ce face guvernul pentru acest scop și văzând că din cauza 
neregulatei veniri la școală a d-lor profesori și scopul nu se împlinește cum 
se cade și cheltuielile merg în zadar, mă simt dator a vă face cunoscut că 
școala nu este cum ar trebui să fie regulată, pentru că dl. Massim, căruia nu 
putem nega că-i datorăm o mare recunoștinţă pentru că aproape doi ani 
de zile a predat gratis la această școală și a depus osteneli neobosite pentru 
a da elevilor o învăţătură demnă de misiunea lor, fiind acum ocupat mai 
mult, nu poate veni așa regulat, și când vine, vine totdeauna după prânz. 
Iar dl. Anghel Demetrescu, profesorul de știinţe, fiind și domnia sa ocupat 
ca student la Facultatea de litere, vine tot după prânz, iar dl. Athanasescu, 
profesorul de limba franceză, vine foarte rar și mai nimica nu face, încât 
vedeţi Domnule Ministru că dimineaţa, când este timpul cel mai favorabil 
pentru studiu, elevii mai niciodată nu sunt ocupaţi în clasă. Deci, crezând 
că dacă am avea de la Onor. Minister un program prin care să se fixeze 
orele de învăţat, s-ar obliga domnii profesori de a veni mai regulat.

Vă rog, Domnule Ministru, să binevoiţi a ordona ca să ni se trimită un 
atare program, căruia să se conforme domnii profesori, și aceasta cât mai 
curând, ca să nu pierdem și puţinul timp ce ne mai rămâne până la vacanţă.

Primiţi, vă rog, asigurarea preadistinsei mele consideraţiuni,
Director, 
(ss) Averchie arhimandrit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 560/1868, f. 80. Cota nouă: 157/1868, f. 80
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44 1���, martie 24. Raportul Arhimandritului 
Averchie către Minister să acorde elevului 

G. Daute suma de �00 lei pentru a se întoarce în Mace-
donia unde dorește a deschide școală românească.

Se aprobă ca dându-i-se opt sute lei, mijloc de transport, după regulă i 
se va conta subvenţiunea pentru şcoala ce va deschide numai de la data 
deschiderii predată cu acte în regulă.

(ss) V.A. Urechia

Bucureşti, 1868, martie 24

Domnule Ministru,
Subsemnatul am onoarea a vă ruga să binevoiţi a-mi acorda următoarea 
cerere: Georgiu Daute, unul din cei zece elevi ce am adus prima oară în 
Capitala centrală a României spre a studia limba noastră naţională, precum 
și toate celelalte știinţe necesare în viaţa socială, cu intenţiunea ca acești elevi 
să devină învăţători ai compatrioţilor lor, a studiat cu spor în curs de trei 
ani școlari, patru sau cinci clase gimnaziale în școala centrală din București, 
numită macedonoromână. Dar acum ardente de amoarea de a lua parte cât 
mai curând la misiunea cu care sunt învăţaţi elevii acestei școale, se decide a 
pune limită studiilor sale și a se întoarce în patria sa, spre a deschide o școală 
primară de limba română și de știinţele ce se predau prin asemeni școale. Deci, 
dară, Domnule Ministru, subsemnatul director, aprobând ideea băiatului, 
vin a vă ruga din parte-mi să binevoiţi a ajuta pe sus menţionatul elev cu o 
sumă de 800 lei, ca cu modul acesta să se poată deocamdată economisi. Cred, 
dar, Domnule Ministru, că văzând bunele consecinţe ale elaboraţiunilor 
voastre, vă veţi bucura foarte și veţi face tot ce este de convenienţă. 
Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea osebitei mele consideraţiuni,

Director, 
Averchie arhimandrit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 560/1868, f. 10. Cota nouă: 157/1868, f. 104
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45 [1���, aprilie 1�]. Cererea elevilor din 
Școala macedoromână [către arhimandritul 

Averchie] a fi învoiţi să petreacă vacanţa în patrie.

Preacuvioase Părinte,
Subsemnaţii fii spirituali ai Sfinţiei Voastre, cerând mai întâi preasfintele 
voastre binecuvântări, venim cu cel mai profund respect și cu cutezanţă ca 
la un părinte, să vă rugăm ca să binevoiţi a ne împlini dorinţa. Cunoașteţi 
prea bine, preacuvioase părinte, ce durere și întristare am simţiti atât noi cât 
și preaiubiţii noștri părinţi la despărţire; dar cu toate acestea având înain-
tea noastră propunerea sfinţiei Voastre pentru studierea limbii naţionale 
am delăturat aceste dureri și întristări și urmând pre Sfinţia Voastră, am 
venit aici la fraţii noștri cu cea mai mare plăcere, ca să studiem limba 
părintească de care eram lipsiţi atâţia secoli. Astfel prin voinţa lui Dum-
nezeu și prin marea îngrijire și stăruinţă atât a Preaonoratului Guvern cât 
și prin a Sfinţiei Voastre și a Onor. bărbaţi cu inima română am pus cele 
mai mari aplicaţiuni în timp de trei ani și am învăţat, precât ne-a permis 
capacitatea fiecăruia, câte puţin de tot ce servă la deșteptarea unei naţiuni 
căzută în letargie. Acum dar, cinstite părinte, având foarte mare dorinţă 
a revedea atât pe bunii noștri părinţi cât și preaiubita noastră patrie, vă 
rugăm cu căldură să binevoiţi a mijloci pe lângă Onor. Minister al Cultelor 
și al Instrucţiunii Publice ca să ne dea voe să mergem în timpul vacanţei, 
la patrie să vedem pe părinţii noștri și să aruncăm printre confraţii noștri 
câte puţină sămânţă de românism și iarăși să ne întoarcem. Sperăm dar, 
preacuvioase părinte, că atât Sfinţia Voastră cât și Onor. Ministru nu va 
refuza umilita noastră cerere.

Primiţi, vă rugăm, preacuvioase părinte, umilitele noastre rugăciuni,
Ai sfinţiei Voastre în Hristos fii spirituali,
Apostol Tacit, Georgiu Daute, Dominicu Georgescu, Apostol Teodo-

reanu, Demetrie G. Badralexi, Steriu Popescu, Nicolae Popescu, Demetriu 
Popescu.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 560/1868, f. 106. Cota nouă: 157/1868, f. 106
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46 1���, mai 31. Ordin la Contabilitate pentru 
liberarea fondurilor necesare călătoriei 

elevilor de la Școala macedoromână în patria lor.

București, 31 mai 1868

Domnule Șef,
Domnul Director al școalei macedoromâne din București, prin raportul Nr. 
36, cere a i se libera suma de 6.400 lei vechi, cu care să întâmpine cheltuielile 
necesarii de transportarea a 8 elevi din acea școală ce urmează să meargă 
în Macedonia să-și vază părinţii. Asupra acestui raport, Domnul Director a 
însemnat următoarea rezoluţiune: „În vedere avându-se că de trei ani acești 
opt juni n-au mai revăzut familia lor; în vedere având dorinţa ce aceia au 
exprimat de a-și revedea copilașii; în vedere având la câtă eficacitate pentru 
românism va fi petrecerea acelor tineri în Macedonia și desminţirea prin 
purtarea ţinută și vorba lor a toate calomniile răspândite de greci contra 
școalelor române, după aprobarea Domnului Ministru verbală, decidem:

a) Se autorizează mergerea în Macedonia acelor opt juni în ţară să-și 
vază părinţii de la 1 iunie la finele vacanţelor; 
b) se va da suma de opt sute lei vechi de fiecare, însă jumătate acum 
și jumătate va sta în depozit la Constantinopol la Agenţie spre a li se 
da la întoarcere, numai lui Daute, însă, carele are să rămână acolo ca 
învăţător i se va da aci întreaga sumă de opt sute lei, ca să aibă cu ce 
întâmpina primele cheltuieli de instalare; acestuia se va da și câte puţine 
cărţi elementare; 
c) Se vor primi acei 800 lei de fiecare parte în § de întreţinere a fiecăruia 
în școală pe lunile iunie și iulie și neajunsul în § extraordinar;
d) Se vor recomanda d-lui agent din Constantinopol spre protecţiune;
e) Se vor recomanda supravegherii D. D. Atanasescu și Mărgărit, insti-
tutori din Macedonia”. 
În conformitatea acestei rezoluţiuni, subsemnatul a format mandatele 

Nr. 2547 și 2548, pe care anexat de aceasta cu onoare vi le trimite Dvs. 
Pentru ca împreună cu ordinele precise să le înaintaţi D-lui Director a 
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școalei macedoromâne, binevoind a îndeplini totodată și celelalte hotărâri 
din această rezoluţiune care toate privesc pre atribuţiunile acei onorabile 
diviziuni.

Primiţi, Domnule Șef, asigurarea osebitei mele consideraţiuni.
Șeful Diviziei, 
I.I. Chivu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 560/1868, f. 114. Cota nouă: 157/1868, f. 114

47 1���, septemvrie 20. Raportul profesorului 
I.C. Massim asupra activităţii sale la Institutul 

macedonean din București și asupra reorganizării 
acelui institut.

La Dosar spre a se avea în vedere la organizarea școalei macedoromâne.
(ss) S. Marcovici.
(ss) I. Zalomit.
(ss) Aaron Florian 

Domnule Ministru,
I
Peste trei luni se împlinesc trei ani de când am primit de la Onor. Minister 
însărcinarea de a profesa în școala macedoneană. Mare parte din acest 
interval de timp am purtat sarcina gratuit și diurna ce mi s-a defipt în 
urmă și-a fost nici în proporţiune cu timpul de trei și patru ore ce se cerea 
a sacrifica pe zi la lucru, nici motivul care m-a făcut să stau până acum 
la acest post. Astăzi însă, cred că este timpul de a mă putea descărca de 
această sarcină. În momentul de a mă depărta de un institut, pentru a 
cărui prosperare am consacrat un îndelung și preţios timp, îmi veţi permite, 
Domnule Ministru, a vă expune starea în care las școala la retragerea mea, 
cum și a vă arăta care ar fi, după părerea mea, organizaţiunea cea mai 
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nemerită ce s-ar putea da acestei școale, convins că veţi aprecia opiniunile 
mele așa cum merită, adică, ca ieșite dintr-o cugetare curată de orice 
interese proprii și având în vedere numai foloasele ce-și promit fiecare 
român binecugetător de la Institutul Macedonian.

II
Cătră finitul anului 1865, fui însărcinat a profesa la 10 copii ce se adusese 
din Macedonia. Cu trei din ei care erau mai înaintaţi în etate și învăţase 
ceva prin școalele grecești se formă o clasă specială, care se prepara așa 
că la începutul anului școlar 1867/68, doi din trei elevi (căci unul căzut în 
ftizie căuta să se întoarcă în patria lui) se regulară în clasa V a liceului Sf. 
Sava, în care urmară cu cel mai bun succes și ar fi putut continuându-și 
studiile, să devină doi distinși bărbaţi, dacă din neînţelegerile ce se iscară 
între ei și Directorul Institutului nu ar fi preferit să-și întrerupă studiile și 
să se întoarcă în patria lor spre a se face dar de acum învăţători.

Cu ceilalţi șapte, care erau mai mici și care nu aveau nici o cunoștinţă de 
carte, se formă a doua clasă care începu cu a, b, c. 

Pe la începutul vacanţei anului școlar 1865/6 se aduseră în institut doi 
alţi copii din Macedonia, pe lângă care se mai primi și un al treilea fiu din 
Macedonia, stabilit în România liberă. Câte trei nu aveau nici cele dintâi 
începuturi de carte și fiindcă era greu a forma și a treia clasă cu dânșii, 
se luară măsuri ca în timpul vacanţiunei, sub direcţiunea subsemnatului, 
unul din cei mai inteligenţi elevi să-i prepare și pe dânșii și să-i pue în stare 
a merge cu clasa elementară. Astfel, cu începutul anului școlar 1866/67, 
clasa elementară număra 10 elevi. În timp de mai puţin de trei ani aceștia 
ar fi în stare să urmeze cu succes clasa IV gimnazială. În vedere însă că 
sunt cei mai mulţi prea mici de etate, că ei sunt destinaţi a se face învăţători 
și că lor li se cere nu atâta cantitate cât soliditate de instrucţiune, am crezut 
că e mai bine a-i regula în clasa III gimnazială.

Aceasta s-a și făcut și opt din ei (căci doi nu s-au mai întors după cea 
din urmă mergere la părinţi) s-au și înscris și regulat în clasa III a liceului 
Sfântul Sava. Dar, după desordinile întâmplate acum în urmă la Institutul 
macedonean, văd că nu-și urmează regulat clasa. 
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Pe la noemvrie 1867 se începu o nouă clasă elementară cu alţi doisprezece 
copii ce se aduseră din Macedonia, care neavând nici o cunoștinţă de carte, 
căutară să înceapă cu a, b, c. Nefiind în folosul elevilor începători a se împărţi 
între mai mulţi învăţători, subsemnatul a trebuit să poarte singur greutatea 
acestei clase. Toţi elevii ei, afară de unul, ar fi în stare să urmeze clasa I 
gimnazială; în vederea însă, și a etăţii celor mai mulţi din ei, și a solidităţii 
de instrucţiune, e mai bine să se prepare încă un an cu același mod cu care 
i-am preparat și până acum, și atunci vor fi buni pentru clasa II gimnazială. 
În fine, în cursul vacanţiunei de estimp s-au admis încă un număr de opt 
elevi, mai toţi fără nici o noţiune de carte, așa încât cu dânșii ar căuta să se 
înceapă o nouă clasă, ceea ce cu personalul didactic prevăzut prin bugetul 
actual nu se mai poate face, ci trebuie să se ia măsuri pentru organizarea 
școalei în marginile putinţelor bugetului, fără însă să se vatăme scopul la 
care ţintim cu acest institut.

III
Pentru prosperarea dar a Institutului macedonean pe viitor, se cere mai 
întâi a nu se mai primi elevi decât la o epocă determinată și în număr 
determinat, având toţi cam aceeași etate și aceeași dezvoltare intelectuală, 
așa încât cu dânșii să se poată forma o singură clasă, pe care să o ţină un 
singur profesor, care să fie totdeodată și director. Părerea subsemnatului 
ar fi ca din doi în doi ani să se recrute câte 15–20 de elevi din diferitele părţi 
ale Macedoniei. Aceștia s-ar prepara de profesorul-director, în timp de doi 
ani și apoi s-ar regula în clasa gimnazială de care ar fi capaci, rămânând ca 
acelaș profesor, ajutat de un pedagog, să facă numai competiţiuni elevilor 
înscriși la gimnaziu. Oricum însă, directorul caută să fie și profesor, sub 
pedeapsă de a se compromite mereu disciplina care caută să domnească 
în institut. Această măsură ar fi și economică, căci cu singura sumă ce se 
plătește astăzi la doi profesori, s-ar putea plăti profesorului-director.

Dacă ar fi să se numească un simplu director cu un pedagog repetitor 
și pentru învăţătură copiii toţi să se trimită pe la alte școale, atunci este 
mai bine și mai economic să se așeze copiii prin alte internate sau ale sta-
tului sau private. Subsemnatul însă, în vederea condiţiunilor de etate, de 



�4 Victor Papacostea, Mihail Regleanu

limbă și cultură în care se recrută elevii macedoneni, crede că asemenea 
măsură ar fi foarte nenemerită. Greutatea cea mai mare, când s-ar admite 
propunerea mea, ar fi să se afle o persoană aptă a fi director și profesor 
totodată. Iau dar libertatea de a spune că dl. Anghel Demetrescu, june de 
talent, care au urmat cu succes cursurile facultăţii noastre de litere, care 
de doi ani profesează cu mine la școala macedoneană, care a studiat în 
parte, dialectul macedonean necesar profesorului însărcinat a da copiilor 
macedoneni întâile elemente de învăţătură, care s-a pătruns, în parte, 
de metodele ce s-a urmat la această școală, cum și la scopul Institutului 
și căruia nu se poate alt imputa decât juneţea. Dar autoritatea asupra 
copiilor nu se capătă cu bătrâneţea. Oricum, Domnule Ministru, caută 
să se ia măsurile cele mai urgente pentru stabilirea ordinei în Institutul 
macedonean; copiii se văd frământaţi și de persoane din afară și nu se pot 
aduce la supunere decât dându-le de îndată un director energic care să le 
întrerupă, pentru un timp, vreo comunicaţiune de afară și să poată avea 
asupra lor autoritatea de învăţător. Pentru asigurarea într-un lung viitor 
a prosperităţii Institutului macedonean voi prezenta altădată, de-mi veţi 
permite, ideile și cugetările mele.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea preadistinsei mele 
consideraţiuni.

(ss) I.C. Massim
Anul 1868, septemvrie 20
București

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 560/1868, f. 226. Cota nouă: 157/1868, f. 226
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48 1���, septemvrie 2�. Petiţia elevilor din 
Internatul macedoromân cerând Ministrului 

[Cultelor și Instrucţiunii Publice Dimitrie Gusti] 
iertare pentru revolta întâmplată în internat.

Domnule Ministru,
Scandalul întâmplat în zilele trecute între subscrișii elevi din Internatul 
statului numit macedo-român din București și Directorul, Sf. Sa părintele 
arhimandrit Averchie, au adus pe D<omnia Voastră> în stare și, cu drept 
cuvânt, a ne face mustrările părintești.

Domnule Ministru, de n-ar fi aceia ce greșesc, pentru ce ar fi iertarea?
Noi dar, ca greșiţi înaintea domniilor Voastre, cerem iertarea și vă 

rugăm să binevoiţi a ordona întoarcerea noastră în internat, fiind siguri că 
înaltul guvern va avea tot aceeași îngrijire ca și până acum și se va interesa 
și la soarta noastră în viitor.

Ai Domniei Voastre devotaţi,
Vasiliu Paciure Demetriu Tafecki
Nicolau Popescu Demetriu Siumba
Apostol Teodorian Constantin Caireti
Demetriu G. Badralexi Demetriu Nicolau
Ioan Thomescu George Rasta
Steriu Popescu Cuza Rasta
Demetriu Popescu Constantin Rasta
Nicolae Spirescu Eftimie Naumescu
Basiliu Dedu George Spiru
Constantin Ionescu Nicola Eftemie
Ioan G. Gulioti

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 560/1868, f. 243. Cota nouă: 157/1868, f. 243
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49 1���, septemvrie 30. Procesul verbal al 
Consiliului Permanent de Instrucţiune 

pentru reprimirea în internat a elevilor din Institutul 
macedonean.

Prescript verbal
Ședinţa din 30 septemvrie 1868

Având în vedere petiţiunea prezentată de elevii din Internatul școalei 
macedoromână și considerând că, deși dezertarea din internat a numiţilor 
elevi merită a se puni cu eliminare definitivă; dar luând în consideraţiune 
tânăra etate a lor, precum și recunoașterea greșelii comise, Consiliul Per-
manent de Instrucţiune, opină a li se da iertare și a se reprimi în insti-
tut, cu observaţiuni că la cea mai mică abatere sau dezordine ce s-ar mai 
întâmpla din cauza lor, vor fi cu desăvârșire privaţi de beneficiul guvernu-
lui și goniţi din institut.

(ss) Laurian
(ss) S. Marcovici
(ss) I. Zalomit 
(ss) Aaron Florian
(ss) A. Marin

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 560/1868, f. 242. Cota nouă: 157/1868, f. 242
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50 1���, octomvrie 10. Procesul verbal 
[al ședinţei Consiliului Permanent de 

Instrucţiune] pentru reorganizarea Institutului 
macedonean din București.

Proces verbal
Ședinţa din 10 octomvrie 1868

Având în vedere strâmtoarea încăperilor de la liceul Matei Basarab și nea-
jungerea acelora pentru împlinirea tuturor serviciilor; având în vedere că 
la Sf. Apostoli unde este Școala macedoromână se mai află camere dis-
ponibile; având în vedere declaraţiunea verbală a Domnului Ministru 
că postul de director și cel de institutor de la Școala macedoromână este 
vacant, Consiliul Permanent opină:

a) A se muta clasele gimnaziale divizionare de la Matei Basarab în 
localul școalei macedoromâne;
b) A se numi director provizoriu la Școala macedoromână, dl. Nicolae 
Florescu, actualul institutor superior de la școala din culoarea de negru, 
fost director al internatului Sf. Sava, fost revizor general;
c) A se numi institutor la clasele elementare ale școlii macedoromâne, 
bacalaureatul Gh. Columbeanu;
d) A urma elevii macedoromâni înscriși la gimnaziu, lecţiunile 
împreună cu școlarii de la clasele divizionare I și II iar cei din clasele III, 
IV, etc. la gimnaziul Sf. Sava.
(ss) Laurian (ss) S. Marcovici (ss) I. Zalomit
 (ss) Aaron Florian  (ss) A. Marin

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 560/1868, f. 275. Cota nouă: 157/1868, f. 275
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51 Regulament disciplinar pentru Școala 
macedoromână din Capitală.

§ I
Distribuirea timpului
Art. 1. Timpul în care școlarii vor fi în mișcare, va fi de la 5 ½ dimineaţa, 
până la 9 ½ seara.

Art. 2. Acest timp va fi divis în modul următor:
La 5½ ore dimineaţa va fi scularea
De la 5½–6 spălarea, îmbrăcarea și rugăciunile 

- ” - 6–7¼ meditaţia pentru prepararea lecţiunilor de clase
- ” - 7¼–7¾ dejunul
- ” - 7¾–8 aranjarea cărţilor și intrarea la clase
- ” - 8–11 timpul claselor
- ” - 11–11 ½ recreaţia
- „ - 11 ½ –1 meditarea lecţiunilor de clase
- „ - 1–1 ½ prânzul
- „ - 1 ½–2 recreaţia și intrarea în clase
- „ - 2–4 timpul claselor
- „ - 4–5 de trei ori pe săptămână muzica vocală iar în celelalte zile 

recreaţie
- „ - 5–6 recreaţia
- „ - 6–8 ½ meditarea lecţiunilor de clase
- „ - 8 ½–9 cina
- „ - 9–9 ½ recreaţia, apelul, rugăciunea și intrarea în dormitor.

§ II
Dispoziţiuni disciplinare
Art. 1. Orice mișcare a școlarilor se va anunţa prin tragere de clopoţel.

Art. 2. Nu e permis niciunui școlar de a sta în alt loc decât acela unde 
vor fi și ceilalţi.

Art. 3. Timpul zilei îl vor petrece școlarii astfel precum e indicat prin 
primul paragraf din acest regulament
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Art. 4. Școlarii în timp de meditaţie vor sta în tăcerea cea mai profundă 
și vor medita fără a se incomoda unul pe altul

Art. 5. În timp de recreaţie este cu totul oprit strigările cele mari și 
școlarii nu se vor recrea decât într-un mod foarte liniștit

Art. 6. E cu totul oprit școlarilor vorbele proaste și insultarea, asemenea 
și de a se bate unul pe altul.

Art. 7. Nici un școlar nu se poate satisface singur, ci dacă va fi suferit 
ceva din partea vreunuia, va trebui să se adreseze la pedagogul respectiv, 
ca dânsul să-i facă satisfacţiune.

Art. 8. Tot școlarul este dator când va fi întrebat despre abaterile sale 
făcute, de a răspunde în modul cel mai modest și cuviincios.

Art. 9. Orișiunde vor merge școlarii, ei vor trebui a merge totdeauna doi 
câte doi și într-o profundă tăcere.

Art. 10. Acei școlari care s-ar abate de la aceste reguli, vor fi pedepsiţi 
mai mult sau mai puţin aspru, după cum abaterea lor va fi de gravă.

§ III
Despre masă
Art. 1. Școlarii vor mânca de trei ori pe zi: dejunul, prânzul și cina.

Art. 2. Când școlarii vor fi la masă, trebuie a sta în liniște și nu se vor 
ocupa de altceva decât de mâncare.

Art. 3. Atât la prânz cât și la cină se vor face rugăciuni și ante și după 
masă.

Art. 4. Totdeauna, în timpul mesei, se va face câte o lectură din diferite 
cărţi ce se vor crede convenabile, de către un școlar care va executa-o astfel 
încât să auză și ceilalţi, iar această lectură se va face de către toţi pe rând.

Art. 5. E cu totul oprit școlarilor sub pedeapsa cea mai aspră, de a opina 
despre bucate în timpul mesei și chiar în alt timp.

Art. 6. La masă, nimeni nu se va adresa către servitori ca să le ceară ceva, 
ci va trebui să facă cunoscut pedagogului respectiv, ca dânsul să ordone, 
dacă cererea va fi convenabilă.

Art. 7. Școlarii, în timpul mesei, va trebui să mănânce într-un mod 
foarte modest și moderat.
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Art. 8. Numănui nu-i va fi permis de a lipsi de la masă. Sau va mânca sau 
nu va mânca, totuși, va trebui să asiste, afară numai în caz de boală.

Art. 9. E cu totul oprit școlarilor de a pleca cu pâine în mână sau în 
buzunar, de la masă.

Art. 10. Iar cei ce vor neglija aceste reguli își vor atrage aspre puniţiuni 
asupră-le.

§ IV
Art. 1. Nici un școlar nu va putea purta bani la sine ci va trebui să-i dea în 
conservarea sau a Directorului sau a pedagogului care nu le vor da din 
acești bani decât când vor crede că le sunt indispensabil necesari.

Art. 2. Nici un școlar nu poate avea instrumente vătămătoare, precum 
arme, pumnaluri, stilete etc.

Art. 3. Nimeni, nici nu poate vinde, nici nu poate cumpăra de la altul 
nimic, iar în caz de a se vinde lucru străin, cumpărătorul va rămâne în 
pagubă de acel obiect care se va înapoia vechiului posesor iar vânzătorul 
aspru se va pedepsi.

Art. 4. Nu e permis nimănui de a avea, prin lăzi, lucruri de mâncare și 
mai cu seamă poame.

Art. 5. Nimeni nu va putea să poarte alte veșminte decât acelea ce i se 
vor da de la școală.

Art. 6. Aceia care ar avea diferite obiecte interzise, acele obiecte i se vor 
confisca, iar posesorii se vor puni.

§ V
Art. 1. Toţi școlarii, la sărbători, sunt datori a merge la biserică cât se poate 
de curaţi și bine îmbrăcaţi.

Art. 22. Toţi școlarii sunt obligaţi a-și ţine veșmintele lor în bună stare, 
nedescusute, cu toţi nasturii, totdeauna scuturate și bine închise la piept.

Art. 3. Toţi școlarii vor purta totdeauna o cravată neagră, cizmele bine 
lustruite, nasturii bine frecaţi și-și vor ţine corpul în cea mai bună curăţenie.

Art. 4. Toţi sunt datori a se supune cu cea mai mare sanctitate la ordinele 
superiorilor lor.
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Art. 5. Insubordonarea, ca cea mai mare abatere, va fi cea mai grav 
pedepsită, așa încât un școlar, pentru insubordonare, se poate întâmpla să 
fie chiar pentru totdeauna eliminat din școală.

§ VI
Art. 1. Nimănui nu-i este permis de a rămâne dimineaţa în dormitor decât 
numai cei bolnavi, care vor trebui să anunţe imediat ca să fie transportați 
în infirmerie.

Art. 2. Peste zi nimeni nu va putea să intre în dormitoare, care vor sta 
totdeauna închise și nu se vor deschide decât seara când școlarii vor veni 
să se culce și unde sunt obligaţi a se dezbrăca și a se culca în cea mai pro-
fundă tăcere.

Art. 3. Dimineaţa, îndată după spălare și îmbrăcare, școlarii vor merge 
în sălile de meditaţie, unde după ce se va face mai întâi apelul nominal, se 
vor face asemenea și rugăciunile dimineţii de către un școlar.

Art. 4. Toţi școlarii sunt obligaţi a ști toate rugăciunile și le vor zice fie-
care pe rând.

Art. 5. Școlarii, în timpul zilei, vor sta în sălile de meditaţie până seara 
când, după ce se va face iarăși apelul nominal și rugăciunile cuvenite, vor 
merge în sălile de culcare, unde vor sta până dimineaţa.

Art. 6. Școlarilor nu le este permis de a sta pe la poartă, pe la ferestre și a 
cumpăra poame sau alte lucruri de mâncare.

§ VII
Despre ieșire
Art. 1. Nimeni nu poate ieși din institut decât cu permisiunea directoru-
lui.

Art. 2. Ieșirea va fi numai Duminica și chiar în alte zile, dacă s-ar întâm-
pla ca ieșirea să fie imediat necesară.

Art. 3. Când școlarii vor ieși, ei se vor însemna într-o condică, unde se 
va mai însemna ora ieșirei, ora întârzierii și necesitatea, iar când se vor 
înturna școlarii vor fi obligaţi a însemna ora venirii.

Art. 4. Nimeni nu poate întârzia mai mult decât i s-a permis.
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Art. 5. Școlarii, când vor ieși, nu vor merge toţi în grămadă pe stradă, ci 
vor merge fiecare după afacerea sa singur sau cel mult cu un altul.

Art. 6. Școlarii cei mici, când vor avea neapărat necesitate de ieșit, vor fi 
totdeauna acompaniaţi de către unul mai mare care să-i conducă.

Art. 7. Cei care se vor abate de la aceste reguli vor fi privaţi, pentru un 
timp oarecare, de ieșire.

§ VIII
Despre puniţiuni
Art. 1. La prima abatere se va face numai observaţiune.

Art. 2. La a doua abatere i se va lua un fel de bucate.
Art. 3. La a treia i se va lua tot prânzul și așa gravitatea puniţiunei merge 

până chiar la trei zile pâine cu apă.
Art. 4. Cel ce va arăta nemulţumire în timpul mesei pentru puniţiunea 

dată, se va alunga de la masă.
Art. 5. Dacă abaterea devine și mai mare, atunci școlarul, pe lângă 

nemâncare, se poate priva și de ieșire și chiar se poate aresta cu închisoare 
în vreuna din clase, dându-i-se ceva de scris sau de învăţat pe dinafară.

Art. 6. Iar când abaterea devine insuportabilă, atunci școlarul se va 
alunga din internat.

Art. 7. Cu toate acestea, nici un articol din acest paragraf nu oprește pe 
superior de a da orice puniţiune ce ar crede-o convenabilă, chiar la prima 
abatere.

Art. 8. Directorul e în drept de a mai adauge orice alte reguli ce ar crede 
necesare în diferite circumstanţe.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 560/1868, f. 301. Cota nouă: 157/1868, f. 301
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52 1���, martie. Elevii din Internatul macedo-
nean din București în luna martie 1���

1. Apostol Tacit 14. Demetriu Nicolaescu
2. Apostol Teodorian 15. Demetriu Tafeke
3. Atanasiu Iconomu 16. Demetriu Siumba
4. Andrea Bagavu 17. Georgiu Daute
5. Vasiliu Paciurea 18. Georgiu Rasta
6. Vasiliu Dedu 19. Ioan Toma
7. Constantin Cyrana 20. Ioan Gulioti
8. Constantin Caireti 21. Nicolau Popescu
9. Constantin Rasta 22. Nicolau Spirescu
10. Cuza Rasta 23. Sergiu Popescu
11. Demetriu Badralexe 24. Simon Simota
12. Domnicu Goma 25. Teodor Fesa
13. Demetriu Popescu 

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 742/1868, f. 60. Cota nouă: 349/1868, f. 60

53 1���, decemvrie. Elevii aflaţi în Internatul 
macedonean din București în luna decemvrie 

1���

1. Apostol Theodorian 16. Gheorghe Rasta
2. Andrei Bagavu 17. Gheorghe Simulescu
3. Basiliu N. Paciurea 18. Gheorghe Spirescu
4. Basiliu Dedu 19. Ioan Tomescu
5. Basiliu Lucian 20. Ioan Golioti
6. Constantin Ionescu 21. Ioan Caili
7. Constantin Caireti 22. Ioan Nicolaescu
<8. ?.... ?> 23. Nicolae Popileanu
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9. Cuza Rasta 24. Nicolae Spirescu
10. Demetriu Georgescu 25. Nicolae Ghiculescu
11. Demetriu Popescu 26. Nicolae Iulian
12. Demetriu Nicoleanu 27. Petru Dimulescu
13. Demetriu Siumba 28. Steriu Simota
14. Demetriu Tafechi 29. Simon Simota
15. Eftimiu Magiara 30. Tuliu Carageani

În această lună, în urma ordinelor Onor. Minister Nr. 13008, 13190 și 
13875 s-au mai primit în internat cinci elevi și anume:

1. N. Cosmescu  4. Georgiu Mărgărit
2. Basiliu Demitrescu 5. Demetru Bolidescu
3. Atanasie Economide 

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 742/1868, f. 269. Cota nouă: 349/1868, f. 269

54 1���, aprilie 2�. Serviciul secretariatului gene-
ral face cunoscut Direcţiei cultelor să coman-

de un rând de veșminte preoţești pentru preotul Vasile 
Papa Georgescu din Clisura

București, 27 aprilie 1868

Domnule Șef,
Preotul Vasile Papa Georgescu din Clisura (Macedonia) prin suplica 
sa înregistrată la Nr. 730 din 14 februarie a.c., între altele cere a i se da 
un vesmânt preoţesc pentru sfânta liturghie. Subsemnatul, conform 
rezoluţiunii pusă pe acea suplică, are onoarea a vă ruga să luaţi dispoziţiuni 
a se prepara prin licitaţiune, un rând de haine preoţești în sumă cât mai 
convenabilă, din § respectiv, iar după confecţionare veţi binevoi a mi le 
înainta spre a le trimite împreună cu alte cărţi la adresa menţionatului.
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Primiţi, vă rog, Domnule Șef, asigurarea osebitei mele consideraţiuni.
Șeful serv<iciului> Secretar<iatului> gen<eral>, 
G. Demetriu Theodorescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 1103/1868, f. 1. Cota nouă: 710/1868, f. 1

55 1���, august 22. Scrisoarea de mulţumire 
a îngrijitorului mănăstirii Bunavestire din 

Elasona, pentru veșmintele preoţești primite de 
la Minister și cere să i se trimită un clopot și două 
sfeșnice

Κύριε Ὑπουργέ,
Λαμϐάνομεν τὴν τιμὴν ἵνα σᾶς 
εἰδοποιήσωμεν ὅτι εὐχαρίστως 
ἐδέχθημεν τὰ διὰ τοῦ 
πανοσιοτάτου ἀρχιμανδρίτου 
Κ. Ἀϐερκίου διευθυντοῦ τῆς 
μακέδονο-ῥωμανικῆς σχολῆς 
καὶ συμπατριώτου ἡμῶν, παρὰ 
τῆς σ. κυϐερνήσεως σταλέντα 
ἡμῖν ἱερά, δηλαδή ἕν φελῶνι, 
ἕν στιχάρι, ἕν πετραχῆλι καὶ 
ἕν ζεύγος ἐπιμανικίων. Ὅθεν 
εὐγνωμονοῦντες διὰ τὴν ἣν 
δεικνύει πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἐνδεεῖς 
αὐτῆς ὁμοεθνεῖς πατρικὴν 
κηδεμονίαν οὐδὲν ἄλλο δὲν 
δυνάμεθα νὰ κάμωμεν πρὸς τὸ 
παρὸν εἰ μὴ τὸ νὰ ἐκφωνῶμεν

Domnule Ministru,
Am onoarea a vă face cunoscut 
că bucuros am primit sfintele 
ce ne-a trimis Onor. Guvern, 
prin preacuviosul arhimandrit 
d. Averchie, Directorul școlii 
macedoromâne și concetăţeanul 
nostru, adică un stihar, un felon, 
un epitrahil și o pereche de prema-
nici. Așadar, ca recunoștinţă 
pentru îngrijirea părintească ce 
demonstră pentru noi conaţionalii, 
nu putem face altceva ci numai 
ca să zicem totdeauna împreună 
cu preoţii care vor sluji cu ele, să 
trăiască România.
1868, august 22
Tesalia
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μεθ᾿ ὅλης καρδίας μετὰ τῶν 
ἱερέων τῶν ἱερουργούντων μ`  
αὐτὰ τὸ ζητῶ ἡ ὁμοεθνὴς καὶ 
ὁμόθρησκος ἡμῶν Ῥωμανία.
Δεχθῆτε, παρακαλῶ, τὴν 
διαϐεϐαίωσιν τῆς πρὸ ὑμᾶς 
ἰδιαζούσης ὑπολήψεώς μου. 
Υ.γ. Ἱκετικῶς δὲ παρακαλῶ το σ. 
ὑπουργείου νὰ λάϐω καὶ ἄλλοτέ 
ποτε ὑπ᾿ ὅψιν τὴν πτωχὴν ἡμῶν 
ἱερὰν μονήν, καὶ μᾶς ἐφοδιάσῃ, 
ἐὰν δὲν παρέχῃ τοῦτο κόπον εἰς 
αὐτό, μίαν καμπάναν καὶ δύο 
μανουάλια. 
ὁ ἐπιστάτης τοῦ ἱεροῦ 
μοναστηρίου Νικόδιμος

Primiţi vă rog, încredinţarea 
prea distinsei mele conside-
raţiuni.
P.S. Cu rugăminte rog pe 
Excelenţa Voastră să aveţi în 
vedere ca și altădată sărăcia 
sfintei noastre mănăstiri și să 
ne procuraţi, dacă nu vă face 
supărare, un clopot și două 
sfeșnice.
Îngrijitorul sfintei mănăstiri,
(ss) Nicodim

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 1103/1868, f. 13. Cota nouă: 710/1868, f. 13

56 1���, august 20. Mănăstirea Sfânta Treime 
de la Avdela cere un ajutor [Ministrului 

Cultelor și Instrucţiunii Publice al României Dimitrie 
Gusti] pentru repararea paraclisului și întreţinerea 
monahilor.

Se vor trimite trei sute lei prin prof. A. Mărgărit de la Grebena.
(ss) D. Gusti
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Domnule Ministru,
Subsemnatul, deși necunoscut 
Excelenţei Voastre, dar 
având plina convicţiune că 
mă prezentez prin această 
umila mea suplică înaintea 
unui ministru bisericesc și 
vorbesc pentru biserică, sper 
că Excelenţa Voastră va avea 
bunăvoinţă a mă asculta.

Sunt egumen al mănăstirii 
închinată în numele Preasfintei 
Treimi și situată între două 
comune române Avela și Perivoli 
în eparhia Grebenei; singurul 
izvor pentru întreţinerea 
umilei noastre mănăstiri este 
mila ce se face din bunăvoinţa 
creștinilor de pe împrejur, dar 
și aceasta de mult a lipsit din 
cauza revoluţiunei întâmplată 
la 1854 în părţile acestea, care 
aduse multe pagube creștinilor, 
încât se ocupă creștinii pentru 
contribuţiunile impuse și nu pot 
ajuta mănăstirea care se află în 
tristă stare.

Κύριε Ὑπουργέ,
Ὁ ὑποφαινόμενος ἂν καὶ 
ἄγνωστος τῇ ὑμετέρᾳ ἐξοχότητι, 
ἄλλ̓  ἔχων πλήρη πεπείθησιν 
ὅτι παρουσιάζομαι διὰ τῆς 
ταπεινῆς μου ταύτης ἀναφορᾶς 
ἐνώπιον ἑνὸς ὑπουργοῦ τῶν 
ἐκκλησιῶν, καὶ ὁμιλῶ περὶ 
ἐκκλησίας, ἐλπίζω ὅτι ἡ ὑμετέρα 
ἐξοχότης θἀ ἔχῃ εὐμένειαν νὰ μὲ 
ἀκροασθῇ.
Εἰμὶ ἡγούμενος τοῦ μοναστηρίου 
ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδος, 
εὑρισκόμενον μεταξὺ δύο 
Ῥωμανικῶν δήμων Ἀϐέλλας καὶ 
Περιϐόλι ἐπαρχίας Γρεϐενῶν· αἱ 
μόναι πηγαὶ πρὸς διατήρησιν τῆς 
ταπεινῆς ἡμῶν μονῆς εἰσίν αἱ παρὰ 
τῶν χριστιανῶν τῶν πέριξ χωρίων 
γινόμεναι αὐτοπροαίρετος 
ἐλεημοσύναι, ἀλλ̓  αὖται πρὸ 
πολλοῦ ἑξηντλήθησαν ἕνεκα 
τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1854 
ἥτις ἐπέφερε βλάϐην πολλῶν 
σκωρίων, ὥστε οἱ χριστιανοὶ 
καταγίνονται πρὸς ἐκπλήρωσιν 
τῶν ἐπιϐαλλομένων αὐτοῖς 
φόρων καὶ δὲν δύνανται νὰ 
ἐλεήσουν τὸ μοναστήριον τὸ 
ὁποίον εὑρίσκεται οὐχὶ εἰς καλὴν 
κατάστασιν προδιατήρησιν τῶν 
ἐν αὐτῷ πατέρων καὶ τῆς ἀξίας 
τῆς ὁποίας χρήζει.
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Pe lângă acestea și un 
paraclis închinat în onoarea 
Transfiguraţiunei Salvatorului, 
are necesitate de reparaţiune, 
dar fiindcă nu dispune de 
mijloace, se află asemenea în 
tristă stare.
Pentru aceasta vă rog fierbinte, 
Domnule Ministru, ca să ne 
faceţi un mic ajutor pentru 
reparaţiunea paraclisului și 
îmbunătăţirea stării părinţilor 
mănăstirii, din al cărei altar se 
înalţă rugăciuni pentru fericirea 
și prosperitatea naţiunei române, 
și dea Preaputernicul (ceea ce 
se va realiza peste curând) ca 
Sfânta liturghie să se facă în 
limba română, precum și din 
corul acestei mănăstiri s-a 
cântat de multe ori rugăciunile 
în limba română, atât din partea 
profesorilor, cât și a băieţilor 
care avură fericirea să-și facă 
studiile lor în România.

Fiindcă, după cum v-am spus 
mai sus, Domnule Ministru, 
mănăstirea se află între comuni 
române și cei ce frecventează la

Πρὸς τούτοις καὶ ἕν 
παρακλήσιον τῆς αὐτῆς 
μονῆς ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς 
Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 
δεῖται ἐπισκευῆς, ἀλλ̓  ἐξ αἰτιας 
λείπουν τὰ μέσα εὑρίσκεται 
ὁμοίως εἰς λυπηρὰν κατάστασιν.
Δι ὃ παρακαλῶ ἐνθέρμως 
τὴν ὑμετέραν ἐξοχότητα 
νὰ μᾶς κάμῃτε μίαν μικράν 
βοήθειαν πρὸς ἀνασκευὴν τοῦ 
παρακλησίου καὶ καλητέρευσιν 
τῆς καταστάσεως τῶν 
πατέρων τῆς μονῆς παρὰ τοῦ 
θυσιαστηρίου τῆς ὁποίας 
ὑψοῦνται εὐχαὶ πρὸς τὸν 
Παντοδύναμον, ὑπὲρ εὐτυχίας 
καὶ εὐημερίας τοῦ ῥωμανικοῦ 
ἔθνους, καὶ εἶθε ὁ Ὕψιστος 
δώσῃ, τὸ ὁποῖον ὅσον τάχιστα 
θὰ πραγματοποιηθῇ, ἵνα ἡ θεία 
λειτουργία γίνεται ῥωμανιστί, 
καθῶς καὶ ἐκ τοῦ χόρου 
ταύτης τῆς μονῆς ἐψάλλησαν 
πολλάκις δοξολογίαι εἰς 
ῥωμανικὴν γλῶσσαν παρὰ τε 
τῶν διδασκάλων καὶ τῶν παίδων 
οἵτινες ἔσχον τὴν εὐτυχίαν νὰ 
σπουδάσωσι εἰς τὴν Ῥωμανίαν. 
Διότι, ὡς σᾶς προεῖπον, κύριε 
ὑπουργέ, τὸ μοναστήριον 
εὑρίσκεται μεταξὺ δήμων 
ῥωμανικῶν καὶ οἱ συχνάζοντες
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mănăstire sunt români.
Primiţi, Domnule Ministru, 
încredinţarea consideraţiunei 
noastre și rugăciunile ce înălţăm 
către Cerescul Părinte pentru 
fericirea României.
1868, august 20 
Mănăstirea Sfânta Treime din 
Abela
(ss) Egumenul Mănăstirii 
Benedict, 
(ss) Calinic preot,
(ss) Dionisie preot, 
(ss) Grigorie ierodiacon, 
(ss) Isaia monah.

εἰς τὸ μοναστήριον εἰσὶ ῥωμάνοι.
Δεχθήτε, κύριε ὑπουργέ, τὴν 
διαϐεϐαίωσιν τῆς ὑπολήψεως 
μας καὶ τὰς εὐχὰς τὰς ὁποίας 
ὑψοῦμεν πρὸς τὸν Ἐπουράνιον 
ὑπὲρ τῆς εὐτυχίας τῆς Ῥωμανίας.
1868, Αὐγούστου 20.
Μοναστήριον τῆς Ἁγίας 
Τριάδος τῆς Ἀϐέλλα. 
Ὁ ἡγούμενος τοῦ μοναστηρίου 
Βενέδικτος
Παπὰ Καλινίκιος 
Παπὰ Διονύσιος 
Ἱεροδιάκονος Γρηγώριος 
Ἠσαΐας μοναχός

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 1103/1868, f. 28. Cota nouă: 710/1868, f. 28

57 [1���, septemvrie 10]. Mănăstirea Maica 
Domnului din Vlaho-Clisura cere un ajutor 

anual de la Ministerul Cultelor și Instrucţiunii publice 
[titular Al. Creţescu]

Se va avea în vedere după votarea bugetului pe anul viitor, deoarece 
Ministerul nu dispune decât de suma de lei noi 500.

Al. Creţiescu

Domnule Ministru,
Subsemnaţii, călugări ai mănăstirii Maicii Domnului din Vlaho-Clisura, 
avem onoare a ne prezenta la Excelenţa Voastră prin această petiţiune, spre 
a vă aduce la cunoștinţă deplorabila stare în care ajunseserăm din cauza 



�0 Victor Papacostea, Mihail Regleanu

lipsei cu desăvârșire a celor necesare pentru susţinerea noastră și pentru 
sacrul serviciu acestei mănăstiri care din veci fiind fondată de români, a 
conservat în sânul ei ca pe un sacru depozit, pietatea creștină și origina 
naţională, care evitând asprimea și persecutarea timpurilor dureroși a 
fugit în sacrele aceste și izolate stabilimente, ca într-un azil neviolabil și 
spre a invoca în nobila și generoasa inimă a Excelenţii Voastre, compăti-
mirea cea naţională și umană, ca un remediu al suferinţelor noastre și ca o 
sulagere a greutăţilor care au împovărat acest pios și naţional stabiliment.

Singurul venit și reazem, Domnule Ministru, al acestei mănăstiri, a 
fost totdeauna mila românilor de pe aici, care împovăraţi acum de lipsuri 
grele și de criza comercială, nu mai pot da ajutorul obișnuit la acest monu-
ment al ortodoxiei și al românismului și prin urmare nu numai părinţii 
dintrînsa suferă de o mare strâmtoare ci și mănăstirea este ameninţată de 
o ruinare.

Ca fii, dar minori, noi românii de aici ai României libere, care este 
una și singura mumă a românilor de pretutindeni, ne adresăm cu curaj 
și speranţă către Excelenţa Voastră și vă rugăm în numele sacrului și 
neîntreruptului legământ de naţionalitate și de cult, prin care suntem 
strâns legaţi de natură și uniţi prin sânge și inimă în eternitate cu fraţii 
noștri majori din România, să binevoiţi a ne acorda un ajutor anual pen-
tru susţinerea părinţilor din mănăstirea aceasta, care cu toţii suntem în 
număr de douăzeci și cinci, cei mai mulţi bătrâni, și pentru reparaţia și 
existenţa mănăstirii.

Mănăstirea aceasta, Domnule Ministru, este situată lângă Vlaho-Clisura, 
oraș românesc curat din Macedonia, și are împrejurul ei orașele românești 
Neveasta și Blaţa, iară ajutorul ce vă va dicta sentimentul naţional și uman 
spre a ne oferi, binevoiţi a ni-l trimite prin Domnul G. Goga, român de aici, 
așezat în București.

În fine, binevoiţi, Domnule Ministru, a primi cu indulgenţă încre-
dinţarea preadistinsei noastre consideraţiuni și a ferbintelor rugăciuni ce 
înălţăm Autoputernicului Domn, pentru prosperitatea României și pen-
tru prelungirea preţioșilor ani ai ilustrului ei Suveran, Carol I și pentru 
înflorirea și perpetuitatea glorioasei și strălucitoarei sale dinastii.
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Suntem, cu respect, ai Excelenţei Voastre plecaţi servitori și în Hristos 
rugători,

(ss) Îngrijitorul, Ioachim
(ss) Efimeriul, Antim
(ss) Meletie monahul,
(ss) Dionisie monahul

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 1103/1868, f. 32. Cota nouă: 710/1868, f. 32

58 1���, septemvrie 10. Scrisoarea îngrijito-
rului mănăstirii Maica Domnului din Vlaho-

Clisura către G. Goga din București rugându-l să predea 
și să susţie petiţiile de ajutor pentru mănăstire

Onorabile Domn G. Goga 
Informat fiind și convins că sentimentul Domniei Voastre naţional se urcă 
la un grad așa de mare, încât nimica nu vă poate opri de a lucra și stărui 
pentru interesul naţional, nu mă îndoiesc de a mă adresa la D<omnia 
Voastră>. Pentru un lucru care este nu numai uman și sacru ci și de inte-
resul naţionalităţii noastre.

Precum vă este cunoscut, Domnule Goga, sfânta mănăstire a patriei 
noastre Clisura, care este un stabiliment sacru și totdeodată uman, pentru 
că servește și ca un ospiciu în care săracul și infirmul găsește oarecare 
ajutare și un remediu al suferinţelor lui, fiind la o distanţă prea mică de 
oraș, poate servi și ca o școală în care săracii și orfanii patriei noastre să 
obtenească un nutriment sufletesc și trupesc și să primească o educaţiune 
creștinească și naţională și cu încetul mănăstirea aceasta să devină vatra 
în care să fie conservat și să se răspândească focul sacru al ortodoxiei și 
al naţionalităţii noastre, și ca un fel de seminar în care să se instruiască 
în limba naţională ca într-un internat, tineri români și, cu încetul, să se 
formeze preoţi și cântăreţi care să fie în bisericile românilor de pe aici, 
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când bunul Dumnezeu va binevoi ca să fie lăudat și în limba noastră, lucru 
care se va face în curând, dacă ceilalţi patrioţi ai noștri ar imita pe Dvs. și 
ar încuraja pe cei de aici ca să stimeze și să înveţe limba lor maternă.

Un an deja de când am primit direcţiunea acestei mănăstiri, ca îngrijitor, 
sunt ziua și noaptea ocupat de ideea aceasta și totdeauna gândindu-mă cum 
aș putea reuși, am proiectat și încercat diferite mijloace, care arătându-se 
prin experienţă impractibile, am fost de idee că trebuie și ar fi bine să 
fac recurs la generoasa sprijinire a naţiunii române, care singură este în 
stare de a-mi da concursul cuvenit și totdeodată de a mă încuraja atât 
materialmente precum și moralmente spre a putea împlini dorinţa mea 
în privinţa binelui naţional și a-mi acorda mijloacele cele necesare spre a 
izbuti, și pentru sfârșitul acesta am făcut două petiţiuni, una către Onor. 
Minister și alta către Onor. Cameră a României, pe care vi le înfăţișez 
într-aceasta, rugându-vă ca să le daţi după adresa lor și să lucraţi, prin 
mijloacele ce posedaţi, ca vocea noastră să găsească ecou în nobilele inimi 
ale reprezentanţilor și ale Onor. Guvern al României.

Subsemnatul, român din natură, însă crescut și învăţat în școale grecești, 
m-am mirat și m-am încântat când pentru prima oară am vizitat România 
și am văzut că există o naţie română care se servește de limba ei naţională 
nu numai în administraţiune și în comerţ ci și în biserică, și de atunci am 
fost amăgit pentru limba română și impacient ca să o auz și în bisericile de 
aici. Cătră aceasta, Domnule Goga, trebuie să știţi că bisericile, mănăstirile 
de aici depind de la patriarhii și de la mitropoliţii care au o jurisdicţiune 
absolută și nemărginită asupra lor, fără ca să poată nici o altă autoritate a 
se amesteca în orice privește pe biserică și pe cler. Deci vă atrag atenţiunea 
asupra acestui punct și, prin urmare, trebuie să observaţi atât Onor. D-lui 
Ministru, precum și D-lui Președinte al Camerei, că nu trebuie să se 
discute în ședinţă publică petiţiunea mea și că trebuie să rămăie secrete 
toate cele ce scriu căci altmintere se compromite chestia și nu putem face 
nimica. Se înţelege că școala de aici nu va fi secretă, însă ceea ce cer este 
să nu fie publicat că se trimite un ajutor din România pentru un asemnea 
scop. De aceea nici am scris în petiţiuni nimica despre aceasta, lăsând pe 
Dvs. ca să daţi confidenţialmente deslușiri lămurite despre aceasta.
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Binevoiţi dar a alerga, a stărui și lucra cu activitate cu toate mijloacele ce 
aveţi ca să ni se trimită un ajutor anual prin care să putem ajunge la scopul 
ce v-am descris. Răspundeţi-mi prin poștă, recomandând scrisorile Dvs. 
la Dl. Vasile Papasoglu în Salonic.

Primiţi încredinţarea distinsei consideraţiuni și a fierbintelor rugăciuni 
ce fac Atotputintelui pentru sănătatea și mântuirea Domniei tale și a toată 
familia Dvs., căreia deie-i Domnul nenumăratele bunătăţi ale binecuvân-
tării sale.

Sunt al Dvs. rugător în Hristos, îngrijitorul mănăstirei,
(ss) Îngrijitorul, Ioachim Ghioza Clisureanu
Vlaho-Clisura, 10 septemvrie 1868

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 1103/1868, f. 33. Cota nouă: 710/1868, f. 33

59 1���, februarie 1. Procesul verbal al 
Consiliului Permanent de Instrucţiune 

asupra reorganizării Institutului macedoromân din 
București

Să se scrie îngrijitorului de la Radu Vodă a pregăti cele trei camere ce i-am 
indicat pentru clasele cele trei divizionare ale liceului Matei Basarab.

Să se facă raport la Domnitor pentru numirea Arhimandritului Averchie la 
Direcţiunea școalei macedoromână.

Să se scrie Dlui. I. Macsim a veni la Minister spre a trata asupra reorganizării 
acestei școale în vederea de a o face să corespundă scopului instituţiunii sale.

(ss) Al. Creţiescu, 11 februarie 1869

Proces verbal
Ședinţa din 1 februarie 1869

Având în vedere propunerea D-lui Ministru de a opina asupra mijloacelor 
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mai nimerite pentru organizarea școalei macedoromâne, Consiliul opină:
1. Ca în localul Sf. Apostoli să rămână numai Școala macedoromână, 
care sub conducerea a trei institutori va prepara pe junii elevi în modul 
cel mai practic, din învăţăturile primare.
2. Junii elevi care au terminat învăţăturile, vor frecventa cursurile 
gimnaziale la unul din gimnaziile Sf. Sava sau Matei Basarab.
 3. Junii elevi care au etatea de 16 ani vor trece la școala normală spre a 
se prepara împreună cu candidaţii noștri.
4. Cei ce se destină pentru tagma bisericească vor trece în seminar.
�. Gimnaziul divizionar care funcţionează astăzi la Sf. Apostoli se va 
strămuta sau la Radu Vodă sau în alt local potrivit cu facilitatea de 
comunicaţiune a școlarilor ce-l frecventă.
(ss) Laurian (ss) S. Marcovici (ss) Aaron Florian

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 148/1869, f. 29. Cota nouă: 169/1869, f. 29

60 1���, februarie 13. Raport la Domnitor 
pentru reintegrarea Arhimandritului 

Averchie în funcţia de Director al Institutului 
macedoromân din București 

1869, februarie 13

Preaînalţate Doamne,
În septemvrie anul expirat 1868, în urma unei dezordini întâmplate la 
Institutul macedoromân din București și după propunerea făcută de 
comisiunea de anchetă, Consiliul Permanent de Instrucţiune, între alte 
măsuri propuse pentru restabilirea ordinei în școală, a cerut destituirea 
părintelui arhimandrit Averchie, Directorul acelui institut și înlocuirea 
sa prin Dl. N. Florescu.

Domnul Ministru de pe atunci a aprobat toate celelalte dispoziţiuni afară 
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de depărtarea Directorului. După aceasta, Preaînălţate Doamne, Consi-
liul Permanent de Instrucţiune prin procesul verbal de la 10 octomvrie 
acel an, din propria sa iniţiativă, a propus Ministrului din nou numirea 
d-lui N. Florescu la Direcţiunea acelei școale. Asupra acestui proces ver-
bal, deși dl. Ministru Gusti a dat o rezoluţiune a se mai aștepta în ceea ce 
privește înlocuirea directorului școalei, cu toate acestea, peste nouă zile, 
printr-o simplă hârtie ministerială părintele Averchie fusese îndepărtat 
de la Direcţiunea școalei.

Supunând această împrejurare, cu profund respect, la cunoștinţa Înălţi-
mii Voastre, și având în vedere că încă de la instituirea școalei macedoro-
mâne scopul a fost de a se pune în capul ei o persoană din partea locului, 
vin cu cel mai profund respect, a vă ruga, Preaînălţate Doamne, ca în inte-
resul serviciului să binevoiţi a subscrie alăturatul proiect de decret pentru 
reintegrarea părintelui arhimandrit Averchie, care a și luat o parte activă 
la fondarea acestei școlale.

Sunt, cu cel mai profund respect, Preaînălţate Doamne, al Măriei 
Voastre preaplecat și supus servitor,

Ministrul Instrucţiunii Publice și al Cultelor,
(ss) Al. Creţiescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 148/1869, f. 30. Cota nouă: 169/1869, f. 30

61 1���, septemvrie 13. Decretul domnesc 
pentru reintegrarea Arhimandritului Averchie 

în funcţia de director al Institutului macedoromân 
din București 

Carol I
Prin graţia lui Dumnezeu și voinţa Naţională Domn al românilor
La toţi de faţă și viitori sănătate
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Asupra raportului Ministrului Nostru Secretar de Stat la Departamentul 
Instrucţiunii Publice și al Cultelor Nr. 1407

Am decretat și decretăm:
Art. 1. Cuviosul Arhimandrit Averchie, se numește în funcţiunea de 

Director al Institutului macedonoromân din București, în locul D-lui N. 
Florescu;

Art. II și cel din urmă. Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departa-
mentul Instrucţiunii Publice și Cultelor va aduce la îndeplinire decretul 
de faţă.

Dat în București, la 13 septemvrie 1869,
(ss) Carol

Nr. 3�� Ministrul Instrucţiunii Publice și  
 al Cultelor,

 (ss) Al. Creţiescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 148/1869, f. 32. Cota nouă: 169/1869, f. 32

62 +1���, iunie 10. Raportul Arhimandritului 
Averchie asupra formării unui consiliu școlar 

și a primirii tinerilor în Institutul macedonean

Direcţia Școalei Macedoromâne București, 1869 iunie 10
Nr. 41

Cât pentru întâia cerere se va răspunde că, pentru orice caz de ordine și 
disciplină privitoare la bunăstarea Institutului, părintele director va putea 
convoca consiliul profesoral, care sub preșidenţia sa va desbate și va decide 
toate chestiunile ce s-ar ivi. Cât pentru a doua și a treia propunere, Ministe-
rul va avea îngrijire ca să nu se mai primească în institut elevi nici mai mici de 
12 ani, nici de aceia care n-ar aduce de la comunele lor încredinţări că sunt 
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trimiși cu scop de a învăţa în institut spre a utiliza mai pe urmă cunoștinţele 
câștigate ca învăţători în satele din patria lor.

(ss) A. Florian (ss) S. Marcovici (ss) D. Petrescu

Domnule Ministru,
În dorinţa ce am ca această școală să se consolideze cât mai mult, ca una ce 
e menită pentru un mare scop, vin respectuos prin aceasta a vă comunica 
că, dacă credeţi Dvs. de cuviinţă, ar fi bine să se facă pe lângă această 
școală un comitet de bărbaţi competenţi, care în amorul lor pentru tot 
ce e român să se adopere a-i da o formă cât mai regulată, precum sunt 
instituite și în alte părţi institutele pedagogice. Sunt asemenea de părere, 
Domnule Ministru, că ar fi bine să se ia dispoziţiuni de acum înainte ca 
tinerii ce se admit în această școală să nu fie mai mici decât cel puţin 12 
ani, căci în alt mod vedeţi ce se întâmplă: suntem constrânși a ţine un elev 
câte 8 sau 9 ani, până când să vină în etate de a putea merge la misiunea 
sa, pe când dacă ar fi tineri mai formaţi, atunci ar ajunge 3 sau cel mult 4 
ani de studiu. Mai sunt încă de părere că ar fi bine ca elevii ce vin în acest 
institut să fie trimiși de comuna unde locuesc, ca să aibă pe urmă unde 
să se întoarcă, iar nu ca acum, cei care nu găsesc stăpân prin București, 
dau fuga la școală. Poate că s-a luat în considerare că nu se mai plătește 
transportul lor fiind aici; fiţi siguri despre aceasta că de acum înainte nu 
va mai fi trebuinţă de nici un fel de speze pentru aducerea elevilor. Odată 
drumnul făcut, vin singuri cu cea mai mare plăcere.

Acestea aveam a vă comunica, Domnule Ministru, și-mi place să sper că 
Dvs. în amorul ce aveţi pentru elementul român, ca și până acum, veţi face 
tot ce va fi mai util în această circumstanţă.

Primiţi, vă rog, cu acestea, asigurarea distinsei mele consideraţiuni,
Director,
(ss) Averchie arhimandrit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 148/1869, f. 189. Cota nouă: 169/1869, f. 189
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63 1���, iunie 2�. Raportul Arhimandritului 
Averchie pentru trimiterea a opt tineri din 

Institutul macedonean să deschidă școli românești 
în Macedonia

Direcţia Școalei Macedoromâne București, 1869 iunie 25
Nr. 47

Fiindcă scopul școalei macedonoromână din București, este să formeze 
institutori români pentru populaţiunea română din Macedonia, acum 
Directorul acestei școli arătând prin prezentul raport că încă șapte elevi sunt 
apţi a deschide școale românești în patria lor, cere a se lua dispoziţiuni să se 
trimită acolo spre împlinirea scopului pentru care s-au adus aici.

(ss) S. Marcovici (ss) I. Zalomit

Domnule Ministru,
Precum v-am mai comunicat și altă dată, vin respectos a vă declara și 
acum, că românii de dincolo de Dunăre simt cea mai mare necesitate și au 
cea mai vie dorinţă de a avea profesori de limba română. 

Ocaziunea e foarte favorabilă și foarte la timp pentru ca să începem a 
pune în practică scopul acestui institut. Din această școală sunt 8 elevi 
care au terminat cl. III gimnazială cu cel mai bun succes, precum puteţi 
vedea din alăturata listă. Nimic nu mai rămâne, Domnule Ministru, decât 
ca, dacă credeţi și Dvs. de cuviinţă, să binevoiţi a le da ordin de orânduire 
ca profesori acestor 8 tineri, care sunt foarte capabili de a corespunde 
misiunii lor.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, cu aceasta, asigurarea distinsei 
mele consideraţiuni,

Director,
(ss) Averchie arhimandrit †

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 148/1869, f. 215. Cota nouă: 169/1869, f. 215
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64 1���, iunie 2�. Lista tinerilor ce urmează 
a pleca în Macedonia spre a deschide școli 

românești

Notele ce au obţinut elevii macedoneni din cl. III gimnazială ca rezultat al 
anului școlar 1868–1869

 Rezultatul total
Paciurea Basiliu 9,99
Popilian Nicolau 9,97
Teodorian Apostol 9,96
Goga Steriu�  9,95
Popescu Demetriu 9,94
Georgescu Demetriu� 8,97
Chiriac Jacca - „ -
Tomescu Ioan - „ -

Observ<aţie>. Acești doi din urmă și-au repus examen: cel dintâi din cauză 
de morb, iar cel de-al doilea a plecat în patrie încă mai dinainte; totuși însă, 
și unul și altul sunt tot așa de forţi ca și ceilalţi.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 148/1869, f. 216. Cota nouă: 169/1869, f. 216

� Gușu (Sterie) Papacostea-Goga
� Dumitru G. Badralexi
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65 1���, octomvrie 1�. Românii din comuna 
Perivoli cer un dascăl spre a deschide școală 

românească și trimit un tânăr să se pregătească pentru 
preoţie

Perivoli din Epir, 1869 
octomvrie 15
Domnule Ministru,
Astăzi, când pe la toate 
comunele române de aici a 
început a străbate sămânţa de 
studiul limbii noastre naţionale, 
pentru care nici că credeam că 
sunt litere române, că limba 
noastră are literatură ca să scrie. 
Astăzi, când în comuna noastră 
și avum încă fericire de a avea 
învăţător de limba noastră, cu 
toate astea vedem pe copiii 
noștri că au început a pronunţa 
cuvinte de pe cărţile române și 
a scrie câteva vorbe și numele 
lor, mai cu seamă citesc din 
Istoria Sacră, auzim și înţelegem 
atât noi cât și ei care sunt încă 
în fragedă etate și ne bucurăm 
mult pentru aceasta.

Περιϐόλιον τῆς Ἠπείρου, 1869 
Ὀκτοϐρίου 15
Κύριε Ὑπουργέ, 
Σήμερον, ὅταν σχεδὸν εἰς 
ὅλας τὰς κωμοπόλεις ἤρχισεν 
νὰ διαδίδεται ὁ σπόρος 
τῆς σπουδῆς τῆς μητρικῆς 
ἡμῶν γλώσσης, περὶ ἧς μήτε 
ἠξεύραμεν ἂν ὑπάρχωσι 
ῥωμανικὰ στοιχεῖα ἂν ὑπάρχῃ 
ῥωμανικὴ φιλολογία ἂν ἀκόμη 
γράφεται ἡ γλῶσσα μας. 
Σήμερον ἐνῷ εἰς τὴν ἡμετέραν 
κωμόπολιν οὐκ ἔχωμεν ἔτι 
τὴν εὐτυχίαν νὰ ἔχωμεν 
διδάσκαλον τῆς ἐθνικῆς ἡμῶν 
γλώσσης μολαταῦτα βλέπομεν 
τὰ τέκνα ἡμῶν ὅτι ἤρχισαν νὰ 
ἀναγινώσκωσιν εἰς τὰ ῥωμανικὰ 
βιϐλία καὶ γράφωσι λέξεις καὶ τὰ 
ὀνόματά των, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 
ἀναγινώσκουσιν εἰς τὴν ἱερὰν 
ἱστορίαν ἀκούομεν καὶ ἐνοοῦμεν 
τόσον ἡμεῖς ὅσον καὶ αὐτὰ 
ὁποῦ εὑρίσκονται εἰς τρυφερὰν 
ἡλικίαν, καὶ χαίρομεν πολὺ διὰ 
τοῦτο.
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Cunoscum și văzum prin însuși 
ochii noștri câtă putere are 
limba maternă și câtă facilitate 
dă copiilor pentru a studia; 
pentru aceasta v-am rugat ca 
să ne trimiteţi de învăţător pe 
Domnul Apostol Teodorescu. 
Dar ca să ajungem și noi a 
asculta numele lui Dumnezeu, 
cântându-se în biserică în limba 
noastră, dorim ca să avem și 
preot român, cărţile bisericei 
române.

Pentru aceasta trimitem pe 
Georgiu Perdichi din partea 
comunei noastre, care învăţând 
puţină carte română de la 
învăţătorul Avelei, anume I. 
Tomescu astă vară ne-a învăţat, 
cât știu și el, pe feciorii noștri; 
acum dar îl trimitem ca să 
înveţe acia câtă carte îi trebuie, 
pentru a se face preot în compa-
raţiune cu părţile noastre, apoi 
aprovizionându-se cu cărţile 
necesare pentru biserică să se 
întoarcă în patria noastră ca să-l 
hirotonisim preot al comunei.

Ἐγνωρίσαμεν καὶ εἴδαμεν ἰδίοις 
ὀφθαλμοῖς πόσην δύναμιν 
ἔχει ἡ μητρική μας γλῶσσα 
καὶ πόσην εὐκολίαν παρέχει 
τοῖς νέοις πρὸς ἐκπαίδευσιν, 
διὰ τοῦτο παρεκαλέσαμεν 
τὴν ὑμετέραν ἐξοχότητα ἵνα 
μᾶς στείλητε διδάσκαλον τὸν 
Ἀπόστολον Θεοδωρέσκον. 
Ἀλλ̓  ἵνα φθάσωμεν καὶ ἡμεῖς 
νὰ ἀκούσωμεν τὸ ὄνομα τοῦ 
Ὑψίστου αἰνούμενον εἰς τὴν 
ἐκκλησίαν εἰς τὴν μητρικήν 
μας γλῶσσαν, ἐπιθυμοῦμεν 
νὰ ἔχωμεν ἱερέα ῥωμάνον, 
ἐκκλισιαστικὰ βιϐλία ῥωμανικά.
Διὰ τοῦτο στέλλωμεν τὸν 
Γεώργιον Περδίκη ἐκ μέρου τῆς 
κωμοπόλεως ἡμῶν, ὅστις μαθὼν 
ὀλίγα ῥωμανικὰ γράμματα παρὰ 
τοῦ τῆς Ἀϐέλλας διδασκάλου 
Θομέσκου, τὸ παρελθὸν θέρος, 
παρέδωσεν εἰς τὰ τέκνα μας 
ῥωμανικὰ γράμματα ὅσον 
ἐγνώριζεν. ἤδη λοιπὸν τὸν 
ἀποστέλλωμεν ἵνα αὐτόθι 
σπουδάσῃ ὅσον χρειάζεται διὰ 
νὰ γίνῃ ἱερεὺς διὰ τὰ ἐνταῦθα 
μέρη. ἔπειτα ἐπιστρέφων εἰς τὴν 
πατρίδα μας μὲ τὰ ἀναγκαῖα 
ἐκκλησιαστικὰ βιϐλία νὰ τὸν 
χειροτονήσωμεν ἱερέα τῆς 
κωμοπόλεως ἡμῶν.
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Vă rugăm, Domnule Ministru, 
ca să-l puneţi, într-o școală, 
după cum cunoașteţi Excelenţa 
Voastră, conform cu misiunea 
sa, și fiindcă este sărac și fără 
mijloace pecuniare să-i acordaţi 
cele necesare pentru întreţinerea 
sa.
Având deplină convicţiune că 
rugăminţile noastre se vor lua 
în consideraţiune, avem onoare 
a ne subsemna cu respectul și 
stima cuviincioasă.
Ai Domniei Voastre preaplecaţi 
notabili ai comunei Perivoli din 
Epir.

ὁ ταπ<ε>ινὸς σας Ἠκονόμος 
Πάπα Γιώργις Περιϐολίτης 
ὁ ταπ<ε>ινὸς σακελάριος Πάπα 
Ἰωάνις Περιϐολίτης 
Ταπεινὸς σας Πάπα Γεώργιος 
Περιϐολίτης
Θοδόρος Μίρκος
Στέργιος Γόγου
Γιάνος Τότου
Νίκας Πάπα Θεώδορος 
Δίμος Γιάνη
(ss) Panageotis Ţiani Perdichi

Παρακαλοῦμεν θερμῶς κύριε 
ὑπουργέ νὰ εὐδοκήσητε νὰ τὸν 
κατατάξητε εἰς ἕν σχολεῖον ὡς 
γνωρίζετε ἡ ὑμετέρα ἐξοχότης, 
συμφώνως τῇ ἀποστολῇ του, 
καὶ ἐπειδὴ εἶναι πτωχὸς καὶ 
παραχωρήσετε τὰ ἀναγκαῖα τῆς 
τροφῆς του.
Ἔχοντες πλήρη πεπείθησιν 
ὅτι αἱ παρακλήσεις ἡμῶν 
εἰσακουσθήσονται, ἔχομεν τὴν 
τιμὴν νὰ ὑποσημειοθῶμεν μὲ τὸ 
ἀνῆκον σέϐας.
Τῆς ὑμετέρας ἐξοχότητας 
πρόκριτοι καὶ δημογέροντες τῆς 
τῆς κωμοπόλεως Περιϐολίου τῆς 
Ἠπείρου.
Χατζὶ Στέργιας 
Γόγος Πατκάζης

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 148/1869, f. 461. Cota nouă: 169/1869, f. 461
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66 [1���]. Raportul Arhimandritului 
Averchie [către Al. Creţescu, Ministrul 

Cultelor și Instrucţiunii Publice] asupra perspectivelor 
elevilor din Internatul macedoromân

Școala Macedonoromână din București
Nr. 4

Domnule Ministru,
Din douăzeci de școlari care i-am adus eu din Macedonia, cinci s-au înapoiat 
ca profesori, unul a murit, altul s-a gonit și altul a fugit; au mai rămas dar 
doisprezece din cei aduși și recomandaţi de mine, despre care am plină 
convicţiune că, după terminarea studiilor lor, pot produce în ţara lor 
folosul ce și-a propus guvernul prin cariera profesorală.

Mai sunt încă în școală șaisprezece studenţi; trei dintre aceștia mi-au 
fost recomandaţi mie de către părinţii lor din Macedonia, despre care cred 
cu plină convicţiune că după terminarea studiului vor fi iarăși folositori. 
Ceilalţi treisprezece sunt băgaţi în școală prin diferite recomandaţiuni și 
mijlociri. Aceștia, cred că nu mă înșel afirmând că nu pot produce nici un 
folos, căci chiar de ar termina studiile cu succes nu se vor întoarce în ţara 
lor spre a fi profesori și, prin urmare, nu vor răspunde la misiunea pentru 
care s-a creat această școală.

Am onoarea, dar, a vă face cunoscut acestea, după datorie, spre a nu mă 
discredita în ochii Dvs.

Director, 
(ss) Averchie arhimandrit 

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 148/1869, f. 467. Cota nouă: 169/1869, f. 467
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67 1���, martie 2�. Raportul Diviziei Școalelor 
[către Al. Creţescu, Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice] asupra subvenţionării școalelor 
românești de peste Dunăre.

Referat
Diviziunea școalelor
1869, martie 26/7

Conform ordinului Dvs. am onoarea a vă refera împrejurările subven-
ţionării școalelor române din Imperiul Turciei.

La finele anului expirat, existau 7 școale de asemenea categorii, din 
care 2 în Epir, 4 în Macedonia și 1 în Silistra. Instrucţiunea elevilor ce 
au populat aceste școale, a fost și este încredinţată la câte un institutor 
recunoscut de Minister, parte după stăruinţele comunelor, iar parte după 
cererile ce au făcut institutorii de a deschide școale române în părţile 
acelor locuri. Subvenţiunea acordată școalelor, sau mai bine zicând, lefile 
institutorilor lor, se mărgineau în suma de 2592 lei, bani 59, alocaţi la 
cap. XXI, art. 678 al bugetului pe 1868, din care lei 1929 bani 53 s-au 
liberat în trebuinţele chiriei și subvenţiunei școalei din Bitolia până la 
1 septemvrie, iar diferenţa de 663 lei, 6 bani este nemandată până astăzi. 
Insuficienţa diferenţei de mai sus, pe cât nu mă îndoiesc, nepermiţând 
a se ajutora școalele din Abela, Grebena, Ohrida, Noua Bela, Smecse și 
Silistra, înfiinţate unele la început și altele spre finitul anului expirat, 
Domnul Ministru de atunci a regulat ca aceste școale să fie ajutate 
din § extraordinar, după analogia sumei de câte 400 lei vechi pe lună 
pentru fiecare școală. Împrejurări necunoscute subsemnatului, au făcut 
ca acestor școale să nu li se plătească nimic până astăzi, deși ordinele 
Domnului fost Ministru s-au comunicat din timp Diviziei contabilităţii, 
astfel că în prezent, după cercetările ce făcui, lucrările anterioare, relativ 
la recunoașterea institutorilor școalelor în chestiune cum și a registrelor 
contabilităţii, se constată că Ministerul datorește a plăti acestor școale 
lei noi 3555, bani 45, până la finele anului 1868, după cum mai lămurit 
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se vede în alăturatul tablou. Aceasta fiind suma subvenţiunii în drept a 
se libera școalelor române din Turcia asupra conturilor bugetului anului 
trecut, am onoarea a o supune la cunoștinţa Dvs. spre a ordona cele ce 
veţi binevoi.

Cu această ocaziune am onoarea a vă ruga să binevoiţi de a ordona 
repartiţiunea sumei de lei noi 7000 ce este prevăzută în bugetul pe 1869 
pentru aceste școale.

Capul Diviziei, G. Bilciurescu

Se vor libera acele lefi în sumă de 148 lei noi pe lună pentru fiecare, din § 
extraordinar, de pe anul trecut, conform art. 4, litera b, legea contabilităţii, iar 
cât pentru anul curent se va libera acele lefi din § respectiv și la neajungere 
până la finitul anului din § extraordinar.

27 martie 1869
Al. Creţiescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 182/1869, f. 3. Cota nouă: 209/1869, f. 3

68 1���, ianuarie 1�. Raportul profesorului 
Apostol Mărgărit [adresat Ministrului 

Cultelor și Instrucţiunii Publice Al. Creţescu] cerând să 
i se achite subvenţia sa ca profesor la Vlaho-Clisura

Domnule Ministru,
Subsemnatul, institutor de limba română, subvenţionat de Onorabilul 
Guvern al României, am onoarea a mă prezenta la Excelenţa Voastră prin 
această petiţiune a mea, spre a vă ruga plecat să binevoiţi a elibera man-
datele cuvenite ca să mi se plătească subvenţiunea mea pentru doispre-
zece meși, adică de la 1 mai 1868 și până la 30 aprilie 1869, câte patru sute 
lei vechi pe fiecare mes, total lei vechi patru mii opt sute, sau lei noi una 
mie șapte sute șaptezeci și șapte și bani șapte zeci și șapte, nr. 1777 lei și 
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77 bani, pe care binevoiţi a-i trimite la Agenţia ţării în Constantinopol, 
spre a mi-i expedia aici. Vă alăturez aci și dovada de primire, după regula 
contabilităţii, numai pentru opt meși, adică pentru mai, iunie, iulie și 
august 1868, am trimis dovada de primire la acest Onor. Minister, încă 
de la august trecut, și până astăzi și am primit banii pentru acești patru 
meși. Întârzierea și neregularitatea care se ivesc la trimiterea subvenţiunii 
mele, îmi cauzează o strâmtoare de bani nemărginită și niște greutăţi 
nesuportabile, neavând alte resurse pentru susţinerea mea și a familiei 
mele decât numai pe subvenţiune. Deci, fierbinte rog pe Excelenţa Voastră 
să binevoiască a-mi trimite cu cât se poate mai în grabă, subvenţiunea mea 
pentru un an întreg, ca să nu mai sufăr pe nedrept și nemeritat.

Până la 31 august 1868 am fost institutor de limba română în Grebena 
(oraș lângă muntele Pind), iar de la 1 septemvrie aceluiaș an, m-am 
mutat aici în orașul Vlaho-Clisura, pentru motive pe care le-am deja 
expus fostului Agent în Constantinopol iar actualmente Ministru de 
Finanţe, domnul Al. G. Golescu, precum și d-lui V.A. Urechia, directorul 
Ministerului Instrucţiunii Publice și al Cultelor, și pe care le-aș fi expus 
cu ocaziunea aceasta și Excelenţei Voastre, dacă n-aș fi crezut că, repetând 
acelaș obiect, voi absoarbe preţioasele momente ale timpului Dvs. care 
vă este așa de scump, pe câtă vreme puteţi avea aceste informaţii de la 
Dl. Director al Ministerului. Deci rog respectos pe Excelenţa Voastră să 
binevoiţi a mă confirma în postul de Vlaho-Clisura.

Tot de la Domnul A. Golescu și V.A. Urechia se poate informa Excelenţa 
Voastră despre strașnica persecutare ce-mi face clerul fanariot. Dacă aţi 
avea bunătatea să vă informaţi de suferinţele mele și să-mi daţi ajutorul 
cuvenit spre a putea continua naţionala misiune a mea și spre a susţine și 
avea un bun succes cauza românismului, pentru care sunt persecutat și 
sufăr.

Consolându-mă de buna și dulcea speranţă ce am pentru bunăvoinţa 
Excelenţei Voastre și, convins că vă animaţi de nobilul sentiment al 
patriotismului în dirijarea instrucţiunii publice, mă aștept la o promptă 
ameliorare a stării mele financiare. Binevoiţi, Domnule Ministru, a primi 
cu indulgenţă expresiunea preadistinsei mele consideraţiuni și a stimei 
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ce port către Excelenţa Voastră, al cărui sunt cu cel mai profund respect, 
preasupus servitor, institutorul de limba română,

Apostol Mărgărit
În Vlaho-Clisura din Macedonia
15 ianuarie 1869

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 182/1869, f. 6. Cota nouă: 209/1869, f. 6

69 1���, martie 1�. Tablou de subvenţiunile 
plătite și care urmează a se plăti pe anul 1��� 

la școlile române de peste Dunăre

Tablou de școalele din Macedonia pe 1868

Nr
. c

rt
. Numele 

profesorului
și numirea școlii

Subvenţiunile 
mandatate și 
expediate

Subvenţiunile 
mandatate și 
neexpediate

Ce este a se 
mandata până 
la finele 
anului 1868

L. B. L. B. L. B.

I D. Atanasescu, profesorul 
școalei din Bitolia, pe 
ianuarie, februarie, 
martie și aprilie 1868

592 59

Subvenţiunea acestui 
profesor pe lunile mai, 
iunie, iulie și 
august 1868, banii s-au 
primit acum de la 
Ministerul de Finanţe și 
sunt gata a se expedia

592 59 592 59

Asemenea subvenţia 
acestui profesor pe sept., 
oct., nov. și dec. 1868 nu 
s-a mandatat

592 50

Chiria acei școale pe 
întregul an

444 44
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Nr
. c

rt
. Numele 

profesorului
și numirea școlii

Subvenţiunile 
mandatate și 
expediate

Subvenţiunile 
mandatate și 
neexpediate

Ce este a se 
mandata până 
la finele 
anului 1868

L. B. L. B. L. B.

Acestea sume din capit. 
21 art. 678 special pentru 
acele școale

II D. Apostol Mărgărit, 
profesorul școalei din 
Grebena

592 59

A se mai da de la 1 mai 
până la finele anului

1185 18

III D. S. Tomescu, profesorul 
școalei din Abela, 
asemenea

592 59 1185 18

IV D. C. Petrescu, profesorul 
școalei din Silistra, 
subvenţia pe lunile iunie, 
iulie și august 1868

444 44

Asemenea a se da pe sept., 
oct., nov. și decemvrie 
1868

592 59

V D. G. Tomara, profesorul 
şcoalei din
Ohrida, subvenţia pe 
lunile sept., oct., nov. şi 
dec. 1868 a 220 lei pe lună

880

Acestea sume din § 
cheltuielilor anuale extra-
ordinare Total:

4139 24 592 59 3555 45

Pe lângă acestea mai sunt noi numiţi

VI D. G. Daute, profesorul 
școalei comunei Smixi 
din Epir în Macedonia 
<sic!>, de la 1 nov. 1868 nu 
i s-a dat nimic căci nu i s-a 
hotărât ce subvenţie are a i 
se da pe lună
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Nr
. c

rt
. Numele 

profesorului
și numirea școlii

Subvenţiunile 
mandatate și 
expediate

Subvenţiunile 
mandatate și 
neexpediate

Ce este a se 
mandata până 
la finele 
anului 1868

L. B. L. B. L. B.

VII D. Tuliu G. Tacit, 
asemenea numit de la 1 
oct. în 
comuna Noua-Bela în 
Macedonia, nu i s-a dat 
nimic căci iarăși nu i s-a 
hotărât subvenţia ce 

p. Capul Diviziei,
I.S. Ciudin

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 182/1869, f. 10. Cota nouă: 209/1869, f. 10

70 1���, mai 3. Scrisoarea de mulţumire a 
notabililor comunei Ohrida pentru trimiterea 

învăţătorului Gheorghe Tomara să deschidă școală 
românească în comună

Ohrida, 3 mai 1869

Domnule Ministru,
Românii din vechea Ohrida din Macedonia văzând, prin venirea d-lui 
profesor George Tomara, realizate dorinţele lor, exprimate prin petiţiu-
nea lor din anul trecut, se simt datori și se grăbesc prin subscrișii nota-
bili ai ambelor suburbii române din suszisa urbe, a mulţumi onorabilului 
guvern și întregii naţiuni române a-și exprima, prin aceasta, profunda lor 
recunoștinţă pentru această binefacere și înalţă fierbinţi rugăciuni către 
Atotputintele pentru prosperitatea României.
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Trăiască naţiunea română; trăiască preabunul ei Domnitor, Carol I
Σημηόν Κουρμήσου
Ναούμ Λ. Σόλγος
Νικόλαος Α. Κώϊε
Βάνιζου Κ.Διμόνια
Ἀναστάσιος Θαφνήδος 
Σώτηρ Α. Λάζου
Νικόλαος Δ.Γ. 
Ναοὺν Ῥῶκα
Ἠώανη Α.Προυπάκα
Νικόλαος Σημηόν

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 182/1869, f. 23. Cota nouă: 209/1869, f. 23

71 1���, septemvrie �. Petiţia prin care notabilii 
comunei Perivoli mulţumesc Ministerului 

Instrucţiunii pentru educarea copiilor lor și cer pe 
Apostol Teodorescu ca învăţător în comuna lor

Epir, Perivoli din Pind
1869, septemvrie 7

Domnule Ministru,
Inima noastră nu află cuvinte 
convenabile ca să-și exprime 
al ei bucurie ce simţi încă 
din momentul ce am trimis 
pe scumpii noștri feciori să 
studieze în școalele naţionale de 
aicia; anul trecut în cursul

Κύριε Ὑπουργέ, 
Ἡ καρδία ἡμῶν δὲν εὑρίσκει 
λέξεις καταλλήλους ἵνα 
ἐκφρασθῇ τὴν ἑαυτῆς χαρὰν 
ἣν ᾐσθάνθῃ, ἀφ̓  ἧς στιγμῆς 
ἐστείλαμεν τὰ ἀκριϐὰ ἡμῶν 
τέκνα νὰ ἐκπαιδευθῶσιν εἰς τὰ 
αὐτόθι ἐθνικὰ σχολεῖα,



111Documentele redeșteptării macedoromâne

vacanţiunilor cu nespusa 
alegreţă i-am văzut în mijlocul 
nostru în braţele noastre, 
formaţi cu cunoștinţe de 
învăţătură și de limbi.

Plăcerea, bucuria, amoarea 
noastră sentimentală s-a adăugat 
și mai mult, apoi acoperind 
fragede frunți a scumpilor 
noștri copii cu călduroase 
sărutări i-am trimis iarăși 
pentru a-și completa studiile lor.
Acuma văzând în Monitorul cu 
Nr. 142 că doi din feciorii care 
aparţin din comuna noastră și 
anume Apostol Theodorescu 
și Demetriu Siumba au ieșit 
primii, bucuria noastră deveni 
și mai dificilă de exprimat, alt 
n-avem ce face decât înălţăm 
mai întâi călduroase rugăciuni 
către cerescul Părinte ca să 
dea prosperitate României, 
îndelungată și fericită viaţă și 
amoare paternă alesului ei și 
guvernului său, și al doilea 
rugăm pe Dvs.

τὸ παρελθὸν ἔτος, ἐν καιρῷ 
τῶν γενικῶν ἐξετάσεςν μετὰ 
ἀνεκφράστου χαρᾶς ἴδομεν 
αὐτὰ ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν εἰς τὰς 
ἀγκαλὰς ἡμῶν σχηματισμένους 
μὲ γνώσεις παιδείας καὶ 
γλωσσῶν. 
Ἡ χαρά, ὴ αἰσθηματικὴ 
ἡμῶν ἀγάπη προσετέθη ἔτι 
περισσότερον, ἀκολούθως 
ἀσπασθέντες τὰ τρυφερὰ 
μέτωπα τῶν ἀκριϐῶν ἡμῶν 
τέκνων τὰ ἀπεστείλαμεν ἵνα 
συμπληρώσωσι τὰς σπουδᾶς 
των. Ἤδη πάλιν βλέποντες εἰς 
τὸ ὑπαριθμὸν 142 φύλλον τῶν 
Μονήτορος ὅτι, δύω ἐκ τῶν 
μαθητῶν ὄντων ἐκ τῆς ἡμετέρας 
κωμοπόλεως, Ἀπόστολος 
Θεοδωρέσκου καὶ Δημήτριος 
Σιούμπα, ἐϐραϐεύθησαν 
ἡ χαρὰ ἡμῶν κατήντησεν 
ἔτι δυσέκφραστο δι ᾿ ὅ 
ἐκφράζοντες αὐτὴν ἐκ βαθούς 
τῆς ψυχῆς ἡμῶν, ὑψοῦμεν κατὰ 
πρῶτον θερμὰς εὐχὰς πρὸς 
τὸν ἐπουράνιον Πατέρα, ἵνα 
χαρίσῃ πρόοδον τῇ Ῥωμανίᾳ, 
μακροημερεύοθσαν ζωὴν 
εὐτυχίαν καὶ πατρικὴν ἀγάπην 
τῷ ἐκλεκτῷ αὐτῆς καὶ τῇ 
κυϐερνήσει αὐτοῦ, καὶ δεύτερον 
παρακολοῦμεν τὴν ὑμετέραν
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ca să aveţi indulgenta voinţă 
de a primi cu afabilitate 
profunda noastră recunoștinţă 
și călduroasele sentimente, și a fi 
interpretul mulţămirilor noastre 
către profesorii care ostenesc 
învăţând pe copiii noștri.

Pe lângă aceste, cu cel mai 
profund și cuviincios respect, 
rugăm pe Excelenţa Voastră ca 
să ne asculţi și dorinţa noastră: 
scopul nostru ce ne-am trimis 
pe copiii noștri pentru a studia 
în școalele naţionale de acia, este 
ca copiii învăţând și cultivând 
limba noastră maternă română, 
să se întoarcă în vatra lor ca să 
ne lumineze și pe noi, după cum 
sunt mai multe naţiuni ce se află 
sub sceptrul împăratul nostru 
Sultanul Aziz.

Pentru aceasta, văzând că 
Apostol Theodorescu acum se 
află în a III-a clasă gimnazială, 
la viitorul scolastic an, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, va 
termina gimnaziul.
Vă rugăm deci subsemnaţii, cu

ἐξοχότητα ἵνα ἐπιεικῶς καὶ 
εὐπροσηγόρως δεχθῇ τὴν 
βαθεῖαν ἡμῶν εὐγνωμοσύνην 
καὶ τὰ θερμὰ αἰσθήματα, καὶ 
ῇ διερμηνεὺς τῶν ἐγκαρδίων 
ἡμῶν εὐχαριστήσεων πρὸς 
τοὺς διδασκάλους οἵτινες 
κοπιάζουσιν ἐκπαιδεύοντες τὰ 
τέκνα ἡμῶν. 
Πρὸς τούτοις μετὰ βαθέως 
σεϐασμοῦ παρακαλοῦμεν 
τὴν ὑμετέραν ἐξοχότητα ἵνα 
ἀκροασθῇ καὶ τὸν πόθον 
ἡμῶν· ὁ σκοπὸς ἡμῶν, διὰ τὸν 
ὁποῖον ἐστείλαμεν τὰ τέκνα 
ἡμῶν διὰ νὰ σπουδάσωσιν εἰς 
τὰ αὐτόθι ἐθνικὰ σχολεῖα, εἶναι 
ὅτι οἱ παῖδες σπουδάζοντες καὶ 
καλλιεργοῦντες τὴν ῥωμανικὴν 
μητρικὴν ἡμῶν γλῶσσαν νὰ 
ἐπιστρέψωσιν εἰς τὰς ἐστίας 
των νὰ φωτίσωσι καὶ ἡμᾶς, ὡς 
εἰσὶ πολλὰ ἔθνη εὑρισκόμενα 
ὑπὸ τὸ κραταιὸν σκῆπτρον τοῦ 
αὐτοκράτορος ἡμῶν σουλτάν-Ἀζίζ.
Διὰ τοῦτο λοιπὸν βλέποντες 
ὅτι ὁ Ἀπόστολος Θεοδωρέσκου 
ἤδη ἐτελείωσε τὰς σπυδὰς του 
ἀπὸ τὴν τρίτην τοῦ γυμνασίου 
κλάσιν, τὸ ἤδη ἐλευσόμενον 
ἔτος θείᾳ βοηθείᾳ τελίωνῃ τὸ 
γυμνάσιον.
Παρακαλοῦμεν τοίνυν
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profund respect, ca în viitoarea 
primăvară, aprovizionându-l cu 
cărţile necesare pentru a preda 
limba noastră maternă să ni-l 
trimiteţi învăţător în comuna 
noastră, în care se află peste opt 
sute de familii și în care avem 
patru școli primare, dar din 
nenorocire copii noștri învaţă o 
limbă străină ca papagalii, din 
lipsa unui învăţător de limba 
naţională.
Plini de încredere că 
rugăciunea noastră va fi luată 
în consideraţiune de către 
Excelenţa Voastră, avem 
onoarea a ne subsemna cu 
respect.
Primarii și notabilii comunei 
Perivoli din Pind.

Μουχμαδάρις Περιϐολίου 
Γιανάκι Νασίκου 
Δημήτρη Γιοργίου 
Γιανάκις Σκουφτι
Δίμο Στεργίου 
Νάσις Τέγο
Γιάνις Σκείφτου 
Γιώργι Γιάνι Νασίκου 
Γούλας Λιάπους

μετὰ βαθέως σεϐασμοῦ 
ὅτι τὴν ἐρχομένην ἄνοιξιν 
προμηθεύοντες αὐτὸν μὲ τὰ 
ἀναγκαῖα βιϐλία πρὸς παράδωσιν 
τῆς μητρικῆς ἡμῶν γλώσσης, νὰ 
μᾶς τὸν ἀποστείλητε διδάσκαλον 
εἰς τὴν κωμόπολιν ἡμῶν, εἰς τὴν 
ὁποίαν εὑρίσκονται πλέον τῶν 
ὀκτακοσίων οἰκογενειῶν, καὶ 
εἰς τὴν ὁποίαν ἔχομεν τέσσαρα 
ἀλληλοδιδακτικὰ σχολεῖα ἀλλὰ 
κατὰ δυστυχίαν τὰ τέκνα ἡμῶν 
σπουδάζωσι ξένην γλῶσσαν 
τὴν γραικικὴν ὡς παπαγάλοι, ἐξ 
αἰτίας δὲν ἔχομεν διδάσκαλον 
τῆς μητρικῆς μας γλώσσης.
Πλήρεις πεποιθήσεως 
ὅτι αἱ παρακλήσεις μας 
ἐκπληρωθήσονται παρὰ τῆς 
ὑμετέρας ἐξοχότητος, ἔχομεν τὴν 
τιμὴν νὰ ὑποσημειουθῶμεν μετὰ 
σεϐασμόν.
Οἱ προκριταί τῆς ἐπὶ τοῦ Πίνδου 
κωμοπόλεως Περιϐόλι.
Νινιτίγος Πόποτι
Γόγου Ἰουκουνόμος 
Πογιάνιλ σακελάριος 
Παπὰ Ζήσουλ σακελαρίου 
Στέμας Γιόκας
Γόγο Τιόξιου 
Κόλα Βάρδουλι 

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 182/1869, f. 62. Cota nouă: 209/1869, f. 62
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72 1���, septemvrie 1�. Raportul învăţătorului 
din Avdela [Ioan Șomu-Tomescu] asupra 

situaţiei școalei românești de acolo.

Epir
Școala română din Avela
1869, septemvrie 17
Nr. 18

Domnule Ministru,
Cu cel mai profund respect, alăturat cu asta vă trimit cataloagele școalei 
din această comună, în care se văd elevii anume și învăţătura lor pe anul 
scolastic 1868–1869, septemvrie 1.

Catalogul A Clasa I elevi �4
 Clasa II - „ - �3
Catalogul B Clasa III - „ - ��
 Clasa IV - „ - 7
Catalogul C elevi începători �5
  �0
Peste tot șaptezeci de elevi învăţară anul acesta limba maternă, afară de 

citirea și scrierea limbii grece. În urmă vă voi trimite catalogul adulţilor pre-
cum și a cărţilor ce împărţii în curs de doi ani. Anul acesta în relaţiunile ce 
avui cu Perivoli, comuna română învecinată cu a noastră, învăţai un insti-
tutor de acolo, anume Georgiu Perdichi, a scrie și a ceti în limba maternă, 
îi detei cărţi și el, afară ce învăţa la adulţi, are zece elevi ce i-a învăţat a ceti 
și a scrie românește din propria sa voie, împins numai de sentimentul bun 
către limba maternă. Pe lângă aceste, fie în cunoștinţa Excelenţei Voastre 
că fostul institutor al comunei Smixe, G. Daute, de la începutul mesului 
iunie, nu știu pentru ce cauză a lăsat poziţiunea sa, apoi venind aici a predat 
lecţiuni de limba maternă la școala mea.

Anul acesta în comparaţiunea locurilor de aici, școala noastră s-a pus oare-
cum într-o cale plăcută și comuna este foarte mulţumită.
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Terminând, Domnule Ministru, vă rog cu cel mai profund respect ca să 
primiţi cu indulgenţă stima și onoarea ce am către Dvs.

Al Excelenţei Voastre cel mai plecat servitor,
Institutorul comunei Avela, 
(ss) I. Tomescu Șomu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 182/1869, f. 64. Cota nouă: 209/1869, f. 64
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73 1���, septemvrie 2. Situaţia școlarilor de 
la școala română din Avdela pe anul școlar 

1���/1���

Catalogul A
de numărul elevilor, de materia învăţată, de etatea lor, de distribuţiunea 
cărţilor școalei române din comuna Avela în Epir a claselor I și II de la 1 
septemvrie 1868 până la 1 septemvrie 1869.

Clasa I

Nr
. c

rt
. Numele  

și comunele
Distribuţiunea
 cărţilor

Etatea Materia

1 Atanasiu Sima Un Abecedar și Cali-
grafia

8 Cetirea din 
fabulele din abecedar, 
formarea cuvintelor 
după ortografia nouă, 
caligrafia.
Din aritmetică 
numeraţiunea scrisă și 
vorbită până la 1000

2 Georgiu Tusiu - „ - 9

3 Nicolau Riza - „ - 8

4 Atanasiu Tamposi - „ - 8

5 Nicolau Pleașca - „ - 11

6 Demetriu Papahagi - „ - 8

7 Busiu Georgescu - „ - 9

8 Georgiu Caţiaflianu Abecedar 10

9 Demetriu Litra Abecedar şi Caligrafia 7

10 Nicolau Vira - „ - 7

11 Nicolau Baladima Abecedar 10

12 Papaghiatu Calesi - „ - 9

13 Ioan Hasapi - „ - 10

14 Tusiu Vaparu - „ - 10
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Clasa II

Nr
. c

rt
. Numele și comu-

nele
Distribuţiunea 
cărţilor

Etatea Materia învăţată

1 Georgiu Papahagi Carte de lectură 10 Tot abecedar, fabulele 
din cartea de lectură. 
Din aritmetică 
numeraţiunea scrisă 
și vorbită în mod 
practic, adiţiune 
și sustracţiune; 
formarea cuvintelor 
pe tablă precum 
și propoziţiunilor. 
Caligrafia

2 Busiu Baladima - „ - 13

3 Ioan Bârca - „ - 9

4 Ioan Fichi - „ - 10

5 Nicolau Fichi - „ - 8

6 Riza Gusiu - „ - 12

7 Panaghiotu Caireti - „ - 10

8 Nicolau Pupi - „ - 9

9 Gusiu Nenu - „ - 8

10 Nicolau Docu - „ - 9

11 Demetriu Nicolau - „ - 13

12 Demetriu Samara - „ - 10

13 Demetriu Rusa - „ - 10

Observaţiunile pentru toate clasele sunt ca și cele din anul trecut, la toate 
clasele predau cetire și scriere din limba greacă, iar știinţele ce figurează 
aici se predau în limba naţională. De multe ori cântă la biserică băieţii: 
Sfinte Dumnezeule, Doamne miluiește.

Catalogul B
de numele elevilor, de materia învăţată, de etatea lor, de distribuţiunea 
cărţilor școalei române din comuna Avela în Epir a claselor III și IV de la 
1 septemvrie 1868 până la 1 septemvrie 1869.
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Clasa III
Nr

. c
rt

. Numele și comu-
nele

Distribuţiunea 
cărţilor

Etatea Materia învăţată

1 Demetriu Damasioti Istoria sacră, geografia, 
artimetica

11 Istoria Vechiului 
Testament de D. 
Atanasescu până la 
ieşirea evreilor din 
Egipt. Propoziţiuni pe 
tablă. Din aritmetică 
numeraţiunea scrisă 
şi vorbită, cele patru 
operaţiuni a numerilor 
întregi. Din geografie, 
planiglobul din 
Europa, în genere toate 
regatele şi în parte pe 
fiecare regatele din sud. 
Scriere şi caligrafie.

2 Nicolau Druguti - „ - 9

3 Stamuli Nicolescu - „ - 12

4 Nicolau Popescu - „ - 13

5 Nicolau Papahagi - „ - 11

6 Mihail Matusiu - „ - 10

7 Ioan Tociu - „ - 12

8 Atanasiu Gobleţa - „ - 10

9 Tusiu Martu - „ - 10

10 Georgiu Duli - „ - 11

11 Tusiu Tricalianu - „ - 13

Clasa IV

Nr
. c

rt
. Numele și 

comunele
Distribuţiunea 
cărţilor

Etatea Materia învăţată

1 Sergiu Duli Istoria sacră, geografia, 
artimetica, catehism

15 Istoria Vechiului 
Testament de D. 
Atanasescu; Noului 
Testament, istoria biblică. 
Ortografia fără semne, 
propoziţiuni simple; din 
aritmetică cele patru 
operaţiuni a numerilor 
întregi și fracţionare, 
adiţiune și sustracţiune 
a complexelor. Din 
geografie planiglobul, 
Europa, statele ei în 
parte pe fiecare. Din 
catehism, datoriile către 
Dumnezeu, Credinţa.

2 Atanasiu Fenga - „ - 15

3 Gusiu Litra - „ - 14

4 Ioan Bazuchi - „ - 14

5 Georgiu Manachi - „ - 14

6 Tusiu Piaha - „ - 12

7 Ioan Bârca - „ - 14
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Observaţiunile pentru toate clasele sunt ca și cele din anul trecut, la toate 
clasele predau cetire și scriere din limba greacă, iar știinţele ce figurează 
aici se predau în limba naţională. De multe ori cântă la biserică băieţii: 
Sfinte Dumnezeule, Doamne miluiește.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 182/1869, f. 65–66. Cota nouă: 209/1869, f. 65-66

74 1���, noemvrie 2�. Episcopul de Buzău, 
la cererea lui Dimitrie Cosmescu, dascălul 

școlii românești din Gopeși, dăruiește cărţi de slujbă 
bisericească pentru bisericile din Macedonia și 
îndeamnă și Ministerul să trimită asemenea cărţi.

România 1869, noemvrie 25
Episcopia de Buzău
Nr. �56

Se vor trimite 20 Evanghelii, cele 10 Apostole dăruite și se va cumpăra 20 
de Oratorii spre a se trimite prin d. Agent de la Constantinopol.

(ss) Al. Creţiescu

Domnule Ministru,
Învăţătorul anume Dimitrie Cosmescu, ce aţi binevoit a trimite la școala 
română din Macedonia, districtul Ohrida, comuna Gopeși, îmi scrie că 
este lipsă la bisericile de acolo de cărţi bisericești române, însă cu litere 
strămoșești, și se roagă a li se trimite Evanghelii, Apostole și Liturghii. 
Evangheliile fiind la Onorabilul Minister, se alătură pe lângă aceasta 10 
Apostole, ca dar din partea subscrisului, comunelor de acolo, unde va găsi 
de cuviinţă Onorabilul Minister, iar Liturghia editată de Preasfinţitul 
Episcop Melchisedec, fiind în cartea numită Oratoriul, tipărită cu spesele 
preaînălţatului nostru Domn, Onorabilul Minister poate a le avea, și chiar 
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ar fi de folos ca să se trimită mai multe cărţi de acestea, pentru luminarea 
românilor creștini de acolo.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea preadeosebitei mele 
consideraţiuni,

Episcop, 
Ioanichie <de> Buzău

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 182/1869, f. 83. Cota nouă: 209/1869, f. 83

75 1���, august 22. Locuitorii comunei Gopeși cer 
să li se trimită cărţi didactice și bisericești cum 

și subvenţie pentru învăţătorul Dimitrie Cosmescu.

Se va aștepta votarea bugetului în ceea ce privește ajutorul cerut. Cât pen-
tru cărţi se va cere avizul Consiliului Permanent.

(ss) Al. Creţiescu

Domnule Ministru,
Noi subsemnaţii, locuitori români din comuna Gopeși, districtul Ohrida 
(Macedonia), pe lângă călduroasele și eternele mulţumiri și recunoștinţe 
ce arătăm din fundul inimei noastre onorabilului guvern român, pentru 
îngrijirea ce are pentru deșteptarea confraţilor săi de la dreapta Danubiu-
lui, venim cu respect a face cunoscut prin prezenta On. Ministru, că dl. 
Demetru Cosmescu, compatriotul nostru care ni s-a trimis ca învăţător 
de limba noastră maternă, spre a da adevărata lumină copiilor noștri, fu 
primit de noi cu cea mai mare mulţumire, așezându-l totodată în școala 
comună, unde copiii noștri însetaţi fiind de limba lor, au început a urma 
lecţiuni românești cu cel mai mare zel.

Suntem însă, Domnule Ministru, în mare lipsă de cărţi române, atât 
clasice cât și bisericești, deși dl. Demetru Atanasescu, vechiul învăţător 
român ne-a dat din cele ce a avut pentru începere. De aceea, Domnule 



121Documentele redeșteptării macedoromâne

Ministru, întemeiaţi fiind pe nemărginita Dvs. bunătate și pe adevărata 
frăţească iubire ce aveţi către noi, luăm libertate a vă ruga cu cel mai pro-
fund respect, să binevoiţi a ne trimite cărţile necesare cât mai curând, 
dacă va fi posibil, spre a nu pierde timpul copiii, rugându-vă totdeodată să 
mai binevoiţi a ne face și un ajutor material pentru susţinerea menţiona-
tului învăţător, pentru că noi, precum cunoașteţi, însărcinaţi fiind cu cele 
mai mari dări, nu suntem în stare a susţine scopul care privește la învierea 
limbii noastre materne, de care am zăcut mulţi secoli în cel mai adânc 
întuneric, deși dorim din fundul inimii noastre.

Sperăm, Domnule Ministru, că fierbinţile noastre rugăciuni nu vor fi 
refuzate, și, cu aceasta, nu numai că ne veţi obliga pentru eternitate, dar 
încă ne veţi încuraja atât, încât nu vom înceta de a lucra cu toţii pentru 
întinderea românismului.

Binevoiţi, Domnule Ministru, a primi asigurarea celui mai profund al 
nostru respect, cu care avem onoarea a fi ai Dvs. cei mai umiliţi și supuși 
servitori,

Gopeși, 1869 august 22
[Urmează 66 semnături]

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 182/1869, f. 91. Cota nouă: 209/1869, f. 91

76 1���, septemvrie 1�. Înștiinţare către 
Contabilitatea Ministerului de școlile 

românești ce funcţionează peste Dunăre.

București, 19 septemvrie 1869

Domnule coleg,
Spre răspuns la nota Dvs. Nr. 154, am onoarea a vă încunoștiinţa că, în 
Macedonia se cunosc, până astăzi, șase școale române cu învăţătorii 
necesari, însă:
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1. Dl. Atanasiu la școala din Bitolia.
2. Dl. Apostol Mărgărit idem din Grebena
3. Dl. S. Tomescu idem din Abela
4. Dl. G. Tomara idem din Ohrida
�. Dl. G. Daute idem din Smexe în Epir
�. Dl. T.G. Tacit idem din Noua Bela
Pe lângă aceste școale, mai funcţionează o a 7-a școală în Silistra din 

Bulgaria, cu învăţătorul C. Petrescu.
Primiţi, Domnule Coleg, asigurarea osebitei mele consideraţiuni,
p. Capul diviziei, 
V. Aman

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 454/1869, f. 10. Cota nouă: 484/1869, f. 10

77 1��0, 30 iulie. Dimitrie Cosmescu, instituto-
rul școalei românești din Gopeși, raportează 

Ministerului împrejurările în care a luat fiinţă școala 
de acolo

Macedonia
Districtul Ohrida 
Orășelul Gopeși
30 iulie 1870

Domnule Ministru,
Este acum un an trecut de când am venit aici, în patria mea, în orășelul 
Gopeși, într-adins pentru profesor de limba română, ajutat fiind și 
de Onorabilul Minister pentru cheltuielile drumului, ceea ce au făcut 
îndată ce am ajuns aici. Ca român, am fost primit cu o mare bucurie de 
compatrioţii mei de aici, dar întâmpinând inamici mulţi în contra limbii 
noastre, mai întâi pe arhiereul local și după dânsul pe preoţii și rudeniile 
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lor, s-a făcut o mare partidă în contra culturii noastre naţionale, încât n-
am încetat nici o zi luptându-ne cu ei în toate modurile împreună cu toţi 
compatrioţii mei, pe la autorităţile locale și. în cele din urmă, am reușit 
după mari sacrificii de-am scos pe profesorii greci din școala comunală; 
tot asemenea turburări am avut și pentru biserică.

Cunoașteţi prea bine, Domnule Ministru, cât de trist și de mâhnitor 
lucru a fost și este pentru mine să trăiesc în astfel de valuri înfuriate, și să 
nu am cele necesare pe toată ziua, dar să mă mai îndatorez pe la unii-alţii 
cu ochii plini de rușine și de lacrimi. Știind marile și multele sacrificii 
ce a făcut și face Onor. Minister pentru românii din dreapta Danubiului, 
doream din tot sufletul ca să fiu susţinut de aici și să nu fac și eu greutate 
onor. Guvern; dar aceasta a fost peste putinţă, Domnule Ministru, fiindcă 
aici se află în mari turburări oamenii în chestia aceasta, din cauza intrigilor 
arhiereului și a preoţilor lui, răspândind multe vorbe mincinoase printre 
oameni, zicând că cărţile românești sunt papistășești și copiii care vor 
învăţa carte românească o să fie ai lui Papa și, după ce vor crește puţin, îi 
va lua în oaste și alte multe asemenea.

Așadar, Domnule Ministru, întemeiat fiind pe nemărginita Dvs. 
bunătate și pe adevăratul zel ce aveţi pentru cultivarea acestei necultivată 
vie a românismului, iau libertatea a vă ruga, cu cel mai profund respect, să 
binevoiţi ca, pe lângă bunăstarea ce aţi avut de ne-aţi trimis șase sute douăzeci 
de bucăţi de cărţi didactice, să binevoiţi a ne trimite și câte un rând de cărţi 
bisericești și hărţi pentru școală, a căror listă este alăturată în petiţiunea 
compatrioţilor mei. Cu această ocaziune, vă rog, Domnule Ministru, ca 
conform înaltei promisiuni ce mi s-a dat de onor. Domnul Ministru de pe 
atunci, că adică mi se va da și mie un salariu după ce voi deschide o școală în 
comuna noastră și voi fi recunoscut de compatrioţii mei ca profesor român. 
Această recunoaștere s-a înaintat Onor. Minister chiar de atunci, prin Agenţia 
Română din Constantinopol, însă, din nenorocire, după toate cercetările 
făcute pe la Onor. Minister, aud că acele hârtii nu s-au mai găsit. Cu toate 
acestea, văd că compatrioţii mei înaintară Dvs. o a doua petiţiune prin care 
solicită de la bunăvoinţa Dvs. de a-mi veni în ajutor pentru susţinerea mea, și 
cu atât mai mult că a trecut deja un an de când funcţionez gratis și cu cel mai 



124 Victor Papacostea, Mihail Regleanu

mare zel ca profesor de limba română. Despre această împrejurare se pot lua 
informaţiuni mai pe larg de la onor. D.D. V.A. Urechia, Massim, Hagiadi, 
Goga și alţii care o cunosc destul de bine. Credeţi, Domnule Ministru, că 
pentru o asemenea binefacere nu voi uita niciodată a binecuvânta numele 
Dvs. cu toţi compatrioţii mei și mă voi lupta cu credinţă și cu zel până la cea 
din urmă răsuflare, pentru întinderea și mărirea românismului.

Sunt sigur, Domnule Ministru, că fierbinţile și călduroasele mele 
rugăciuni nu vor fi refuzate și că nu mă veţi lăsa ca să mă rușinez în faţa 
inimicilor românismului.

Binevoiţi a primi și bunele scrisori a câtorva școlari și vă rog, cu respect, 
să ne iertaţi pentru greșelile ce veţi găsi într-însele, căci încă nu sunt 
deprinși bine.

Binevoiţi, Domnule Ministru, a primi asigurarea celui mai profund al 
meu respect ce vă conserv

Al Dvs. preasupus și plecat serv,
Demetru Cosmescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 193/1870, f. 93. Cota nouă: 214/1870, f. 93

78 1��0, septemvrie 1�. Raportul lui Christian 
Tell asupra propunerilor ce face Apostol 

Mărgărit pentru reorganizarea școlilor române din 
Macedonia.

Domnule Ministru,
Pe lângă nota Domniei Voastre sub Nr. 8489 de la 9 ale curentei, aţi binevoit 
a-mi alătura, în copie, memoriul d-lui Apostol Mărgărit, institutor de limba 
română în comuna Vlaho-Clisura din Macedonia, privitor la un plan de 
instrucţiune în ceea ce privește pe locuitorii români din provinciile Turciei, 
invitându-mă să-mi dau părerea asupra celor cuprinse în acel memoriu. 
Primind cu plăcere invitaţiunea ce mi-aţi făcut și cugetând cu maturitate 
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la cele cuprinse în acest memoriu, sunt de părere, Domnule Ministru, a 
nu-l lua în considerare pentru cuvintele următoare:

Cauza pentru care s-a înfiinţat aici în Capitală Internatul macedono-
român a fost dorinţa exprimată de către cei mai însemnaţi români 
macedoneni aflaţi aici în ţară, cum și a celor din provinciile Epir, Thesalia 
și Macedonia, căci aceștia, după Constituţia noastră, având dreptul a 
dobândi naturalizaţiunea cea mare, cu dreptul lor de români, fără a fi 
supuși la stagiu și celelalte formalităţi prescrise de lege, la care sunt supuși 
străinii când doresc să dobândească naturalizaţiunea cea mare, trebuiau, 
cu drept cuvânt, să cunoască limba română astfel cum se vorbește în ţările 
noastre. Și, fiindcă în menţionatele provincii nu se găsesc institutori de 
limba română, să se înfiinţeze un internat aici, în care să fie admiși numai 
juni din aceste provincii, ca, după terminarea studiilor lor, să poată fi 
institutori în comunele lor, institutori ţinuţi cu spezele acelor comune. Iar 
cauza de s-a făcut un internat aparte pentru acești juni și nu s-au admis 
în internatele statului, este că năravurile locuitorilor din acele provincii 
diferind mult de ale noastre în ceea ce privește postirea, practica religioasă 
și alte năravuri sociale, acești viitori institutori, spre a putea împlini 
misiunea lor cu folos, trebuia să-și menţie cât se poate mai mult năravurile 
lor provinciale, încât întorcându-se în comunele lor, să fie bine primiţi 
și bine consideraţi, ducând cu dânșii de la noi numai bunurile noastre, 
de aceea s-a și pus în capul acestui internat arhimandritul Averchie, 
om venerabil macedono-român și care se bucură în acele provincii de 
multă stimă și consideraţiune. Planul acesta, menit să producă binele ce 
ne-am propus pentru considerentele mai sus arătate, s-a scrintit de către 
Ministerul de la 1867 și 1868, întâi că elevilor care s-au înapoiat în comunele 
lor, li s-au făcut retribuţiuni de către stat, ceea ce nu este nici drept, nici 
logic, căci aceștia trebuiau să fie plătiţi de către comunele lor. Al doilea, 
că macedono-românii de aici, abuzând de generozitatea noastră și găsind 
oameni complezenţi prin Ministerul Instrucţiunii Publice, au introdus 
în Internatul acesta rude și patronaţi de-ai lor, care nu erau destinaţi a fi 
institutori în comunile din acele trei provincii mai sus menţionate, făcând 
dintr-acel internat un obiect de speculă.
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În urma acestor explicaţiuni, cercetând memoriul d-lui Apostol Mărgărit, 
vedem că cere întâi, să se înfiinţeze un liceu în centrul Macedoniei, al doilea, 
nefiind profesori pentru acel liceu, să se subvenţioneze junii macedono-
români, ca să-și facă studiile lor în liceul francez de la Galata-Sarai din 
Constantinopol, unde să se trimită și un profesor român cu spezele noastre; 
și pentru ce toate acestea? Pentru ca să aibă guvernul otoman funcţionari 
buni și pentru ca acei juni, sau ca funcţionari, sau ca institutori să poată 
lupta cu succes contra intrigilor grecești și turcești, și ca să poată reuși mai 
bine să-i învăţăm și grecește, și turcește, și franţuzește.

Considerând dar, punctul nostru de plecare; considerând și cele expuse 
în acest memoriu, se poate lesne vedea, Domnule Ministru, că ideile 
cuprinse într-însul sunt fără logică și, prin urmare, inadmisibile, ba chiar 
și vătămătoare, căci ne-ar face să ne amestecăm în interese străine, cu 
dauna noastră.

Binevoiţi, onorabile Ministru, a primi și cu această ocaziune asigurarea 
despre înalta stimă și consideraţiune ce vă port.

București, 15 septemvrie 1870
(ss) Chr. Tell

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 193/1870, f. 114. Cota nouă: 209/1869, f. Cota nouă: 214/1870, f. 114

79 1��0, 4 septemvrie. Raportul institutorului 
[Ioan Șomu Tomescu] din Avela asupra acti-

vităţii școalei române de acolo.

Avela, 1870 septemvrie 4

Domnule Ministru,
Trei ani se împlinesc de când am ocupat catedra acestei școale și modestul 
rezultat am avut onoarea a vi-l comunica prin cataloagele ce v-am trimis 
pe rând doi ani; cum se vede oarecum simţibil progresul literelor naţionale 
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comparându-se acei doi ani, astfel și est an, învăţătura lor a luat o întindere 
remarcabilă, nu numai în școala și biserica acestei comune, dar încă și la 
alte comune de prin prejur, cum Samarina Perivoli, Băiasa, prin adulţii 
cărora avui fericirea a fi învăţătorul lor, și aceștia cunoscând adevărul nu 
încetează de a fi înfocaţi propagatori ai bunului, frumosului și moralului.

Această școală a luat un renume bun, încât chiar și grecii din comunele 
din prejur își trimit băieţii lor în această școală. Cu ocaziune favorabilă vă 
voi trimite și catalogul elevilor și al adulţilor pe anul scolastic 1869–1870.

Supunând Excelenţei Voastre în rezum cele de mai sus, vă rog, cu cel 
mai profund respect, ca să primiţi cu indulgenţă onoarea și devotamentul 
ce am pentru Excelenţa Voastră.

Al Excelenţei Voastre preaplecat și supus servitor,
Institutorul comunei Avela,
I. Tomescu Șomu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 536/870, f. 17. Cota nouă: 559/1870, f. 17

80 1��0, mai �. Demetru Cosmescu învăţătorul 
școalei românești din Gopeși raportează 

[Arhimandritului Averchie] asupra progreselor realizate 
de partida românească în școală și localitate

Onorabile Părinte,
Stimabila epistolă ce mi-aţi trimis o am primit și m-am bucurat foarte 
mult că vă aflaţi bine de sănătate. Învăţaţi că și noi ne aflăm sănătoși și, 
cu ajutorul lui Dumnezeu și binecuvântarea Sfinţiei Voastre, de când am 
primit epistola Sfinţiei Voastre, am biruit pe toţi dușmanii, am pus primar 
de partida românească, epitrop asemenea; acum dar, școala și biserica este 
sub comanda noastră. Preoţii s-au spăriet mult să nu-i scoatem pe ei și să 
punem vreunul din nou, că sunt unii școlari mari care învaţă la mine și 
chiar doi preoţi urmează la mine de învaţă românește. 104 de școlari am și 
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vin și alţii dar nu mai primesc că nu am nici un abecedar și de alanti nu prea. 
De aceea dar, venerabile părinte, vă rog să stăruiţi la Onor. Minister să-mi 
trimiţă cărţile necesare, atât didactice, cât și bisericești, ca să nu mai poată să 
scoată capul partida grecească, că de-abia am scăpat de profesorii greci ca de 
niște lepră. Vorbiţi totodată și de cele necesare căci nu am cu ce trăi cel puţin, 
căci aici nu pot să le caut nici un ban acum, că cu acest leac am vindecat râia 
cea grecească care era peste românii noștri, cu timpul, mare; Dumnezeu… 

Din școlarii cei mai mari, 19 au făcut câte o caligrafie pe care vi le trimiţ 
să le vedeţi și să le duceţi la Onor. Minister și să vorbiţi Sfinţia Voastră 
pentru mine cele ce trebuie și ce cunoașteţi, căci n-am avut nici un minut 
timp ca să scriu eu, căci chiragiul pleca.

Pentru sacrificiile ce aţi făcut și veţi face pentru mine, nu voi uita nicio-
dată a ruga pe Dumnezeu pentru sănătatea Sfinţiei Voastre și voi fi sincer 
recunoscător.

Vă sărut mâna cu respect, asemenea și toţi școlarii mei.
Al Sfinţiei Voastre preasupus și recunoscător serv,
(ss) Demetru Cosmescu
Gopeși, 1870 mai 5

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 193/1870, f. 37. Cota nouă: 214/1870, f. 37

81 1��0, iulie 2. Scrisoarea comunităţii românești 
din Vlaho-Clisura către compatriotul lor G. 

Goga din București, rugându-l să exprime mulţumirile 
lor Ministerului pentru progresele realizate de școala 
românească de acolo

Vlaho-Clisura, 2 iulie 1870

Onorabilul nostru Domn,
Subsemnaţii, părinţi ai elevilor școalei române din patria noastră natală, 
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vă facem cunoscut că ieri, în ziua de 1 iulie, învăţătorii români d-nii 
Apostol Mărgărit și Tuliu G. Tacit au făcut examenele la elevii lor. Aceste 
examene, Domnul nostru, sunt cele dintâi care s-au făcut în limba noastră 
maternă și prin urmare, cele mai bune și mai plăcute pentru noi, pentru 
că după atâţia ani de întuneric, am avut fericirea de a auzi dulcele sunet al 
limbii noastre materne ieșind din gura inocenţilor noștri copilași. Așadar, 
în marea acea zi, dis de dimineaţă cu toţii, bărbaţi și femei, bătrâni și 
feciori, ne-am adunat la școala română spre a asista la aceste examene și cu 
toţii am fost încântaţi de marele progres ce au făcut copiii noștri în limba 
noastră maternă și în cea franceză și greacă și ne-am bucurat foarte mult. 
Da! Domnul nostru, era de mirat a auzi cineva feciori de 6 și 7 ani citind 
liber și foarte bine în limba lor maternă, astfel încât și bărbaţi și femei, cu 
toţii am înţeles ce citeau și am rămas foarte mulţumiţi.

Cunoscând însă că acest mare bine provine din iubirea câtre noi și din 
patrioticul concurs al fraţilor noștri din România, și că Dvs., ca un partid, 
lucraţi pentru binele acesta, venim prin aceasta, pe deoparte a vă exprima 
nespusa noastră bucurie și a vă mulţumi din fundul inimei noastre, iar 
pe de altă parte a vă ruga să fiţi interpretul viilor noastre mulţumiri și 
a profundei noastre recunoștinţe pe lângă Onor. Minister al României, 
și să-l asiguraţi din parte-ne că cea mai scumpă moștenire ce vom lăsa 
copiilor noștri, va fi recunoștinţa noastră către România.

Primiţi, vă rugăm, Domnul nostru, asigurarea preadistinsei noastre 
consideraţiuni, și a stimei ce păstrăm pentru Dvs.

Urmează optsprezece semnături. 

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 193/1870, f. 92 Cota nouă: 214/1870, f. 92
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82 1���, decemvrie 10. Programul școlii 
macedoromâne din București

Programa
Distribuţiunea orelor și știinţelor la Institutul macedonoromân

Zilele Știinţele Orele

L. Mi. V. Religiunea de la 8–10 Prof. D.C. Codreanu

Ma. J. S. Știinţele naturale  - „ - 8–9

Ma. J. S. Geografia și istoria  - „ - 9–10

Ma. J. S. Aritmetica  - „ - 10-12 D.D.Cerchez

L. Mi. V. Geometria  - „ - 10-11

L. Mi. V. Caligrafia și desen  - „ - 11-12

L. Mi. V. Lectură și recitare de bucăţi 
alese

 - „ - 3½-4 D.A.Săvulescu

L. Ma. V. Gramatica cu analiza  - „ - 2-3½

Mi. J. S.
Ma. J. S.

Lectură și recitare de bucăţi 
alese

 - „ - 3½-4

Director, 
(ss) Averchie arhimandrit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1870, f. 3. Cota nouă: 159/1870, f. 3

83 1��0, aprilie 2�. Raportul lui Christian Tell 
[către Ministrul Cultelor și Instrucţiunii 

Publice P.P. Carp] în legătură cu starea internatului 
macedoromân și măsurile ce trebuiesc luate pentru 
reorganizarea lui

Domnule Ministru,
Prin ordinul predecesorului Dvs. cu Nr. 2916 din 4 ale curentei luni, mi s-a 
făcut onoarea a mă însărcina să cercetez starea atât morală cât și materială 
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a școalei macedo-română din Capitală, pentru ca în urmă să poată aviza la 
o organizare mai potrivită cu scopul acestei școale. Primind această însăr-
cinare cu multă plăcere, de atunci și până astăzi, m-am dus mai multe ori 
la acea școală și în diferite ore ale zilei, spre a cerceta și a mă convinge de 
starea ei morală și materială, spre a fi în stare să vă dau informaţiile ce 
cereţi de la mine.

Îmi veţi permite dar, Domnule Ministru, să vă descriu pe scurt 
deplorabila stare a școalei și cauzele ce au produs această stare.

Această școală s-a creat la 1864, cu scopul lăudabil a se propaga limba 
noastră și știinţele între numeroșii noștri conaţionali din Macedonia, 
Tesalia și Epir. Trebuia dar, a se aduce din provinciile acestea, juni care să 
poată corespunde la scopul propus; și fiindcă nu se putea însărcina, fără 
distincţiune, orice om cu această însărcinare, împrejurarea a făcut să se 
afle în București părintele Averchie arhimandrit, om bătrân, venerabil, 
român din Epir, cu sentimente nobile și patriotice. Acestuia i s-a dat 
această nobilă și delicată însărcinare spre a merge în provinciile mai 
sus citate, să aducă juni din familii respectabile, să se ţie cu cheltuiala 
statului în școalele noastre și, după terminarea claselor gimnaziale, să se 
întoarcă junii înapoi spre a îmbrăţișa cariera de profesori sau de preoţi, 
pentru propagarea limbii. Au adus, dar, doisprezece juni și s-a numit, cu 
drept cuvânt, de către Minister el însuși director al acestui internat, spre a 
conserva, cât s-ar putea, năravurile lor, încât întorcându-se în ţara lor, să 
ducă cu dânșii numai bunurile noastre iar nu și defectele. De aceea i s-a 
dat localul mănăstirii Sfinţilor Apostoli ca să serve de internat, numindu-
li-se și diferiţi profesori spre a iniţia această junime în limba și știinţele 
noastre.

De la 1864 până la 1867, acest internat mergea bine și din junii aduși 
s-au reîntors în patria lor câţiva, îmbrăţișând cariera de profesori, astfel 
încât în provinciile mai sus citate, românismul și-a luat avântul într-un fel 
mulţumitor, precum se constată chiar după raporturile lor care există în 
onorabilul minister.

De la 1867 încoace, internatul acesta, de unde era destinat să fie numai 
literar și știinţific, a devenit centrul pasiunilor politice și intereselor 
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meschine, căci colonia de macedoneni care se află aici în ţară, partizani ai 
ministrului de atunci, și-au adus rude și prieteni juni care, după terminarea 
studiului, nu-și propuneau să se întoarcă în ţara lor cu apostolatul cuvenit , 
ci își propuneau să înveţe carte pe sarcina statului în detrimentul articolelor 
165, 166, 167, 168 și celelalte din legea de instrucţiune și să rămâie pe urmă 
în ţară, ca postulanţi de funcţiuni, astfel încât numărul de doisprezece 
a crescut peste treizeci. Elementul, dar, ce compunea acest internat s-a 
viciat; de aci intrigi între conșcolari, rudele și amicii coloniei macedonene 
de aici combătând pe cei aduși de părintele arhimandrit Averchie, și ca 
coronare a operei de distrugere, macedonenii partizani ai ministrului 
de atunci, au reușit să destituie pe acest arhimandrit din postul său de 
director al acestui internat, cu speranţa a se numi unul dintr-înșii director 
și astfel să devie o simplă sinecură în favoarea postulanţilor macedoneni. 
Multe perturbaţiuni s-au întâmplat în acel internat în timpul acela. După 
căderea acelui minister, Arhimandritul Averchie s-a reintegrat iar în 
postul său; colonia macedoneană însă nu-și încetează intrigile.

Sunt de părere dar, Domnule Ministru, întâi, ca vreo câţiva școlari să 
se gonească din internat, al doilea, predagogului actual să i se ordone a-și 
îndeplini datoriile sale de pedagog, care le neglijă cu totul, și a da cuvenitul 
respect șefului său, directorul internatului, ca astfel să se introducă respectul 
ierarhiei care este zdruncinat într-acest internat. Dacă veţi aproba măsurile 
ce vă propui vă voi face cunoscut numărul școlarilor care trebuiesc goniţi, 
rugându-vă totodată să-mi daţi însărcinarea a inspecta din când în când 
acest internat, însărcinare ce o primesc cu plăcere spre a putea face ca 
Internatul să nu se abată din misiunea sa și, în viitor să nu se mai primească 
nici un intern în această școală, recomandat de către vreo persoană din 
colonia macedoneană din ţară, fără să se ceară și avizul meu.

Anul 1870, aprilie 25, București
Mă folosesc de această ocaziune, Domnule Ministru, spre a vă asigura 

de distinsa stimă și consideraţiune ce vă port.
Chr. Tell

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1870, f. 65. Cota nouă: 159/1870, f. 65
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84 1��0, aprilie 2�. Prescript verbal al Consi-
liului Permanent de Instrucţiune aprobând 

raportul lui Christian Tell în legătură cu starea Insti-
tutului macedoromân

PrESCRIPT verbal
Ședinţa din 29 aprilie 1870

Asupra relaţiunei registrată la Nr. 2396 dată de dl. General Tell, relativă la 
inspecţiunea ce a făcut școalei macedo-române, Consiliul Permanent de 
Instrucţiune opină a se răspunde d-lui General Tell că Ministerul cu plăcere 
aprobă opiniunea d-sale și va binevoi a indica Ministerului pe acei școlari 
care trebuiesc eliminaţi din institut. Totodată se va exprima d-lui General 
Tell din partea Ministerului mulţumirea sa pentru osteneala ce și-a dat 
într-această inspecţiune și că Ministerul, cu multă satisfacţiune, primește 
însărcinarea ce voiește D[omnia] Sa a lua, de a inspecta această școală.

Se va ordona din partea Ministerului pedagogului a-și îndeplini în viitor 
datoriile cu mai multă sanctitate și exactitate, dând directorului respectul 
cuvenit căci altfel se vor lua măsuri riguroase în privinţa sa.

(ss) Aaron Florian (ss) S. Marcovici (ss) I. Zalomit 
(ss) A. Marin (ss) D. Petrescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1870, f. 64. Cota nouă: 159/1870, f. 64

85 1��0, iulie �. Raportul Generalului Christi-
an Tell către Ministrul [Cultelor și Instrucţiu-

nii P.P. Carp] pentru trimiterea a cinci tineri absol-
venţi a patru clase gimnaziale, ca învăţători în Mace-
donia și Epir

Domnule Ministru,
Elevii din Școala macedoromână din Capitală și anume: Georgescu 
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Dominic, Georgescu Demetriu, Teodorian Apostol, Popilian Nicolau și 
Papinian Demetriu, terminând cu succes cele patru clase gimnaziale în 
liceul Sf. Sava, sunt de părere ca să se trimită fiecare în câte o comună din 
Epir și Macedonia spre a fi institutori conform scopului pentru care s-a 
creat Internatul acesta în București, precum urmează: 

Georgescu Dominic în comuna Perivoli în Epir; Georgescu Demetriu 
în Noua Abela în Macedonia; Teodorian Apostol în comuna St. Marina 
în Epir, Popilian Nicolae în comuna Xirolivadi1 în Macedonia și Papinian 
Demetriu în comuna Băeasa în Epir.

Vă rog, Domnule Ministru, să binevoiţi a agrea această a mea recoman-
daţiune și să-i trimiteţi de îndată la destinaţiunea lor.

Binevoiţi, Domnule Ministru, a primi expresiunea înaltei conside-
raţiuni ce vă păstrez.

(ss) Chr. Tell

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1870, f. 128. Cota nouă: 159/1870, f. 128

86 1��0, iulie 1�. Procesul verbal [al Consiliului 
Permanent de Instrucţiune] și lucrările pentru 

trimiterea a cinci tineri macedoneni ca institutori 
români în Macedonia și Epir.

Se aprobă,
(ss) P.P. Carp

Proces verbal
Ședinţa din 18 iulie 1870

Având în vedere adresa înregistrată la Nr. 3529 prezentată de d-l General 

�. În text: Csiroli-Vadea
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Chr. Tell, autorizat de Minister cu inspectarea școalei macedonoromâne, 
Consiliul Permanent de Instrucţiune opină ca d-l Ministru să binevoiască 
a lua dispoziţiuni de a se trimite tinerii macedoneni Georgescu Dominic, 
Georgescu Demetriu, Teodorian Apostol, Popilian Nicolae și Papinian 
Demetriu, care au terminat clasele gimnaziale, institutori pe la comunele 
indicate în sus citata adresă, cu îndatorire ca acești institutori să ţină și să 
trimită la Minister cataloage regulate a elevilor ce vor frecventa școala și 
cu notele meritate de fiecare școlar pe fiecare an.

(ss) Aaron Florian (ss) S. Marcovici (ss) A. Marin

Referat
Diviziunea școalelor. 1870 iulie 31

Înainte a se da curs rezoluţiei de pe contrapagină, vin cu tot respectul a 
vă referi că din fondul de 10.000 lei alocaţi în bugetul anului curent ca 
subvenţiuni pentru școalele române din părţile Turciei, s-a mandat până 
acum 4.998 lei, cuveniţi profesorilor acelor școale pe semestrul I al acestui 
an; urmează a li se mai manda 4.998 pentru trimestrul următor, până 
la finele anului și nu rămân decât 4 lei noi, lucru care face deocamdată 
imposibilă trimiterea ca învăţători a junilor recomandaţi în condiţiile în 
care sunt actualii învăţători ai acelor școale.

Capul diviziunii,
(ss) Dr. N. Niţulescu

Se aprobă, însă se vor da din fondul ajutoarelor 200 fr. fiecăruia pentru 
întoarcere în Macedonia.

(ss) P.P. Carp

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1870, f. 127. Cota nouă: 159/1870, f. 127
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87 Lista de cărţile necesare elevilor din Insti-
tutul macedoromân pe anul 1��0–1��1

Clasa III gimnazială
� Caesari
� Cornelii
� Sintaxe franceze de Poitevin
� Telemacuri
� Familii creștine
� Geometrii de Angelescu
� Mineralogii de Mihăescu
2 Sintaxe latine de Hill

Clasa II gimnazială
4 De viris ilustribus
4 Phaedri fabularum
4 Gramatici latine după Longchamp Blignières
4 Choix des lectures
4 Cărţi a copilăriei
4 Zoologii și Botanici de Nanianu
4 Istorii române de Laurian 
1 Curs de limba franceză de Athanasescu, 

Clasa I gimnazială
3 Epitomi de P. Paicu
3 Gramatici latine după Burnouf
3 Cursuri franceze de Athanasescu,
2 Istorii sacre de Veniamin 
3 Istorii române de Mihăescu
3 Cosmografii de Petraru

Clasa IV primară 
2 Fizici populare
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2 Higiene de I.C. Lerescu
2 Drepturi administrative de Lerescu
2 Emigranţii la Brazilia
2 Analize logice de G. Popp
2 Sistemuri metrice de Angelescu
2 Aritmetici de G. Popp
1 Istorie naturală de D. Iarcu

Clasa III
1 Aritmetică de B. Ștefănescu
4 Istorii sacre
2 Istorii române elementare de Laurian
4 Lecturi de B. Ștefănescu

Clasa II
1 Gramatică română de B. Stilescu
1 Istorioare pentru copii de Râureanu
1 Catehism

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1870, f. 151. Cota nouă: 159/1870, f. 151

88 1��0, octomvrie 1�. Raportul Generalului 
Christian Tell [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice P.P.Carp] pentru trimiterea 
în Macedonia a tinerilor ce au absolvit patru clase 
gimnaziale

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, se va face cunoscut 
direcţiunii școalei macedonene de aici că elevii aci menţionaţi vor fi trimiși 
în ţara lor, invitându-se și dl. General Tell de a le libera suma acordată de 
guvern pentru aceasta.
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Domnule Ministru,
Prin referatul meu de la 8 ale trecutei luni iulie am avut onoarea să vă 
recomand cinci juni din Internatul macedoromân din Capitală și anume 
Georgescu Domenico, Apostol Teodoreanu, Nicolae Popileanu, Demetriu 
Papinian și Demetre Georgescu, care terminând patru clase gimnaziale 
cu succes, să se trimită în comunele ce v-am arătat prin acel referat, ca 
institutori, conform opiniunilor emise în referatul meu de la 15 septemvrie; 
și deși la început primeau cu plăcere a pleca la destinaţiunea lor, crezând că 
vor fi subvenţionaţi de către Minister, ca și ceilalţi șapte macedo-români 
care se subvenţionează de Minister, în urmă însă, când s-au încredinţat că 
Ministerul n-a găsit cu cale a-i subvenţiona, căci nu era drept nici logic a plăti 
statul nostru institutori pentru ţări străine, când noi nu avem institutori chiar 
pentru comunile noastre, ei n-au mai voit să plece și, sub diferite pretexte, 
voiesc să rămână aici, cu speranţa a deveni funcţionari ai României. 

Pe lângă acestea e bine să știţi, Domnule Ministru, că mai toţi elevii 
din acest internat, aduși de către părintele Averchie arhimandrit, au fost 
îngăduiţi de către părinţii lor a veni în acest internat, numai pentru timpul 
de trei ani, și cu toate că părinţii lor îi reclamă, ei nu voiesc să se întoarcă.

Sunt de părere, Domnule Ministru, ca elevii aceștia să fie șterși din 
catalogul școlarilor acestui internat și ca să nu vagabondeze pe străzile 
Bucureștilor, să se întrebuinţeze mijloace coercitive spre a se reîntoarce 
în sânul familiei lor, ca astfel să se facă un exemplu salutariu pentru 
ceilalţi elevi din acest internat. Dintre acești cinci se exceptează Demetre 
Georgescu, care a primit cu plăcere a se întoarce în comuna sa.

Binevoiţi, Domnule Ministru, a primi asigurarea despre înalta stimă și 
consideraţiune ce vă port.

București, 17 octomvrie 1870
(ss) Chr. Tell

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1870, f. 175. Cota nouă: 159/1870, f. 175
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89 [1���, noemvrie �]. Raportul lui Apostol 
Mărgărit arătând Ministerului [Cultelor și 

Instrucţiunii Publice, titular Al. Creţescu,] că la școala 
română din Vlaho-Clisura va funcţiona pe lângă el și 
profesorul Tuliu Tacit

Macedonia
Școala Română din Vlaho-Clisura

Domnule Ministru,
Văzând că pe de o parte numărul elevilor a ajuns așa de mare încât era cu 
neputinţă ca să-i poată învăţa numai un profesor și să corespundă singur 
la necesităţile tuturor claselor școlare, iar pe de altă parte fiind nevoit 
să merg din când în când la subprefectură și câteodată și la prefectură, 
unde avem înfăţișări în urmarea chemărilor ce făcea acolo arhiereul în 
contra mea, am crezut că este de neapărată necesitate ca să mai fie încă 
un institutor în școala aceasta, care și în clasele școalei să mă ajute și în 
lipsa mea să nu se închidă școala românească și așa să găsească ocaziune 
vânduţii propagandei panelenistice să descurajeze pe părinţii elevilor mei 
încât să-i înșele ca să retrimită pe băieţii lor la școalele grecești, școala 
română fiind închisă din când în când, câte o zi sau mai multe pe fiecare 
mens, după trebuinţă. Deci m-am înţeles în privinţa aceasta cu dl. Tuliu 
Tacit, institutor de limba română în Noua Abela, unde românii se strâng 
și locuesc numai patru menși de zile în timp de vară, căci în timp de 
iarnă, comuna lăsând muntosul deșert se răspândește în diferite localităţi 
împreună cu familiile și cu turmele lor, fiecare după cum găsește pășune 
pentru vitele sale și din cauza aceasta dumnealui dorea să se mute tot ca 
institutor de limba română într-o altă comună română ai cărei locuitori să 
fie statornici și, îndată ce a aflat că aici mai trebuie un învăţător de limba 
română, s-a și mutat aci, unde este deja și dumnealui împreună cu mine, 
institutor de limba română tot în aceeași școală și continuăm amândoi 
profesând în școala română de aici.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea distinsei mele consi-
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deraţiuni și a stimei ce păstrez pentru Dumneavoastră, al cărui sunt cu cel 
mai profund respect, plecat și supus servitor

Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 976/1871, f. 7. Cota nouă: 274/1871, f. 7

90 1��0, noemvrie 2�. Raportul institutorului 
Apostol Mărgărit [adresat Ministrului 

Cultelor și Instrucţiunii Publice P.P. Carp] asupra 
școlilor românești din Imperiul turcesc

Vlaho-Clisura din Macedonia
în 25 noemvrie 1870

Domnule Ministru,
Conform autorizaţiunii verbale ce mi s-a dat de Onorabilul Minister al 
Instrucţiunii Publice, spre a-i face o dare de seamă în privinţa școalelor 
naţionale din Macedonia, vin respectos prin aceasta a supune în vederea 
Onor. Minister, cele următoare:

Deocamdată nu pot să am și să dau informaţiuni exacte decât numai în 
ceea ce privește numărul acestor școli, localităţile în care sunt înfiinţate și 
personalul institutorilor în activitate, iar despre numărul elevilor și clasele 
fiecărei școale, despre programele lor și despre starea lor atât morală cât 
și materială, nu voi putea decât primăvara viitoare să vă dau informaţiuni 
pozitive și detaliate, căci atunci sunt decis să fac o inspecţiune tuturor 
școalelor și să raportez Onor. Minister starea fiecărei școale.

Acum, cu toată bunăvoinţa și zelul de care sunt animat, este foarte dificil, 
sau mai bine să zic imposibil a călători în timp de iarnă prin diferitele 
localităţi muntoase, unde, chiar vara, călătoria este penibilă. Afară de aceasta, 
locuitorii acelor două comune situate în vârful Pindului, adecă ai Abelei și ai 
Smixei, acum iarna se află în Tesalia împreună cu familiile, cu preoţii și cu 
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institutorii lor. Deci mă mărginesc în a însemna numărul școalelor, numele 
institutorilor și al comunelor, după cum se vede în tabloul de aici. Precum 
vedeţi, Domnule Ministru, institutorii școlii din Vlaho-Clisura sunt doi. 
Aceasta s-a făcut în interesul instrucţiunii publice și al cauzei naţionale, 
pentru motivele expuse în raportul meu cu data de 6 noemvrie 1869 și în 
cel al d-lui Tuliu Tacit, a căror copie v-o alăturez aci, căci nu suntem siguri 
despre primirea lor, pe cât timp n-am avut fericirea să primesc nici un 
răspuns, până acum, de la Onor. Minister și, pe de altă parte, este cunoscut 
că pe la noi aci serviciul poștal nu este de natură a oferi garanţiile cerute 
pentru sosirea și remiterea scrisorilor la destinaţiunea lor.

Binevoiţi, Domnule Ministru, a-mi răspunde spre a-mi înștiinţa primi-
rea acestui raport și totodată a crede că nu voi cruţa nici o muncă și nici un 
mijloc leal posibil, pentru progresul și propagarea învăţământului limbii 
naţionale între românii de pe aici.

Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea preadistinsei mele conside-
raţiuni și a stimei ce conserv pentru Domnia Voastră.

(ss) Apostol Mărgărit

Școalele române din Macedonia
� școală în Ohrida, � institutor: G. Tomara
� școală în Târnova,  � institutor: Demetriu Atanasescu
� școală în Vlaho-Clisura, � institutori: Apostol Mărgărit și  

 Tuliu Tacit
� școală în Abela (din Epir),  � institutor: Ioan Șomu Tomescu
� școală în Smixi, idem,  � institutor: G. Daute
� școală în Gopiște (din Macedonia), � institutor: D. Cosmescu
Total: 6 școli  Total: 7 institutori

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 976/1871, f. 8. Cota nouă: 274/1870, f. 8
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91 1��1, aprilie 1�. Cererea Aristiţei Pascal 
[adresată Ministrului Cultelor și Instrucţiunii 

Publice Chr. Tell] de a fi numită institutoare la o școală 
de fete în Macedonia

1871 aprilie 16

A se avea în vedere la timpul necesar,
(ss) Chr. Tell

Domnule Ministru,
Subsemnata, română din Macedonia, deși crescută și educată în această 
a doua a mea patrie, însă aspiraţiunile mele totdeauna au fost mai mult 
spre locul unde m-am născut, cu atât mai mult când cunosc în ce poziţiune 
deplorabilă stau compatrioţii mei de acolo, prin intrigile străinilor, care, după 
cum vă este cunoscut, totdeauna au tins spre a le cotropi limba stingându-le 
prin aceasta orice sentiment de naţionalitate și, dacă n-au reușit prea mult în 
scopul lor, aceasta o datorim mai mult numai Înaltului guvern care a binevoit 
de a institui de câţiva ani mai multe școli de băieţi. Însă cu toate acestea se 
simte mare necesitate a fi și un institut de fete, spre a extrage radicalmente din 
limbă orice element străin, deoarece în mânile mamelor sunt încredinţate 
bunele sau relele inspiraţiuni.

Vă rog, dar, Domnule Minsitru, în consideraţiunea celor expuse mai sus, 
binevoiţi a mă numi ca institutoare în Macedonia, binevoind totodată a lua 
dispoziţiunile ce veţi crede de cuviinţă ca mai înainte de a fi numită în calitate 
de profesoară, să fundaţi o școală pentru educaţiunea fetelor din Macedonia.

Binevoiţi a primi, Domnule Ministru, încredinţarea prea distinsei mele 
stime și consideraţiuni.

A Dumneavoastră plea plecată servă,
Aristiţa Pascal
la Stavropoleos

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 876/1871, f. 30. Cota nouă: 274/1870, f. 30
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92 1��0, martie 4. Catalogul elevilor din Insti-
tutul macedonean din București

Clasa III gimnazială
1. Teodorian Apostol 
2. Georgescu Dominic
3. Georgescu Dumitru
4. Papinian Demetriu
�. Popilian Nicolae

Clasa II gimnazială
�. Ionescu Constantin
�. Gulioti Ion
�. Simota Simon
�. Caireti Constantin
10. Rasta George
11. Dedu Vasiliu
12. Rasta Cuza

Clasa I gimnazială
13. Christa G. Milia
14. Cosmescu Nicolae
1�. Tafechi Demetriu 
1�. Siumba Demetriu
1�. Rasta Constantin
1�. Bagav Andrei
1�. Apostolescu Filip

clasa iv primară
20. Demetrescu Basiliu
21. Caili Ioan
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Clasa III primară
22. Naumescu Eftimie
23. Ionescu Nicolae
24. Spirescu George
2�. Constantinescu Demetriu
2�. Dimulescu Petre
2�. Ghica Nicolae

Clasa II primară
2�. Caragiani Tuliu
2�. Demetrescu Ioan
30. Panaitescu George
31. Sergiu Demetrescu
32. Daniili Zotu
33. Ioan Stufichi

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 275/1870, f. 47. Cota nouă: 561/1870, f. 47

93 1��3, august 21. Lucrările pentru mutarea 
elevilor macedoneni din Internatul liceului 

Matei Basarab la Internatul liceului Sf. Sava

București, august 21, 1873

Domnule Ministru,
Conformându-mă celor conţinute în bugetul Domniei Voastre cu Nr. 
7104 din luna iulie 5, am mers la elevii macedo-români spre a-mi împlini 
către ei datoriile spirituale; cu această ocaziune elevii mi-au mărturisit 
confidenţial că cazarmarea lor la Institutul Matei Basarab nu le convine 
din cauză:

1. Că în fiecare zi vor trebui a merge, de două ori, cel mai puţin, la Sfinţii 
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Apostoli spre a-și primi lecţiunile, lucru ce în timp de iarnă, mai ales, ar 
fi incomod.
2. Că din contra, Internatul Sf. Sava având și școala apoi în aceeași școală 
și pe d<om>nii profesori cu a cărora metodă sunt deja deprinși.
Comunicându-vă această dorinţă a fiilor mei spirituali, am onoarea a 
vă ruga, Domnule Ministru, să binevoiţi a lua în consideraţiune și, dacă 
îndeplinirea ei este posibilă, să ordonaţi a se și executa.
Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea preaosebitei mele conside-

raţiuni
(ss) Averchie Arhimandrit
august 31

Aprobez,
(ss) Chr. Tell

Consiliul Permanent
Aviz
În consideraţiunea motivelor arătate de părintele Averchie Arhimandritul, 
spiritualul elevilor macedoneni, bursieri ai statului, Consiliul opină a 
se concentra toţi acești elevi în Internatul liceului Sf. Sava, scriindu-se 
directorului acestui institut că în locul lor să se trimită la Internatul 
liceului Matei Basarab un număr analog din bursierii statului, care se află 
actualmente în Internatul liceului Sf. Sava.

(ss) Aaron Florian (ss) I. Zalomit
(ss) A. Marin (ss) D. Petrescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 2232/1873, f. 87. Cota nouă: 145/1873, f. 87
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94 1��3, iunie �. Avizul Consiliului Permanent 
de Instrucţiune în legătură cu demisia 

Arhimandritului Averchie și suprimarea Institutului 
macedonean

Nr. 2010 din 9 iunie 1873

Consiliul Permanent
Aviz
Consiliul este de opiniune a se primi demisiunea preacuvioșiei sale Părin-
telui Arhimandrit Averchie, din postul de director al școalei macedono-
române. Totodată având în vedere că prin bugetul anului 1874 Școala mace-
doromână este suprimată; considerând că această dispoziţiune urmează a 
se pune în aplicare cu începutul anului școlar venitor, adică la 1 septem-
vrie 1873; considerând că în localul în care stă această școală are a se muta 
liceul Matei Basarab de la septemvrie venitor și că pentru acest sfârșit este 
neapărat a se face reparaţiunile necesare, Consiliul, pentru aceste motive, 
este de opiniune a se lua elevii zisei școale și a se așeza chiar de acum în 
celelelate internate ale statului.

(ss) I. Zalomit   (ss) D. Petrescu  (ss) A. Marin

iunie 9
Aprobez,
(ss) Chr. Tell

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 2322/1873, f. 58v. Cota nouă: 145/1873, f. 58v.
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95 1��3, iunie �. Arhimandritul Averchie demisio-
nează din postul de director al Institutului mace-

donean din București

Direcţiunea școalei macedonoromâne
Nr. 27
iunie 9, 1873

Domnule Ministru,
Subsemnatul, vin cu cel mai profund respect a vă face cunoscut că nici vâr-
sta-mi nici sănătatea ochilor mă iartă pentru timpul viitor să mai fiu direc-
tor al acestei școli și să îngrijesc pentru elevii acestei școli; astfel demisionez 
astăzi și vă rog să-mi primiţi demisiunea și să puneţi pe un altul pe care-l 
veţi găsi de cuviinţă, anunţându-mă totodată că nu mai îngrijesc de dânșii.

Primiţi cu această ocaziune asigurarea osebitei mele consideraţiuni.
Director,
(ss) Averchie Arhimandritul 

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 2322/1873, f. 58. Cota nouă: 145/1873, f. 58

96 1��3, iunie 11. Raport asupra acţiunii de 
lichidare a Institutului macedonean din 

București

11 iunie. Școala.
În ceea ce privește obiectele se va confrunta cu inventarul din Minister; 

pentru hârtiile de cancelarie se va face un dosar, după ce mai întâi se 
vor constata prin încheierea unui proces verbal de către d-nii Buholţer și 
Râureanu că aceste au fost la predare.

(ss) Chr. Tell
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Domnule Ministru,
Conform ordinelor Domniei Voastre de la 9 ale curentei cu Nr. 6065 și 
6066, subsemnaţii ducându-ne la școala macedonoromână, am luat în 
primire de la părintele Arhimandritul Averchie, directorul acelei școale, 
pe elevii în număr de 19 și i-am așezat precum urmează:

În Internatul Sf. Sava nouă și anume: 1. Gulioti Ioan, 2. Caili Ioan, 3. Cai-
reti Constantin, 4. Spirescu George, 5. Sterian Michail, 6. Constantinescu 
Dimitrie, 7. Georgescu Ioan, 8. Tuliu Caragiani, 9. Dimitrescu Simeon.

În Internatul Matei Basarab 10 elevi, anume: 1. Ionescu Constantin, 
2. Bagav Andrei, 3. Stănescu Grigore, 4. Petrescu Simeon, 5. Tafechi 
Dimitrie, 6. Niculescu Dimitrie, 7. Dimitrescu Sergiu, 8. Pascali Mihail, 9. 
Mihăileanu Ștefan, 10. Dimulescu Petre

În privinţa dotei acelei școli, părintele Averchie ne-a prezentat un 
inventar din anul 1872, zicând că altul mai dinainte nu există, și ne-a predat 
numai obiectele cuprinse în alăturata listă în original și subsemnată de 
noi și părintele Averchie. Încât pentru rufele lor, întrebând pe elevi ne-au 
răspuns că niciunul nu are mai mult de două cămăși și două perechi de 
izmene. În fine, în privinţa cancelariei, am luat toate hârtiile respective, 
le-am sigilat cu sigiliul părintelui Averchie și le înaintăm Dvs. cu onoare 
pe lângă acest raport.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea preadistinsei noastre 
stime și consideraţiuni.

(ss) Carol Bucholtzer (ss) I. Râureanu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 2322/1873, f. 111. Cota nouă: 145/1873, f. 111
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97 1��3, martie 21. Propunerea Ministrului și 
avizul Consiliului Permanent de Instrucţiune 

pentru controlul activităţii școalelor românești din 
Imperiul turcesc

București, 21 martie 1873

Domnilor Membri,
În Epir, Macedonia și Turcia sunt școale române cu câte un învăţător numit 
și trimis, după timp, de Minister, școale care primesc câte o subvenţiune 
anuală din fondul anume alocat în buget.

Pe cât este de necesar de a se răspunde regulat subvenţiunea acelor școale 
pentru remunerarea învăţătorilor lor, pe atât este de neapărat a se controla 
progresul ce fac ele la învăţătură. De aceea, subsemnatul, are onoare a vă 
invita să binevoiţi a aviza dacă v-ar fi nemerit de a se invita d-l Agent al 
României din Constantinopol a obliga pe învăţătorii ziselor școale spre 
a trimite Ministerului, prin Agenţie, atât cataloage lunare constatatoare 
de mersul învăţăturei în acele școale spre a se putea controla și cunoaște 
folosul ce aduc în vedere cu subvenţiunile ce primesc, cât și acte formale 
din partea locuitorilor comunelor în care funcţionează școalele, prin care 
să se constate că acei învăţători își îndeplinesc datoriile.

Primiţi, Domnilor membri, asigurarea distinsei mele consideraţiuni,
Ministru, 
(ss) Chr. Tell

Nr. 1190 din 27 martie 1873
Consiliul permanent
Avis
Având în vedere adresa prezentă a D-lui Ministru, Consiliul, unindu-se cu 
propunerea făcută, opină a se invita Dl. Agent al României de la Constan-
tinopol ca, în consideraţiunea subvenţiunii ce statul român face școalelor 
române din Epir, Macedonia și Turcia, să oblige pe învăţătorii ziselor școale 
a trimite Ministerului, prin Agenţie, atât cataloage lunare constatatoare 
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de numele și numărul elevilor și de progresul ce se face, cât și acte formale 
din partea locuitorilor comunelor unde funcţionează școalele, asupra asi-
duităţii, aptitudinii și zelului cu care acei învăţători își împlinesc datoriile, 
pentru a se putea controla și cunoaște folosul ce aduc menţionatele școale 
în vedere cu subvenţiunile ce primesc.

(ss) Aaron Florian (ss) I. Zalomit (ss) A. Marin (ss) D. Petrescu
martie 28

Aprobez
(ss) Chr. Tell

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 2360/1873, f. 37. Cota nouă: 188/1873, f. 37

98 1��3, iunie 14. Raportul institutorului Dimi-
trie Athanasescu din Târnova [către Ministrul 

Cultelor și Instrucţiunii Publice Christian Tell] asupra 
progresului școalei românești ce conduce

Turcia
14/26 iunie 1873 Monastir

Domnule Ministru,
Școalele române din Turcia, înfiinţate de câţiva ani cu din fondurile averei 
statului român, fiind deoparte de orizonturile României și neîntrebate 
vreodată, se credeau ca abandonate și străine.

Dispoziţiunea luată din îndemnul adevăratelor și înfocatelor D<um-
nea>voastră sentimente naţionale, aruncându-vă lunga privire asupra lor, este 
un semn de bună speranţă și de prosperitate. Pentru acestea, nefiind posibil a 
exprima, eu subsemnatul, pe deplin acea mulţumire ce simte inima mea nici 
prin toate vorbele mulţumitoare din limba noastră, mulţumesc simplu și cu o 
vie și nemărginită recunoștinţă, pe care vă rog umilit să binevoiţi a o primi.
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Terminând, Domnule Ministru, de cele menţionate, îmi iau libertatea 
ca unul ce am avut onoarea a mi se încrede frumoasa misiune de apostol 
al românismului, a vă ruga să binevoiţi a trimite mai multe feluri de cărţi 
didactice românești în dispoziţiunea Excelenţii sale Dl. Agent român 
din Constantinopol, de unde să le putem primi mai curând și cu o mai 
mare înlesnire în timp de necesitate, căci pentru începerea anului școlar 
1873 – 1874, n-am mai mult de cinci abecedare și atâtea geografii și câteva 
gramatici, pe care am putut conserva până acum de mare economie, dând 
la mai mulţi elevi un singur abecedar, iar caligrafii neavând deloc, le dau în 
scris. Această lipsă de cărţi, Domnule Ministru, mă tem să nu aducă vreo 
piedică și compromitere școalei și progresului, căci comitetele grecești de 
la Constantinopol și de aiurea, ca să atragă pe români , care abia au început 
a se deștepta din adâncul somn al morţii, inundă comunile române și chiar 
orașele mixte (români, bulgari și albanezi) cu mijloace pecuniare pentru 
susţinerea profesorilor și profesoarelor de limba grecească, precum și cu 
cărţi didactice gratis.

Cât pentru progresul școalei, Domnule Ministru, de care vă interesaţi, 
sunt obligat de datoria mea a vă comunica și însumi pe lângă actul comunei 
ce este însoţit de aceasta. El, ca să nu ne fălim atât de mult, pot zice că 
este de mijloc din următoarele cauze: criza și sărăcia ce domină aici nu 
permite poporului ca să lase pe copiii lor a termina, cel puţin, cele patru 
clase primare ale școalei ce am avut onoarea a dirija; rari sunt părinţii 
care pot să lase pe copiii lor a termina trei clase primare și încă mai rari cei 
pentru cea de a patra clasă. Aceasta, multe ori, mă face să fiu foarte trist, 
pentru că tocmai când elevii, mulţi sau puţini, intră în calea progresului, 
se trag de la școală (fiind lipsiţi de nutriment) ducându-se la meșteșug și la 
alt lucru și mulţumindu-se părinţii lor numai cu puţină învăţătură ce au 
putut câștiga copiii lor în doi sau trei ani împliniţi sau neîmpliniţi. Apoi, 
pe lângă acestea se adaugă ca piedică progresului dorit de un profesor 
naţional și impioasele intrigi ale inimicilor românismului, răspândite 
contra limbii noastre române. Vom stărui însă cât ne va ierta puterea și 
sper că victoria va fi a noastră, pentru că dacă românii macedoneni nu s-au 
grecit până acum, va fi cu greu în viitor, când elevii din școalele noastre de 
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astăzi vor deveni bărbaţi curaţi români și când școalele române se mai vor 
înflori și se vor adăoga.

De mijloc este și progresul de naţionalitate din cauza următoare: 
ei (românii), precum cunoașteţi, sunt subjugaţi și înconjuraţi de dife-
rite naţiuni și, pe lângă aceasta, neavând altă protecţiune, afară de cea 
a mitropoliţilor greci, care, ca păstori ai creștinătăţii îi ajută la diferite 
circumstanţe, se ţin de o amiciţie mincinoasă, lăsând toată sarcina pro-
fesorilor români și lucrând în ascuns dimpreună cu noi pentru progresul 
românismului.

Astfel este, Domnule Ministru, starea progresului de azi și termin 
rugându-vă să binevoiţi a mă scuza de lunga scrisoare și a primi asigurarea 
celui mai profund al meu respect cu care am onoarea a fi perpetualmente, 
al Domniei Voastre cel mai supus și mai devotat serv.

(ss) Dimitrie Athanasescu,
Institutorul școalei române de la Târnova din Bitolia

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 2360/1873, f. 461. Cota nouă: 188/1873, f. 30-31

99 1��3, iunie 10. Mărturia locuitorilor români 
din comuna Târnova asupra activităţii 

institutorului român Dimitrie Athanasescu

Domnule Ministru,
Noi subsemnaţii, locuitori români din comuna Târnova Bitoliei, 
mulţumind întâi cu mare și eternă recunoștinţă și totdeodată rămâind 
perpetualmente obligaţi lăudabilei iniţiative ce aţi binevoit a lua pentru 
progresarea limbii noastre maternă și copiilor patriei noastre, constatăm 
cu sinceritate că Dl. Dimitrie Athanasescu pe care ni s-a trimis ca institutor, 
venind în menţionata noastră comună, a deschis cu cheltuielile sale, în 
particular, o școală română, la care, în interval de șase ani, și-a împlinit 
datoria sa cu cel mai mare zel, purtându-se totdeodată cu toţi cu cel mai 
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bun și onest caracter și învăţând gratuit pe copiii noștri și patriei noastre 
cu toate cele necesarii studiului, până azi.

Deci, fiind pe deplin mulţumiţi de conduita sa și de lumina ce a dat 
copiilor noștri și patriei menţionată, dăm prezentul act în mânile sale și 
ne subscriem în cugetul cel mai curat.

Comuna Târnova, iunie 10, anul 1873
Niculae A. Maruli
Νικολάκης Τέντζου
Γεώργιος Ἀποστόλου
Πάπα Γιάν. Μπουϊάνα
Preotul Sterie
Μπάνου Ναοῦνι
Κωνσταντήνου Γιωργίου
Γιανάκι Μιχάλι Τζίπου
Stefanos Thano
etc.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 2360/1873, f. 48. Cota nouă: 188/1873, f. 32

100 1��3, iunie �. Mărturia locuitorilor români 
din comuna Ohrida asupra activităţii 

profesorului Filip Apostolescu de la școala română 
din suszisa comună [adresată Generalului Christian 
Tell, Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice]

Ohrida, 8 iunie 1873

Domnule Ministru,
Subsemnaţii, locuitori români din opidul Ohrida, după ce mai întâi luăm 
cutezanţă a declara prin aceasta, cu tot devotamentul, atât către guvern cât 
și către întreaga naţiune română, că marea recunoștinţă ce vă suntem datori 
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pentru atâtea beneficii ce acceptăm neîncetat, și pentru nespusa indulgenţă 
ce aţi manifestat la cererea fraţilor noștri reaflaţi, neputându-se exprima 
pe cât datoria cere și facultăţile o simt și mărginindu-ne că pentru toate 
acestea vom fi etern recunoscători, venim cu cel mai profund respect a vă 
comunica că școala noastră publică, prin asiduitatea ce pune învăţătorul 
nostru, Filip Apostolescu, la îndeplinirea misiunei cu care l-aţi angajat, 
progresează din zi în zi, conţinând peste 90 elevi ce frecventează regulat, 
după cum se va vedea din alăturatul catalog. Cât despre cele două biserici 
române care se află în Ohrida, din cauza lipsei de cărţi simţim un mare 
obstacol, neputând a face serviciul divin pe deplin în limba noastră.

De aceea și ne subscriem cu tot devotamentul, Domnule Ministru, 
punând și sigiliile cogiabașilor noștri.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 2360/1873, f. 50. Cota nouă: 188/1873, f. 50. 

101 1��3, septemvrie 10. Scrisoarea instituto-
rului Filip Apostolescu către arhimandri-

tul Averchie expunându-i starea școlii și a bisericilor 
române din Ohrida

Ohrida, 10 septemvrie 1873

Venerabile Părinte,
Toate zicerile de mulţumire din limba noastră de aș aduna, tot n-aș putea 
exprima cea mai mică recunoștinţă pentru nenumăratele noaste beneficii 
ce în diferite timpuri aţi manifestat către mine. Mare gaudie am simţit, 
Preasfinte Părinte, când m-am informat de către Onorabila Agenţie 
Română, că donatorul cărţilor ce-mi trimite (pe care nu le-am acceptat), 
este chiar Sfinţia Ta. Nu mai puţin însă și m-am întristat înștiinţat fiind că 
școala macedoneană care de către neamicii românismului era privită ca o 
armă, știind că din acea școală au să iasă luptători, s-a desfiinţat.
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Știind că de câte ori luaţi bune informaţiuni despre mine, vă bucuraţi, cu 
onoare și cu respect venim a vă anunţa că în 15 august s-a ţinut examenul 
general al acestei școale în următorul mod:

După obișnuitul serviciu divin săvârșit de către preoţii noștri români (căci 
urbea noastră este lipsită de arhiereu încă de cinci ani de zile), toată școala 
fu umplută de audienţi cărora prezidau preoţii, profesorii bulgari invitaţi, 
inspectoria (eforia) școalei și cu atenţiune ascultară discursul meu prin care 
am expus numărul elevilor, cărţile ce s-au predat în cursul anului și altele.

Elevii preparaţi pentru prezentare erau 70 la număr, care răspunseră 
foarte bine. Mare, însă, recunoștinţă suntem datori și eforilor școalei, 
care mult au stăruit pentru prosperitatea școalei. Acestei eforii prezidă dl. 
Iacov Dimonie, nespusă dorinţă având către limba sa maternală, către care 
vă rog a-i scrie vreodată (dacă aceasta nu vă supără). După finirea exame-
nului zilei dintâi, mulţi dintre audienţi au venit acasă la mine, unde am 
băut pentru progresul școalelor române înfiinţate în Turcia. După aceea 
s-au despărţit purtând cu sine impresiuni foarte bune și urând mai mare 
progres pentru viitor. Deie Dumnezeu ca toţi românii aureliani să fie 
pătrunși de aceleași sentimente ca ale românilor din Ohrida!

Cu bisericile însă (zic biserici că sunt două române), mergem rău, cân-
tându-se mai mult grecește. Ce putem face când n-avem cărţi bisericești 
cu litere noi. Cele vechi sunt pline de ziceri slavone și ne este și rușine 
chiar a cânta cu dânsele când vezi „slavă”, „viac”, „vecernie”, „utrenie” și 
alte nenumărate.

Te rog, venerabile părinte, ca să mă înștiinţezi dacă două fete de aici 
trimise, pot ca să intre de-a dreptul în vreun internat și după terminarea 
lor să poată lua vreun post undeva, căci așa în vânt nu le putem trimite.

În fine, văzând că mult v-am îngreunat cu multa vorbirea mea, termin 
invocând benedicţiunea voastră asupră-mi și așteptând răspunsul Reve-
renţiei Voastre prin poștă.

Al Sfinţiei Voastre fiu spiritual și devotat serv,
Philip Apostolescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 2360/1873, f. 82. Cota nouă: 188/1873, f. 82



1�� Victor Papacostea, Mihail Regleanu

102 1��4, iulie 2�. Raportul Arhimandritului 
Averchie [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu] în legătură cu 
pregătirea și misiunea românilor macedoneni bursieri 
ai statului

București, 1874 iulie 29

Părintele Averchie să aducă din Macedonia elevi români cu obligaţiune ca 
după isprăvirea studiilor de 3 ani aici, să se întoarcă în ţara lor ca învăţători și 
astfel să se îndeplinească cele 13 locuri.

(ss) Maiorescu

Domnule Ministru,
Sunt cincisprezece ani de când lăsai Sfântul Munte Athos și mănăstirea 
unde eram călugăr și arhimandrit la 300 de călugări la mănăstirea Ivirou, 
și venii aici în România de lucrai pentru interesul tuturor românilor, 
împreună cu domnii miniștri și cu câţiva boieri, după cum este cunoscut 
la toţi. Odată m-am dus de aici la Macedonia, Epir și Tesalia, ca un apostol, 
cu cheltuiala mea, și cercetând dacă românii de acolo voiesc sau nu carte 
românească (pe care nici că o știau că există), și românii de acolo, cu mare 
bucurie, primiră apostolia mea și mă întorsei iar în România și spusei 
Onor. domnilor miniștri și boierilor că românii macedoneni primesc ca 
să înveţe carte românească cu mare bucurie. După aceasta iar plecai de 
aici cu cheltuiala mea și voinţa d-lui ministru, de mă dusei în Macedonia, 
Epir și Thesalia și adusei 10 feciori și astfel se deschise școală din partea 
guvernului la Sfinţii Apostoli din București cu cheltuiala statului. După 
doi ani, fui trimis și adusei alţi 10 feciori, și aceste călătorii ale mele le 
făceam cu mare frică din partea grecilor, care căutau să mă prinză ca să 
mă omoare și ziceau la turci că eu sunt revoluţionar. După un interval 
de timp mă dusei să revizuiesc școalele ce se făcuseră în Macedonia cu 
cheltuiala statului și văzui că lucrurile merg foarte bine și mă încredinţai 
că atât cheltuielile statului precum și cheltuielile și osteneala mea nu fură 
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zădarnice. După stabilirea școalei macedoromâne în București, ședeam 
acolo și îngrijeam, ca director ce eram, de interesele feciorilor și scriam 
și pe la ceilalţi profesori din Macedonia și-mi trimiteau și alţi feciori 
fiindcă la buget erau puși 30 și astfel se îmnulţiră feciorii încât ajunseră 
până la 35, economisindu-i pe toţi cu suma destinată în buget pentru 30, 
și cu modul acesta se pot stabili în Macedonia 12 școale. Dar, din cauza 
multelor scandale ce se făcură atât de la câţiva membri de la Minister, cât 
și de la câţiva români de aici și din partea grecilor care-i persecuta foarte 
aspru, rămase numai 8 școale și patru feciori ce veniseră mai întâi și care 
învăţaseră foarte bine și care erau rânduiţi să se ducă și nu se duseră și 
intraseră aici în slujbă și făcură și pe ceilalţi profesori de acolo a-și părăsi 
clasele și a veni aici, și aceștia sunt cari făcură și continuară a face cele mai 
multe scandale. Acum a mai rămas 17 feciori, dintre care 2 terminând la 
anul viitor studiile, sunt hotărâţi să plece. Îmi fac o datorie a vă reaminti 
că la buget sunt 30 de feciori și mă mir cum nu îndepliniţi golul celor 30 
de feciori, cel puţin, dacă nu feciori să se aducă 4 sau 5 fete, căci văzui cu 
ochii mei însumi cum grecii iau pe fete și pe băieţi și-i duc la Atena ca să-i 
înveţe cu cheltuiala lor și cu modul acesta se grecesc românii; dar eu ca un 
bătrân fatigat, doresc să se termine cu succes ceea ce am început, rămâind 
aceasta la dispoziţiunea Dumneavoastră.

Domnule Ministru, vă rog să luaţi măsuri cuvenite pentru un raport 
dat la 20 martie cu numărul 7, după cum și pe elevii care nu se duseră 
în Macedonia, și pe cei ce se intoarseră din Macedonia aici în Capitală și 
ocupară diferite funcţiuni, să-i goniţi din ţară căci altfel orice cheltuieli 
sunt de prisos.

Primiţi, Domnule Ministru, stima și asigurarea distinsei mele conside-
raţiuni ce vă conserv.

Supraveghetor, 
(ss) Averchie arhimandrit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 2360/1874, f. 40. Cota nouă: 157/1874, f. 40
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103 1��3, decemvrie 12. Raportul institutorului 
G. Daute [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Christian Tell asupra activităţii 
sale în învăţământul românesc din Macedonia 

Tesalia, com<una> Vostide, 12 Dec. 1873

Domnule Ministru,
Subsemnatul, exinstitutor de limba română în comuna Smixi în Epir, fac 
cunoscut Excelenţei Voastre că de la 1 septemvrie anul 1868 până la 25 
octomvrie 1872, fui institutor de limba română al școalei române din Smixi 
și avui direcţiunea acestei școale în decurs de patru ani numai în timpul 
verii, iar iarna, fiindcă locuitorii acestei comuni se strămută familial cu 
turmele lor în Tesalia și se așează în niște sate grecești foarte proaste, în 
care nu există școale nici pentru grecii indigeni, nici un local poate afla 
cineva ca să poată deschide o școală în timp de iarnă, nu-mi fu cu putinţă 
ca să am școală iarna și prin urmare nu se obţinea fructele dorite. Deci, 
am judecat convenabil a ne strămuta în altă comună română, unde să pot 
produce efect mai mare.

Locuitorii comunei române Avela petrec vara în patria lor natală iar 
iarna descind și ei familial cu turmele lor în Tesalia și se concentrează mai 
multe familii în comuna greacă Zarco, care este reședinţa arhiereului grec 
de Gardichion. Aici, în Zarco, avelianii deschiseseră în toamna anului 
1867 școală română pentru iarnă, având institutor de limba română pe dl. 
I. Tomescu. Dar arhiereul de Gardichion, prin intrigile sale, putu, după 
doi meși de zile, închide școala română și depărta din Zarco pe suszisul 
institutor prin autoritatea civilă. (Toate acestea se văd în expoziţiunea 
ce dl. I. Tomescu face către Minister în toamna anului 1868). Avelianii 
cercară pre anii următori ca să deschidă școala lor iernală în Zarco însă 
cererile lor fură fără efect din cauza opoziţiunii arhiereului suszis. Și așa 
nu s-a putut deschide românismului cale în Tesalia până în toamna anului 
1872, cum veţi vedea mai la vale.

Avelianii, Domnule Ministru, avură, pentru chestiunea școalei române 
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ivernale din Zarco, mari lupte cu arhiereul grec de Gardichion. După 
ce văzură că autoritatea civilă din Larisa favoriza intrigile arhiereului 
și condamna justele și legalele plângeri ale lor, avelianii se adresară, în 
fine, către defunctul Ali Pașa, primul ministru al Imperiului Otoman 
și totdeodată și proprietar al comunei Zarco și al localităţilor situate 
împrejurul Zarcului, ale căror pășuni (pâturages) se cumpărau pe fiecare 
an de către aveliani, care și iernează în el numeroasele lor turme și intră 
de la ei mare venit în punga proprietarului. Defunctul Ali Pașa luă în 
considerare plângerea avelianilor și scrise aici ca să nu se supere școala 
avelianilor din Zarco; însă arhiereul de Gardichion tot nu se îndupleca. El 
zicea înaintea autorităţilor civile că nu persecută cartea română din Zarco 
și nu vrea ca avelienii să nu aibă școală română ivernală acolo, ci că nu vrea 
în Zarco pe institutorul lor I. Tomescu, pentru cuvinte care nu erau bazate 
în nici o lege; însă arhiereul de aici a influenţat asupra funcţionarilor turci 
și câștigă bine scopul lor. Autoritatea civilă zise atunci avelianilor ca să 
aducă alt institutor și că așa nu-i mai supără arhiereul carele însuși zise 
asta. Ar fi crezut poate cü avelianii n-au alt institutor.

Toamna, dar, anului trecut 1872, avelianii chemară pre mine ca să deschid 
școala lor română ivernală în Zarco și să învăţ feciorii lor limba română 
cum și cea greacă gratis. Trecui în Zarco, deschisei acolo școală română 
ivernală și o dirijai de la 25 octomvrie 1872 până la 25 aprilie 1873. Suszisul 
arhiereu de Gardichion întrebuinţa tot felul de intrigi ca să-mi închidă 
școala și ca să mă depărteze din Zarco, însă lucrările sale rămaseră fără 
efect. Pentru aceasta, atât eu cât și avelianii fum peste măsură mulţumiţi 
că putum, cu ajutorul lui Dumnezeu, deschide românismului cale în 
Tesalia, că putum înfiinţa școală românească în centrul Tesaliei, în sânul 
grecismului și tocmai în comuna Zarco, reședinţa arhiereului grec de 
Gardichion, cel mai înverșunat inamic al românismului și asupra căruia, 
în fine, după o luptă de atâţi ani, repurtarăm victoria.

Avelianii foarte mulţumiţi, cum s-a zis, de ceea ce făcui iarna în Zarco, 
nu vrură să mă lase vara trecută a mă mai duce în Smixi, nici în altă 
comună română ca institutor de limba română, cum eu cugetam a face. 
Mă ţinură tot la Avela ca vara să predau lecţiuni de limba română în școala 



1�0 Victor Papacostea, Mihail Regleanu

lor comunală, în care se strâng în timp de vară peste 80 de școlari și să 
fiu împreună cu celălalt institutor român al lor, D. I. Tomescu, iar iarna 
să deschid școala română ivernală în Zarco iar colegul meu să deschidă 
școală română în timp de iarnă în comuna Damasi, unde petrec iarna o 
parte din familiile aveliene. 

Considerând dar, Domnule Ministru, inconvenientele ce întâmpinăm 
în timp de iarnă fiind institutor al comunei Smixi; 

Considerând că depărtându-mă din Avela școala română ivernală din 
Zarco, care se înfiinţă după o luptă de atâţia ani, nu s-ar mai deschide și 
că prin urmare calea românismului deschisă în Tesalia se închidea prin 
depărtarea mea;

Considerând, în fine, că rămânând la Avela voi produce, cu deschiderea 
școalei române ivernale din Tesalia, efect mai mare decât fiind institutor 
al comunei Smixi, preferai a rămâne la Avela unde să fiu vara în școala 
comunală împreună cu celălalt institutor român I. Tomescu, iar iarna să 
redeschid școala română ivernală în Zarco, în Tesalia. Și așa vara trecută 
fui institutor de limba română în școala comunală din Avela, împreună cu 
suszisul institutor.

Acum, iarna, deschisei școală română ivernală aveliană în Tesalia, în 
comuna greacă Vostidi, situată la o distanţă aproape de o oră și jumătate 
de Zarco. Avelienii petreceau iarna întotdeauna în Zarco, însă toamna asta, 
pe la septemvrie, localităţile acestea trecând de la feciorii defunctului Ali 
Pașa în puterea lui Christachi Efendi Constantinopolitu, noul director al 
acestor localităţi nu luă în consideraţiune contractele avelianilor făcute la 
primăvara trecută cu fostul director al fostului proprietar pentru pășuni 
(pâturages), și vând pentru iarna asta pășunile la alţi români numiţi alvanito-
vlahi (care petrec vara în Albania) cu mai mare preţ. Și așa avelienii, pentru 
care comuna Zarco era patria lor ivernală, fură nevoiţi iarna asta a se retrage 
în comunile Vostide, Neochori și Voriana. Și fiindcă în comuna Vostide se 
așează mai multe familii decât în celelalte două comune, în Vostide s-a 
aflat cu cale a se deschide școala română pentru iarna asta. Deschisei dar 
școală română ivernală aici de la 1 noemvrie și o voi dirige până la 25 aprilie 
venitoriu 1874, când românii avelieni se strămută de aici din erniu și merg 
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la Avela. Dar de la 25 aprilie 1874 și încolo, să rămân vara tot la Avela în 
școala comunală împreună cu dl. I. Tomescu și iarna să redeschid școala 
română ivernală în Tesalia în Zarco ori să mă strămut în altă comună 
română ca institutor de limba română? Asta nu o știu. Deci, Domnule 
Ministru, vă rog foarte mult ca să am de la Minister un prompt răspuns 
pentru aceasta. Răspunsul să mi se trimeată prin Agenţia Română din 
Constantinopol la dl. A. Mărgărit, director al școalei române din Vlaho-
Clisura. Prin Agenţia Română din Constantinopol veţi primi deodată cu 
prezenta și actele formale din partea comunei, prin care se adeveresc toate 
cele ce vă scriu despre școala mea română ivernală din Tesalia. Veţi primi 
încă și cataloagele elevilor mei din școala ivernală în Tesalia.

Primiţi, Domnule Ministru, profundul meu respect.
Al Excelenţei Voastre preaplecat și supus servitor,
G. Daute

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 2640/1874, f. 6. Cota nouă: 195/1874, f. 6-7

104 1��4, iunie 1. Raportul lui Apostol Mărgărit 
[către Ministrul Cultelor și Instrucţiunii 

Publice Titu Maiorescu] asupra suferinţelor îndurate 
pentru cauza românească în Macedonia și asupra or-
ganizării școalelor românești de acolo

Se vor da 250 lei noi de astă una dată d-lui Apostol Mărgărit în considerarea 
zelului său pentru școalele române din Macedonia iar la facerea bugetului 
notificat pre 1875 să mi se aducă din nou petiţiunea

(ss) T. Μaiorescu

Domnule Ministru,
Subsemnatul am onoarea a ruga pe Domnia Voastră să binevoiţi a lua 
în considerare și a vă interesa de pozițiunea mea, ca institutor de limba 
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română în Macedonia și îndurându-vă de suferinţele și de sacrifiiciile ce 
mi-au cauzat, într-un timp destul de îndelungat, intrigile și persecuţiunea 
inamicilor limbii și naţionalităţii române, și mai cu seamă arhiereilor 
fanarioţi, să aveţi extrema bunătate de a contribui în calitatea Domniei 
Voastre de Ministru al Instrucţiunii Publice ca să mi se amelioreze 
poziţiunea mea astfel încât să nu fiu lipsit de mijloacele necesare la serviciul 
și misiunea mea în Dacia aureliană.

Domnia Voastră ar putea să afle despre suferinţele și sacrificiile mele, 
făcute în interesul instrucţiunii publice naţionale între românii din 
Macedonia, atât de la petiţiunile și raporturile mele adresate în diferite 
epoci și împrejurări, unele la Onorabila Agenţie Diplomatică a României 
din Constantinopol, iar altele de-a dreptul la acest Onorabil Minister, 
precum și de la jurnalul francez „Le Courrier d’Orient”, care apare la 
Constantinopol, și că subsemnatul am fost de la început și sunt chiar și 
astăzi obiectul celor mai formidabile persecuţiuni și atacurilor celor mai 
violente din partea propagandei panelenistice, care considerându-mă nu 
numai ca pe un institutor de limba română ci încă și ca pe un agent oficios 
al românismului în Macedonia, unde propagând ideea și sentimentul 
de naţionalitate între românii de acolo, par în ochii paneleniștilor un 
obstacol la tendinţele și lucrările lor spre a greciza pe români; care, zic, 
considerându-mă atare încearcă toate mijloacele posibile și face tot felul 
de intrigi ca să mă prăpădească, crezând că astfel vor putea paneleniștii 
să sugrume în persoana mea ideea și sentimentul de naţionalitate română, 
de curînd născut între românii din Macedonia, din Epir și din Tesalia. 
Aceste persecuţiuni, Domnule Ministru, mi-au cauzat, pe lângă altele niște 
cheltuieli extraordinare, pe care neavând altă resursă decât micul meu 
salariu de 119 lei noi pe mens (sumă nesuficientă pentru susţinerea mea și 
a familiei mele), nu le-am putut întâmpina decât contractând o datorie, pe 
care nu o pot plăti fără un ajutor pecuniar. Excelenţa sa Prinţul D. Sturdza, 
agent diplomatic al României la Constantinopol în anul 1871, informându-se 
de realitatea lucrurilor, a binevoit a mă recomanda la onorabilul Minister, 
pe la începutul mensului august 1870, printr-o scrisoare a sa, prin care 
exprimând adevărul, propunea onorabilului Minister, pe lângă altele, să-mi 
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facă un salariu care să fie în proporţie cu serviciul meu și să corespundă 
necesităţilor poziţiunii și misiunii mele, și astfel Domnul P. Carp, atunci 
Ministru de Interne, al Cultelor și Instrucţiunii Publice, a binevoit a trece 
în bugetul anului 1871 suma de 300 lei noi ca salariu al meu mensual.

Cu toate acestea însă nu s-a pus în lucrare aceasta și, pentru nenorocirea 
mea, continuă a mi se trimite tot aceeași sumă de 119 lei noi ca salariu al meu 
mensual. Pe lângă acestea, pe la începutul anului 1872, arhiereul fanariot 
din Castoria și organele sale m-au calomniat ca aţâţător, care făceam vreo 
propagandă politică între românii de pe la noi și așa autorităţile otomane 
m-au reţinut împreună cu colegul meu dl. Tuliu Tacit, aproape trei menși 
la Castoria și la Ghiorgea, ca să ne cerceteze, până când, graţie bunului 
Dumnezeu și dreptei noastre cauze susţinută și de presa franceză din 
Constantinopol, am fost declarat inocent de către tribunalul otoman 
și totdeodată am obținut un ordin de la pașa din Ghiorgea prin care se 
declară oficial și se recomandă autorităţilor din Castoria că învăţământul 
limbii românești este liber în Imperiul otoman și ne autoriza în acelaș 
timp să ne întoarcem la Vlaho-Clisura și să continuăm clasa începută în 
școala noastră de acolo, după cum vă puteţi informa din piesele relative la 
această afacere, publicate în numerile aci alăturate ale pomenitului ziar 
francez „Le Courrier d’Orient”.

Acest atac de la care am ieșit învingător cu triumfare a cauzei noastre, m-a 
epuizat cu desăvârșire, Domnule Ministru, sub punctul de vedere financiar, 
încât o mare parte a salariului meu servește pentru plăţile dobândei 
datoriei, care se urcă la 200 de lire turcești. Așadar, fiindcă abandonat în 
propriile mele resurse nu mai pot rezista nici suporta greutatea situaţiunii ce 
mi-au creat menţionatele evenimente, vă rog fierbinte, Domnule Ministru, 
în numele dreptăţii, umanităţii și al interesului instrucţiunii publice 
naţionale, să binevoiţi a-mi acorda un ajutor pecuniar, spre a putea scăpa 
de datoria făcută pentru motivele sus-menţionate și a-mi face un salariu 
suficient pentru necesităţile poziţiunii și misiunii mele și în proporţie cu 
serviciul meu, după cum Dl. D. Sturdza, ca Agent îl recomandase și dl. P. 
Carp, ca ministru, făcuse. Pe lângă acestea vă mai rog, Domnule Ministru, 
să binevoiţi a facilita construirea unui edificiu în Vlaho-Clisura, destinat 
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pentru școala română, pentru că lipsa de local comod și spaţios face pe 
mai mulţi români să trimită pe copiii lor la școala greacă care are încăperi 
îndestulătoare și toate lucrurile necesare, pe câtă vreme școala noastră 
română fiind într-o căsuţă închiriată sau, ca să zic mai bine, într-o baracă, 
este cu totul lipsită de dispoziţiunile cerute la o școală bine organizată și 
de higienă și, prin urmare, elevii sufăr într-însa iarna de frig, iar vara de 
căldură și de infectarea aerului; afară de acestea nu poate fi stabilitate, nici 
regularitate până când nu este școală fixată într-un edificiu public, care, 
pe lângă celelalte avantaje, va bate și la ochii românilor.

Spre acest sfârșit dar, cred că ar fi bine să se facă subscripţiuni de ajutoare 
pecuniare atât aici în Capitală, precum și în capitalele districtelor; deci 
binevoiţi, Domnule Ministru, a inaugura această frumoasă întreprindere 
naţională printr-o subscrpţiune din partea statului, care să contribuiască 
cu o sumă oarecare la fondarea unul astfel de stabiliment instructiv naţional 
de utilitate publică, într-o comună curat românească precum este Vlaho-
Clisura și a le da o impulsiune eficace printr-o circulară atât din partea 
acestui Minister precum și din partea Preasfinţiei Sale Mitropolitului 
Primat către sfinţii episcopi și către toţi domnii directori de gimnazii, ca să 
contribuiască fiecare în limitele mijloacelor sale la strângerea de ajutoare 
pentru acest sacru scop. Ar fi bine dacă s-ar putea da o astfel de circulară 
în mâinile mele și din partea onorabilului Minister de Interne, către toţi 
prefecţii și primarii orașelor, pentru că această școală ar fi bine să aibă 
încăperi mai multe spre a locui într-însele elevii ce ar veni din satele de 
prin jur, unde nu există școale române, ca cei mai inteligenţi dintre aceștia, 
terminând studiul lor în această școală centrală din Vlaho-Clisura, să se 
întoarcă în comuna lor natală ca institutori de limba română.

Îmi mai permit, Domnule Minsitru, a recomanda Domniei Voastre 
necesitatea de a se însărcina unul dintre institutorii din Macedonia cu 
inspectarea celorlalte școale de acolo și să ţină pe Onorabilul Minister 
în curentul stării fiecării școli și să le indice totodată măsurile de luat și 
modificările ce vor fi necesare pentru progresarea școalelor naţionale. În 
acelaș timp, acest inspector să profite în timpul vacanţelor ca să facă pe 
fiecare an o călătorie prin cele mai însemnate comune române din Epiro-
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Tesalia, din Macedonia și din Albania, spre a forma pretutindeni un fel de 
centru care să lucreze pentru introducerea limbii naţionale în școalele și în 
bisericile românilor și să facă o colecţiune de cântece populare și de vorbe 
utilizabile pentru literatura română; iar în cât privește înfiinţarea unui liceu 
român în Bitolia (Monastir), capitala Macedoniei, voi da Domniei Voastre 
un raport special ca să-l studieze în timp de recreaţiune, fiind cam întins.

Binevoiţi, Domnule Ministru, a primi cu indulgenţă respectuoasa mea 
expresiune a preadistinsei consideraţiuni și a stimei cu care am onoarea a 
fi al Domniei Voastre supus servitor,

Directorul școalei române din Vlaho-Clisura în Macedonia
(ss) Apostol Mărgărit
București, 1/13 iunie 1874

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 2640/1874, f. 27. Cota nouă: 195/1874, f. 16-17

105 [1��4, mai 11]. Raportul lui Nifon Bălășescu 
[către Ministrul Cultelor și Instrucţiunii 

Publice Titu Maiorescu] asupra școalelor românești 
din Macedonia

Constantinopole

Domnule Ministru,
Sunt patru ani de când singur de la sine-mi mă decisei a lua apostolia 
sau, mai bine zis, naţionala misie de a cerceta pe românii din Imperiul 
otoman și bine cunoscându-i să-i fac cunoscut confraţilor români din 
partea stângă a Dunării (Dacia Traiană), care deși nu sunt departe, ba 
foarte aproape unii de alţii, numai o palmă de loc (Dunărea) despărţindu-
i; dar cei din România liberă sunt atât de indolenţi încât mai deloc nu 
știu nimica despre aceștia din partea dreaptă a Dunărei sau din Dacia 
Aureliană. Ba au fost unii liberaţi cari anume s-au angajat a călători prin 
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străinătate, plătindu-li-se de guvern spezele drumului, cu condiţiune ca 
după întoarcere să raporteze, arătând cele găsite și văzute de dânșii și 
interesate pentru români. Și, din trista experienţă vorbesc, că românii cei 
risipiţi prin diferite locuri, sub diferite guverne, p<ar> e<xemple> al Rusiei, 
al Greciei, al Turciei, al Serbiei, nu sunt cunoscuţi de cei din România 
și Austria; și dacă noi românii între noi suntem atâta de puţin cunoscuţi, 
atunci ce să ne mai plângem că noi românii suntem atât de puţin cunoscuţi 
în străinătate și așa de rău reprezentaţi în faţa lumii civilizate.

Eu, Domnule Ministru, vreun an după petrecerea mea prin Turcia, 
partea dunăreană, dădui un raport Domnului Ministru Tell în 26 mai 
1872, arătând multe interesate câte descoperii, cerându-i un mic ajutor de a 
putea continua această operă atât de interesată. Peste un an dădui al doilea 
raport, descriind pe românii cei mulţi din interiorul Turciei (Macedonia, 
Tesalia, Tracia, Epir și Albania). Acest raport se primi la Ministerul 
Instrucţiunii Publice din București în 12/24 iulie 1873, înregistrat la nr. 
12.035, în care am atins foarte puţin și neprecis și despre deplorabila stare 
a școalelor române din Macedonia, cele subvenţionate de guvernul din 
București, că nu sunt în fiinţă atâtea câte se plătesc. Pentru acestea, dacă 
veţi voi, Domnule Ministru, vă voi face un raport detaliat să le cunoașteţi 
starea și să luaţi măsurile cuvenite, că e păcat, după ce sunt puţine, apoi 
și acelea să meargă cum merg. Atâta pot să zic că nu e destul numai a 
înfiinţa niște școale și apoi cu totul a le părăsi, mai vârtos fiind ele într-o 
depărtare așa de mare. Dumneavoastră aveţi atâtea școale acolo, aproape 
de ochii-vă, unde sunt atâţia revizori, inspectori și tot felul de privighetori 
care vă raportează neîncetat, și iarăși câte neorânduieli nu se ivesc în 
toate zilele? Dar aici, într-o ţară străină, unde ele au atâţia adversari și 
pe greci și pe alţii, și nu e nici un revizor care, cel puţin de formă să se 
facă că le inspectează. Apoi nu cumva speraţi cel mai minim ajutor în 
această privinţă din partea Agenţiei Diplomatice din Constantinopol și 
mai ales de la persoana ce reprezentează pe Agent și de la grecoteii care-l 
înconjoară. Rânduiţi, așa vă rog, un revizor care pe tot anul, cel puţin, să 
vă facă două raporturi bune, ca să cunoașteţi bine starea lucrurilor, ca nu 
mâine-poimâine să aveţi și Dvs. motiv de a închide și pe aceste puţine 
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școale române ce bruma mai sunt. Tot într-acest al doilea raport am rugat 
pe dl. Ministru, prin o petiţiune, a face ca școala română, subvenţionată de 
guvernul român cu 4000 franci, din schitul român din Sf. Munte și trecută 
în bugetul statului, să facă a se deschide, dar nu s-a făcut nimic. Acum 
însă, fiindcă a voit Dumnezeu să veniţi Dvs. la Ministerul Instrucţiunii 
Publice, vă rog să binevoiţi a vă interesa de cele două rapoarte ale mele 
și petiţiunea pentru școala din Sf. Munte; cetiţi-le și să faceţi pe noi a ne 
mângâia că cu toţi așteptăm ajutorul Dvs. Carele sunt cu cel mai profund 
respect, al Dvs. Domnule Ministru, preasupus și preaplecat serv.

(ss) Nifon Bălășescu, 
vechi profesor de teologie în România, 
acum director al școalelor române din Turcia.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 2640/1874, f. 32. Cota nouă: 195/1874, f. 20

106 1���, martie 4. Locuitorii români din 
comuna Ohrida raportează [Ministrului 

Cultelor și Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu] 
asupra luptei ce duc pentru propaganda românească 
și cer o institutoare pentru fiicele lor

Domnule Ministru,
Noi românii din Ohrida nu eram aici decât ca o picătură de apă în 
marea altor naţionalităţi. Prin urmare am tins mâna către mama noastră 
România. Ea ne-a trimis un institutor român și acesta fu scăparea noastră. 
Până atunci, adăpaţi fiind de spiritul grecesc, noi dispreţuiam tot ce nu 
era grecesc. Astăzi însă, 80 de școlari și 30 de fete progresează minunat cu 
limba noastră maternă, sora tuturor limbilor europene. Gustând dulceaţa 
ei, plângem eroarea părinţilor noștri. Noi eram morţi; voi ne-aţi reînviat. 
Eram pierduţi și voi ne-aţi reaflat. Lacrimi de bucurie udă ochii noștri 
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când, aducând aminte trecutul cu prezentul, ceea ce am fost și ceea ce 
suntem, pronunţăm zicerile: „adorabilă Românio”.

Dar lupta noastră cu grecomanii, adică cu cei de naţiune română însă con-
tra românismului, devine din ce în ce mai crâncenă. Câţiva tineri români, 
instruiţi la Atena și bine salariaţi de către greci, lucrează într-un mod fanatic 
pentru marea lor idee grecească și contra propriei lor naţionalităţi. Aceștia 
sunt care au fundat o școală greacă de fete între bulgari și au adus o institu-
trice grecească de mare merit. Aceștia sunt care în urma a trei mensi de zile 
stârnesc din toate puterile lor a face același lucru printre noi. Nu mai spu-
nem prin câte sacrificii am combătut stăruinţele lor matricide.

Pentru ca lupta noastră însă, să fie încoronată de succes, fără îndoială și 
fără rușine cerem ajutorul vostru care constă în trimiterea unei institutrice 
române pentru copilele noastre, căci la din contra, fetele care vor deveni 
mame de familie, neavând o instrutrice română vor da și copiilor lor 
aceeași educaţie grecească pe care au primit-o și ele și așa românismul 
se șterge cu timpul. Sperând dar că dorinţele noastre vor fi realizate, ne 
subscriem cu tot devotamentul.

Ohrida, 5 martie 1875
(ss) Preotul Vancia P. Sgalescu Chrsitu B. Coe
(ss) Preotul Christu Malenco Νικολε Στέργιου
Βείζη Κ. Διμόνιε Βασίλειος Κ. Τυραυλῆς
(ss) Iacov George Dimonie Γεόργε Βερόν
Ἀναστάσιος Δαφίνα George Apostolescu
 (ss) Ioan Dafinescu Δημήτριος Παυλίδης
(ss) Ștefan Pitus Pandele Georgescu
(ss) Mihael V. Coe Athanasiu Giancu
Νικόλαος Μιέλου Ιωάννης Πασχήδις
Ἀδελφὸς Πάσχου Νικόλαος Πέτρος
Μάρκος Ν. Γιάνκου Δημήτριος Πέτρου
Νικόλαος Γιάνκου Haralambie Munichianu
Νικόλαος Ἰωακείμ Ἀναστάσιος Σωτηρίου
Παπὰ Ἰωάννης  Μόσκο Κωνσταντήν
Βάντσου Ναοὺμ Κώαι Naum Georgescu
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Ἀναστάσι Ἰωάννου Μποσχάλη Anastas Naumescu
(ss) Ioan Georgescu Colia Sion
Νικόλα Κωνσταντήν Σωτήρ Πάζ
Ναοὺμ Πάσχου 

Μai sus scrisoarea și iscăliturile puse sub dânsa se adeverează și se întăresc și 
de către noi cu a noastră iscălitură și punerea sigiliului Mitropoliei noastre.

Anul 1875 martie în 4 zile, Ohrida
(ss) Natanail Mitropolitul Ohridei și Prespei

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 2911/1875, f. 3. Cota nouă: 191/1875, f. 3

107 1���, decemvrie 24. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Gh. Chiţu] asupra deschiderii 
școalelor din Zarco și Tricala, asupra necesităţii de a 
se deschide și alte școli în satele românești, a trimiterii 
unui lot de tineri la învăţătură la București și < asupra> 
arestului său

Ianina, 24 decemvrie 1876/ 5 ianuarie 1877

Domnule Ministru,
Am onoarea a aminti respectuos Excelenţei Voastre raportul meu sub Nr. 
1 din 10/22 ale curentei, la care, din cauza neliniștii morale și corporale, ca 
să nu zic suferinţelor de tot felul, ce bântuie persoana mea în acest aspru și 
schimbător exil, am omis a alătura copiile scrisorilor mele adresate d-lor 
G. Daute și Ioan Șiomu Tomescu, institutori ai școalei române din Abela, 
cu toate că în menţionatul meu raport, ziceam că aceste două copii erau 
alăturate la dânsul.

Spre a îndrepta, dar, această nevoluntară greșeală care a cauzat o lacună 
acelui raport, am onoarea a înfășura aici susnumitele două copii și a reco-
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manda și cu această ocaziune la aprobarea și întărirea Excelenţei Voastre, 
regularea ce am făcut școalei din Abela, pentru că cu modul acesta vom 
avea încă trei școale noi: două în timp de iarnă la Tricala și la Zarcu și una 
la Samarina vara, fără a aduce prin această regulare vreo piedică la școala 
de la Abela. Și, ceea ce este esenţial, fără nici o altă plată afară de ceea ce 
dădea până acum celor doi institutori ai școalei din Abela, D<omniile> lor 
G. Daute și I.Ș. Tomescu.

Pe lângă acestea, constrâns de nevoia care rezultă de o completă lipsă 
de bani, îmi permit a ruga fierbinte pe Excelenţa Voastră ca să binevoiască 
a-mi avansa un acont de 500 de franci din subvenţia mea pe trimestrul I 
al anului 1877 și a-mi trimite această sumă prin poșta austriacă în grup 
recomandat la Consulatul austriac de aici, pentru că n-am primit pînă acum 
banii subvenţiunii mele pe trimestrul al treilea și al patrulea curent (1876), 
(care poate să fie trimis și la Vlaho-Clisura sau la Bitolia) și mă aflu în mare 
strâmtoare de bani și această penurie îngreunează și mai mult penibila deja a 
mea poziţiune în acest străin oraș în care nu cunosc pe nimeni altul în afară 
de d-nii Consuli ai Austro-Ungariei și Franciei. Așadar, în caz de a fi trimiși 
la Agenţia din Constantinopol banii subvenţiunii mele, până la 31 decemvrie 
1876, când veţi primi prezenta, atunci binevoiţi a-mi avansa suma de 500 de 
franci din subvenţiunea mea pe trimestrul I al anului 1877. Căci fără bani voi 
ajunge în mizerie neavând de cheltuială, ceea ce agenţii propagandei care 
urmăresc deznaţionalizarea românilor din părţile acestea, doresc și visează, 
pentru că ei cred că aducându-mă, prin cheltuielile extraordinare ce-mi 
cauzează înverșunatele și desele lor persecuţiuni, la o lipsă completă de cele 
necesarii în viaţă și dezarmându-mă astfel de mijloacele materiale (căci cele 
morale și intelectuale le este peste putinţă a mi le atinge), vor reuși a mă 
pune în imposibilitate de a mai rezista la acţiunea lor de deznaţionalizare 
a românilor și de a mai fi o piedică la completa grecizare a românilor din 
Macedonia și din Epiro-Tesalia.

Așadar, spre a avea de mâncare, numai, și o locuinţă cu lemne de încălzit 
în acest nedrept și nelegiuit exil (care n-are să fie decât provizoriu, pentru 
că dreptatea și adevărul, mai curând sau mai târziu, triumfă totdeauna), rog 
fierbinte pe Excelenţa Voastră, în numele romanităţii și al umanităţii, să 
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binevoiţi a-mi ameliora penibila și critica mea poziţiune, ordonând a mi 
se avansa din subvenţiunea mea și să mi să trimită cu urgenţă, prin poștă, 
suma de 500 de franci, pe care nu-i solicit ca pomană sau cu alt titlu, ci din 
subvenţiunea mea să mi se facă o înlesnire pe care o cer imperios nu numai 
împrejurările și interesele românismului, ci încă și umanitatea o impune.

Domnul Consul al Franciei de aici se vede bine dispus pentru români și 
ne-a rugat chiar a-i face un catalog exact de satele și orașele românești din 
Tesalia. Deci, profitând cu plăcere de această ocazie, am putut utiliza exilul 
meu în interesul cauzei pentru care mă lupt și sufăr. Așadar, întâmplându-
se să vină, chiar în hanul unde locuiesc, economul de Costanca (orășel 
românesc) român și totodată protopop și un fel de vicar al arhiereului Stagon 
(Calabaca) din Tesalia, mi-a dat informaţiuni foarte exacte și detaliate în 
privinţa numelui, situaţiunii, populaţiunii etc. de treizeci de sate și orășele 
românești care aparţin eparhiei Stagon (aproape de Tricala), și mai toate sunt 
situate pe poalele orientale a șirei muntelui Pind, cu începere de la orașul 
românesc Minciu (Meţovo) și spre sud până la hotarele regatului grecesc.

Susnumitul econom, un bun și bătrân român cunoaște foarte bine 
toate aceste localităţi românești și starea lor, pentru că, în calitatea sa de 
protopop al arhiereului Stagon, merge odată pe an la toate aceste 30 de sate, 
de unde strânge drepturile episcopale ale arhiereului, și aceasta o face în 
timp de 30 de ani ce este protopop; și așa nu numai nobila dorinţă a d-
lui Consul francez am putut satisface ci încă și pentru introducerea limbii 
române în școalele acestor comune, în totul românești, am putut încerca 
și face cele dintâi pasuri cu acoperirea aceasta. Pentru că un concetăţean 
al menţionatului econom, anume Dima Sterghiadi, născut în Costăna, era 
stabilit de mult și decedat în București , a înzestrat școala patriei sale natale 
(Costanca) sau, ca să zic mai bine, a format o școală în această patrie a sa 
românească, pe care a și înzestrat-o cu o moșie, proprietate a lui, anume 
Bălteni în districtul Dâmboviţei, cu al cărei venit se susţine această școală 
clădită cu banii menţionatului Dima Sterghiadi, născut în Costeana de 
părinţi români. Dar școala aceasta și profesorii ei sunt greci care nu învaţă 
într-însa la junimea română a Costeanei decât limba greacă, pentru că 
epitropii și executorii testamentari ai sus numitului donator și fondator 
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al școalei din Costeana, d-nii Dimachi Polimeridi și fraţii Sirachitopulo, 
născuţi și crescuţi în Costeana de părinţi români, iar acum stabiliţi în 
România, trimit la eforia școalei înzestrate cu moșia Bălteni, banii venitului 
acestei moșii cu condiţiunea de a avea școală elenă și a se plăti cu acei bani 
profesori de limba elenă, iar economul fiind membru al eforiei școalei de 
Costeana, venise aici ca să tragă de la dl. Dimachi Polimeridi, banii cuveniţi 
pe semestrul curent, adică de la Sf. Dumitru și până la Sf. Gheorghe 1877, pe 
care nu știu de ce nu-i trimite dl. Dimachi.

Aflând toate acestea de la acest bun bătrân și preot român, mi s-a rupt 
inima văzând cum prin români și cu bani românești se pierde limba și 
naţionalitatea română în Macedonia și în Epir-Tesalia. Și, după ce am 
vorbit multe în privinţa aceasta l-am făcut să regrete că banii unui român 
concetăţean al lui, lăsaţi pentru folosul concetăţenilor și consângenilor 
săi din Costeana, patria sa natală, nu se dau unui român de la Costeana, 
concetăţean al donatorului, ci se dă la niște greci străini. În fine, economul 
a consimţit să trimiţă la București ca să studieze, în liceul de acolo, pe un 
fiu al său în etate acum de 15 ani, care este în clasa a cincea gimnazială a 
gimnaziului grecesc de aici, împreună cu un nepot al său, cu condiţiunea 
să se întoarcă la patria lui natală Costeana, după ce vor termina liceul 
din București și vor obţine bacaloriatul, ca profesori ai școalei fondate 
de răposatul Dima Sterghiadi, și să primească atunci leafa lor din venitul 
moșiei Bălteni, care acum se dă profesorilor greci. L-am asigurat că 
toate acestea se vor face prin intervenirea guvernului și a tribunalului 
competinte al României (pentru că epitropul și executorul testamentar, dl. 
Dimachi Polimeridi, cu toate că este născut și crescut de părinţi români 
și trăiește în România, ţine cu grecii și nu vrea să dea banii lăsaţi de un 
român decât numai pentru școală și profesori de limba greacă). Și așa, 
respectabilul econom, la primăvară, îmi dă pe fiul și pe nepotul său ca să-i 
trimit să studieze la București cu cheltuiala statului român, pentru că el 
n-are mijloace ca să-i poată susţine într-un oraș mare ca Bucureștii, unde 
viaţa costă mult, cu toate acestea însă se oferă a plăti cheltuiala călătoriei 
tinerilor până la București, căci atâta-i permit mijloacele.

Pe lângă acestea, am angajat pe acest bun român și pentru ca să prepare 
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încă vreo cinci șase tineri români din cele mai însemnate sate românești 
ale Aspropotamului, precum sunt Cornul (Crania, în grecește) care are 400 
de case, Haliche, Selineasa, Clinova, Gardichi etc., ca primăvara să-i trimit 
la București să studieze la gimnaziile de acolo și pe urmă să se întoarcă ca 
profesori la satele lor natale, și iată că, sub acest raport, exilul mei aici a fost 
un noroc. În anul 1874 când eram la București Dl. Titu Maiorescu, atunci 
Ministru de Instrucţiune Publică, mă însărcinase să-i trimit 18 tineri români 
din diferite localităţi ale Macedoniei ca să studieze la București cu cheltuiala 
statului, și astfel să se completeze numărul de 30 de bursieri macedo-români 
ai statului, prevăzuţi în bugetul anului 1874, din care nu erau în realitate atunci 
decât 12 în gimnaziul Sfântului Sava și astfel 18 burse rămâneau vacante. 

Ordinul prin care Onorabilul Minister m-a însărcinat atunci cu trimiterea 
de 18 băieţi români din Macedonia, se află acasă la mine în Vlaho-Clisura și 
poartă data de finele lui august sau începutul lui septemvrie 1874. Însă fiindcă 
dl. Titu Maiorescu era de părere ca acești 18 bursieri macedonoromâni să-și 
facă studiile lor numai în școala normală de la București, pe cât timp profesorii 
români destinaţi pentru Macedonia și Epiro-Tesalia trebuiau să termine, cel 
puţin, liceul din București , dacă nu să urmeze încă și la facultatea de litere, 
pentru că aici au să lupte contra grecismului, care, prin profesorii greci ce au 
terminat gimnaziul de la Atena iar unii au urmat și la Universitatea de acolo 
câte doi și trei ani, și pe care-i trimite, mai cu seamă, la școalele românilor, 
le face o mare concurenţă din care n-ar putea ieși învingători decât când 
vor fi mai învăţaţi și mai luminaţi decât adversarii lor. Pentru motivul 
acesta, nici părinţii, nici eu n-am insistat mult ca să se trimită atunci acești 
18 băieţi macedonoromâni. Deci, dacă mai sunt încă burse vacante pentru 
elevii macedono-români, ar fi foarte necesar să nu mai pierdem timp și să 
se completeze cu băieţi români luaţi din diverse localităţi ale Macedoniei 
și Epiro-Tesaliei, căci grecii fac mari silinţe și sacrificii spre a greciza pe 
românii din părţile acestea; și dacă li se va lăsa câmpul liber, după câţiva ani, 
limba și naţionalitatea română va fi numai o suvenire fără realitate în părţile 
acestea. Iar în cât privește fiul și nepotul suszisului econom din Costeana, 
este de o neapărată necesitate ca să li se facă burse și să studieze la liceurile 
din București. Aștept dar să mă autorizaţi a-i trimite la București pe la luna 
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lui mai 1877, când vor avea timp să se prepare la București, în limba română, 
până la 1 septemvrie când încep lecţiunile la liceu.

Toate acestea, însă, trebuie făcute fără zgomot și în secret, căci dacă 
află acestea dl. Dimachi Polimeridi, executorul testamentar al donatorului 
Dima Sterghiadi sau alţi greci de la București, atunci au să intimideze prin 
ameninţări și alte uneltiri, să forţeze pe menţionatul econom ca să nu 
trimită la București pe fiul și nepotul său.

Dl. Tacit, profesor al școalei române din Vlaho-Clisura îmi scrie cu data 
de 9/21 decemvrie anul curent, că dl. Steriu Cionescu, profesor al școalei ce 
are să se deschidă la Crușova, a sosit în Bitolia și de acolo era să meargă la 
postul său în Crușova. Așteptând răspunsul Excelenţei Voastre, prin poștă 
și recomandat, la Consulatul Austro-Ungariei de aici, vă rog să binevoiţi a 
primi asigurarea prea înaltei mele consideraţiuni și a profundului respect 
cu care am onoarea a fi al Excelenţei Voastre supus servitor.

Directorul școalelor române din Macedonia
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 3224/1877, f. 1. Cota nouă: 190/1876, f. 1-3

108 1���, septemvrie 1�. Proces verbal al 
Consiliului Permanent de Instrucţiune 

pentru numirea de noi institutori la școlile române 
din Macedonia și practica pedagogică ce trebuie să 
facă acești institutori

Proces-verbal
2498
1877, septemvrie în 17

Având în vedere frumoasa prevedere bugetară ce dl. Ministru a dobândit 
de la Cameră, la art. <… > § <… .> al bugetului pe 1877.
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Spre a ajunge cât mai repede scopul naţional urmărit de dl. Ministru și 
de Cameră, subsemnaţii sunt de părere:

1) Absolvenţii liceali, elevi din Macedonia, d-nii Aveleanu Dimitrie, Deme-
trescu Sergiu și Nicolescu Demetrie, să fie îndată numiţi institutori pen-
tru Macedonia cu subvenţiune proporţionată aceleia ce se dă d-lor Tacit, 
Tomescu etc. actuali institutori la Clisura, Avela etc.
2) Să se întrebe dl. Apostol Mărgărit despre comunele la care va instala 
pe noii numiţi.
3) Până la dobândirea răspunsului d-lui Mărgărit și în timpul cât 
funcţionarea școalelor în Macedonia va fi împiedicată de actualele eve-
nimente, junii institutori mai sus numiţi vor fi primiţi în școala normală 
Carol, unde vor urma cursul de pedagogie și vor fi atașaţi totodată pe 
lângă câte una din școalele primare din Capitală ca să facă practică, ca 
să devină, astfel, institutori cu adevărat pregătiţi de a conduce bine 
învăţătura copiilor în patria lor.
Se va atașa deci dl. Aveleanu pe lângă dl. Institutor Beiu, dl. Demetrescu 

Sergiu pe lângă D. Popovici și dl. Nicolescu Demetriu pe lângă D. Ioaniu.
(ss)Aaron Florian
(ss) I. Zalomit
(ss) V.A. Urechia
(ss) C.D. Ștefănescu
(ss) D. Petrescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 3224/1877, f. 36. Cota nouă: 190/1876, f. 23
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109 1���, aprilie 1�. Proiect de buget pentru 
școlile românești din Macedonia, alcătuit 

de Apostol Mărgărit pentru exerciţiul 1���/1���

Numele profesorilor și 
catedra ori clasa ce ocupă

Localitatea 
unde este 
școala

Subvenţia 
lunară

Subvenţia 
anuală

Lei Bani Lei Bani

1. R. Corvin director al gimnaziului 
și profesor de limba latină și de 
istorie cursul superior

Bitolia 285  – 3420

2. C. Pop, de știinţe idem Bitolia 200  – 2400

3. N. Maimuca, de fizică și franceză Bitolia 142 50 1710

4. I. Ciulli, de matematică și religie 
cursul inferior

Bitolia 114  – 1368

5. D. Cuvati, de limba greacă și 
română

Bitolia 114  – 1368

6. G. Daute, de limba latină cursul 
inferior

Bitolia 114  – 1368

7. N. Craia, de geografie și limba 
italiană

Bitolia 95  – 1140

8. Iusuf efendi, de limba turcă Bitolia 100  – 1200

9. Take A. Mărgărit, de limba 
franceză

Bitolia 90  – 1080

10. G. Lambert, de muzică vocală Bitolia 40  – 480

11. Ghiușu Șermacheși, pedagog Bitolia 40  – 480

12. Lazu Dume, cl. III și IV primară Bitolia 70  – 840

13. G. Perdichi, cl. I și II Bitolia 70 50 840

14. Eudochia Demetriu, școala de 
fete

Bitolia 142  – 1710

15. D. Zograf, școala primară de 
băieţi

Nijopole 70  – 840

16. D. Atanasescu, idem Târnova 190  – 2280

17. D. Nicolescu, idem Magarova 114  – 1368

18. N. Buia, al doilea institutor, idem Magarova 70  – 840

19. Olimpiada Parsachide, institutor 
de fete

Magarova 95  – 1140
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Numele profesorilor și 
catedra ori clasa ce ocupă

Localitatea 
unde este 
școala

Subvenţia 
lunară

Subvenţia 
anuală

Lei Bani Lei Bani

20. Gușu Papa Costa, la școala 
primară de băieţi

Muloviște 114  – 1368

21. Spiru Popescu, ajutor de școală Muloviște 50  – 600

22. Fani G. Papa Costa, la școala de 
fete

Muloviște 70  – 840

23. Filip Apostolescu, școala primară 
de băieţi

Ohrida 142  50 1710

24. Preotul Ion Sgala, ajutor de 
școală

Ohrida 30  – 360

25. Agatia Apostolescu, ajutor școala 
de fete

Ohrida 142 50 1710

26. Venera Chircu, școala de fete Gopeși 50  – 600

27. S<teriu> Cionescu, prof. de cl. IV 
primară și I gimnazială

Crușova 142 50 1710

28. V. Petrescu, idem și de limba 
franceză și turcă

Crușova 142 50 1710

29. Tașcu Iliescu, de cl. III primară Crușova 114  – 1368

30. D. Papa Sterescu, de cl. II 
primară

Crușova 70  – 840

31. Ion Unca, de cl. I primară Crușova 70  – 840

32. Anastasia Hristoforide, școala 
de fete

Crușova 120  – 1440

33. Zaha Ioţu, de cl. I și II Crușova 50  – 600

34. Constantina Curti, ajutoare de 
școală

Crușova 30  – 360

35. D. Lăzărescu, școala primară de 
băieţi

Părleap 114  – 1368

36. C. Ionescu, idem Neveasta 114  – 1368

37. G. Ghica - Papa, al doilea 
institutor

Neveasta 70  – 840

38. Apostol Mărgărit, școala de 
băieţi

Vlaho-Clisura 190  – 2280

39. D. Abeleanu, de cl. IV primară Vlaho-Clisura 114  – 1368
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Numele profesorilor și 
catedra ori clasa ce ocupă

Localitatea 
unde este 
școala

Subvenţia 
lunară

Subvenţia 
anuală

Lei Bani Lei Bani

40. G. Adam, de cl. III și II primară Vlaho-Clisura 90  – 1080

41. N. Nacea, de cl. I primară Vlaho-Clisura 70  – 840

42. Alexandrina, directoare la școala 
de fete

Vlaho-Clisura 142 50 1710

43. Marigo Damianovici, de cl. I și II Vlaho-Clisura 70  – 840

44. Steriu Dimitrescu, școala 
primară de băieţi

Hrupiște 114  – 1368

45. preotul Haralambie Balamaci, 
idem

Plasa 
Ghiorgea

95  – 1140

46. Ioan Șiomu Tomescu, idem Samarina 114  – 1368

47. C. Furceanu, idem Furca 70  – 840

48. G. Caracota, idem Avela 50  – 600

49. Zisi Papa Tănase, director, idem Perivoli 
Grebena

142 50 1710

50. Preotul D. Constantinescu, al 
doilea

Perivoli 
Grebena

70  – 840

51. D. Șumba, școala primară de 
băieţi

Băiasa 70  – 840

52. G.A. Zisi, idem Turia 70  – 840

53. Ceacâru, ajutor de școală Turia 50  – 600

54. D. Badralexi, școala primară de 
băieţi

Călive Veria 95  – 1140

55. Apostol Mărgărit, diurnă pentru 
inspecţie

– 350  – 4200

56. Deto cheltuieli de cancelarie, 
taxe poștale și telegrafice

– 50  – 600

5089 69.708

Chirii la localuri de școală

Pentru gimnaziul din Bitolia 1000

Pentru Internatul din Bitolia 1000

Pentru școala de fete 650

Pentru școala de fete din Vlaho-Clisura 300
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Idem din Magarova 160

Idem școala de băieţi din Băiasa 100 3210

Internatul de pe lângă gimnaziul din Bitolia

Pentru 40 de bursieri câte 45 bani pe zi unul, 18 lei pe 
zi și 540 lei pe lună, pe zece luni

5400

Pentru încălzit, luminat și spălat 600

Pentru servicii: trei servitoare și un rândaș 800

Pentru retribuţia unui econom 1000 7800

Cheltuieli extraordinare în cursul anului 282

81.000

Școala D. Cazacovici din Gopeși, întreţinută din venitul averii
D. Cazacovici

Peliţa, absolvent al liceului Matei Basarab macedo-
român, profesor de clasa IV și II primară la școala 
Cazacovici din Gopeși, câte 100 lei pe lună subvenţie 
(în aur), pe an lei

1200

Gușu Nijopoleanu, institutor de clasele III și I și de 
limba greacă 100 pe lună, pe an

1200

Cheltuieli de întreţinerea școlii 168

Total lei două mii cinci sute șasezeci și opt 2568

București, 17 aprilie 1887
Inspectorul școalelor române din Turcia
Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 4102/1887, f. 3. Cota nouă: 286/1887, f. 3
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110 1���, noemvrie �. Cererea locuitorilor 
din Perlepe [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice D. A. Sturdza] de a li se da un 
ajutor pentru clădirea unui local de școală

Domnule Ministru,
Douăzeci de ani sunt de când cultura română se propagă printre românii 
din Peninsula Balcanică și știut este câte dificultăţi a întâmpinat și încă 
întâmpină școala noastră de aici din partea inimicilor naţiunei românești, 
totuși însă trebuie să mărturisim că graţie generosului concurs ce zilnic 
ne fac fraţii noștri din România liberă, școalele române din toate orașele 
și comunele pășesc înainte.

În orașul nostru, Domnule Ministru, partizanii grecismului se opun 
din toate forţele lor ca românismul aici să nu progreseze, cu atât mai mult 
cu cât ei știu că biserica comunală, singura din toate existentele în Mace-
donia, aparţine de tot românilor, deoarece în firmanul ce M.S. Sultanul 
ne-a liberat pentru construirea ei se zice că biserica este românească (Vlah-
clisesi), iar nicidecum o rumclisesi cum se zice îndeobște în firmanele libe-
rate pentru bisericile creștine ortodoxe. De aceea partizanii grecismului 
se tem ca nu cumva românismul aici să se întărească mai mult; aceasta 
este cauza pentru care, aici mai mult ca pretutindeni se aduc enorme difi-
cultăţi lucrării de deșteptare a românilor, totuși însă și aci românismul își 
mărește cercul său.

Pe de altă parte, dificultăţile ce întâmpinăm de a avea un local pentru 
școală sunt asemenea mari, căci adversarii noștri ne fac tot felul de nea-
junsuri la închirierea unei case convenabile pentru școală; deci am hotărât 
să clădim un local de școală al nostru propriu, încăpător și în bune con-
diţiuni pentru înlesnirea frecventării ei de toţi copii români.

Luăm, prin urmare, îndrăzneala de a vă ruga prin prezenta să binevoiţi a 
ne acorda o sumă ce veţi crede de cuviinţă spre a veni în ajutorul construirii 
școalei în chestiune, de care avem cea mai mare necesitate.

Nu ne îndoim, Domnule Ministru, că rugăciunile noastre vor avea un 
răsunet în generoasa inimă a Domniei Voastre.
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Binevoiţi, vă rugăm, Domnule Ministru, a primir încredinţarea profun-
dului nostru respect.

Perlepe (Macedonia) 6/18 noemvrie 1886
Ai Domniei Voastre preasupuși servi,
Κ.Δ. Κατζάς Βάντζου Νεοζέρεα
D. Mărăcine Neacșu Antonescu Vuzdra
Νικολάκη Γ. Μποδήν N.C. Capsal
Dimitri Argintaru Βεότη Δ. Πενδήρ
D.N.Bobu Ευθύμης Δ. Ματζιαρέσκου
Θεοχάρι Θ. Καπιδάνου Pandeli C. Nica
D. Lăz<ărescu> Lecanta

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 4102/1887, f. 29. Cota nouă: 286/1887, f. 29

111 1���, iunie �. Raportul lui Barbu Constanti-
nescu [către Ministrul Cultelor și Instrucţiu-

nii Publice Titu Maiorescu] pentru numirea a trei absol-
vente din Azilul Elena Doamna ca învăţătoare la școlile 
românești din Peninsula Balcanică

Direcţiunea Azilului Elena Doamna luna iunie 9 anul 1888

Domnule Ministru,
Între absolventele Azilului din anul acesta școlar, sunt și trei eleve aduse 
din Macedonia spre a se pregăti ca învăţătoare. Aceste trei eleve sunt:

Theoharie Victoria coeficientul 9,24
Bușa Zaharia, - „ -  7,64
Samarineanu Siţa - „ -  7,87
În vederea acestui rezultat foarte satisfăcător și, mai ales, aceste eleve 

fiind bine pregătite pentru cariera de învăţătoare, subsemnatul cu onoare 
vă roagă, Domnule Ministru, să binevoiţi a le recomanda d-lui inspector 
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al școalelor din Macedonia spre a le da locuri de învăţătoare în Macedonia, 
pentru care s-au și pregătit.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea înaltei stime și conside-
raţiuni ce vă păstrez,

(ss) Dr. B. Constantinescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 4924/1889, f. 14. Cota nouă: 127/1889, f. 14

112 1��0, decemvrie 21. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu] pentru în-
fiinţarea școlii de fete în comuna Călive [Selia-Veria]

Inspecţiunea Școalelor Române Bitolia, 21 decemvrie 1890
din Macedonia
 Nr. 47

Se aprobă cu condiţiunile aci propuse.

Domnule Ministru,
Românii locuitori ai comunei Călive Selia din Veria, solicitând cu insis-
tenţă trimiterea unei institutoare care să deschidă o școală românească de 
fete în comuna lor unde, neexistând o asemenea școală, familiile române 
se vedeau silite a-și trimite fetele la școala grecească de fete, întreţinută 
de silogul grecesc. Inspecţiunea școalelor române de aici a crezut de 
trebuinţă în interesul învăţământului public naţional, să satisfacă această 
cerere și dorinţă naţională a suszișilor români și, de aceea, d-ra Olimpiada 
Parsachide, fostă institutoare a școalei române de fete din Magarova, a 
fost permutată în aceeași calitate și cu aceeași subvenţie la școala nouă de 
fete din suszisa localitate de la Veria, unde a și deschis școală română, la 
care s-au înscris și funcţionează azi, ca eleve regulate, peste o sută de fete 
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române, precum se vede în catalogul aci anexat al elevelor școalei române 
în chestiune. După cele ce scria atât suszisa institutoare, precum și domnii 
institutori ai școalei române de băieţi din aceeași localitate și după cum 
mă informez și din alte sorginte pozitive, numărul elevelor suszisei școale 
era să fie și mai mare, dacă ar fi fost încă o institutoare sau ajutoare de 
școală. Pentru că o singură institutoare nu poate face lecţia și să menţină 
liniștea și buna ordine la o sută de eleve, dar la un număr și încă mai mare. 
Iar în locul d-rei Olimpiada Paraschide, la școala de fete din Magarova a 
trecut d-ra Maleva Constantin, elevă a școalei române de fete din acest 
oraș, care pe lângă patru clase primare a făcut și o clasă gimnazială și a 
preparat-o la pedagogie și la economie casnică etc. D-ra Victoria Teohari, 
absolventă a Azilului din București care este directoarea școalei de fete 
din acest oraș.

Vă rog dar, Domnule Ministru, să binevoiţi a încuviinţa deschiderea 
școalei de fete la suszisa localitate românească și permutarea la acea școală 
a d-rei Olimpiada Paraschide, cu aceeași subvenţiune ce i se plătea până 
acum, precum și înlocuirea d-sale la școala de fete din Magarova, prin sus 
numita d-ră Maleva Constantin, cu o subvenţie lunară de lei cincizeci, care 
i se va plăti din economiile ce se vor realiza în cursul anului curent, până 
la formarea bugetului pe exerciţiul 1890–91, când i se va regula poziţia în 
acel buget.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni 
și a stimei ce vă păstrez.

Al Domniei Voastre plecat servitor,
Inspectorul școalelor române din Macedonia
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 1. Cota nouă: 179/1891, f. 1
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113 1��0, decemvrie 21. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu] pentru 
înfiinţarea unei școli de fete în orașul Târnova

Inspecţiunea Șoalelor Române Bitolia, 21 decemvrie 1890
din Macedonia
Nr. 47

Se aprobă, și de la 1 aprilie se va prevedea și o institutoare aparte la școala 
din Târnova. 

M.

Domnule Ministru,
Românii locuitori ai orașului românesc Târnova cereau cu insistenţă o insti-
tutoare română pentru că, neexistând acolo o școală românească de fete, 
familiile române, chiar cele care-și trimit pe băieţii lor la școala română de 
băieţi, se vedeau nevoite a-și trimite fetele lor la școala grecească de fete din 
acea localitate românească, din cauză că nu era acolo și o școală românească 
de fete.

Spre a satisface dar această dorinţă a românilor din Târnova și a face 
să dispară lipsa care se simţea acolo de o școală românească de fete, 
Inspecţiunea școalelor române a crezut de o neapărată trebuinţă a se 
deschide la suszisul orășel românesc Târnova o școală română de fete, și 
în acest scop d-na Anastasia Steriu, fostă a doua institutoare la școala de 
fete din Gopeși, s-a trimis la Târnova, unde a și deschis o școală română 
de fete încă din luna lui septemvrie anul curent.

Românii locuitori au primit aceasta cu mare bucurie, așa că azi școala 
română de fete din Târnova, numără cincizeci și șase eleve și cu timpul 
are să crească și mai mult numărul elevelor acelei școale, dacă se va adăoga 
încă o institutoare sau ajutoare de școală, deoarece una singură nu poate 
să satisfacă toate necesităţile de învăţătură școlară la un număr aproape 
de 60 eleve.
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Vă rog, Domnule Ministru, să binevoiţi a aproba deschidera suszisei 
școale de fete la Târnova și numirea suszisei institutoare, Anastasia Steriu, 
la acea școală, cu o subvenţie lunară de lei cincizeci, care i se va plăti 
provizoriu din economiile ce se vor realiza în cursul anului curent, până 
la facerea bugetului nou, pe exerciţiul anului 1890–1891, când se va putea 
regula poziţia ei în bugetul anului viitor.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele conside-
raţiuni și a stimei ce vă păstrez.

Al Domniei Voastre plecat servitor,
Inspectorul școalelor române din Macedonia
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 3. Cota nouă: 179/1891, f. 3.

114 1��0, august �. Cererea institutorilor ro-
mâni din Crușova a se înfiinţa o școală de 

fete în mahalaua Cireșul din Crușova

Domnule A. Mărgărit,
Subsemnaţii, institutori avem onoarea a vă aduce la cunoștinţă urmă-
toarele.

În anul acesta examenele publice de la școalele române de aicea s-au 
început, cele de băieţi, la 24 iunie și au durat până la 29, iar cele de fete 
s-au început la 30 ale aceleiași luni și au durat până la 4 iulie. La aceste 
examene s-au prezentat 150 de elevi și 112 eleve. Au asistat la dânsele, pe 
lângă autorităţile locale, și un numeros public; la examenul fetelor, însă, 
publicul a fost mai numeros și mai impunător, sexul feminin fiind 
reprezentat într-un număr și mai mare.

Domnule A. Mărgărit, ne veţi permite, vă rugăm, cu această ocaziune 
a vă face următoarele comunicări relativ la școala cea nouă Nr. 2 din 
mahalaua Cireșu. Iată motivele ce ne-au îndemnat ca să înfiinţăm 
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școala în chestiune. Partizanii grecismului vrând să ne înfrângă în ale 
învăţământului, au deschis pe la începutul lui octomvrie din anul expirat, 
o școală în mahalaua Cireșu. Atunci românii din suszisa mahala, s-au 
adresat prin petiţie către Eforia Școalelor și Comunitatea românească, 
cerând ca tot în acea mahala să se deschidă și o școală română, deoarece 
cu toată iubirea ce au către limba lor maternă, însă depărtarea cea mare a 
acelei mahalale de școalele primare, îi va face să-și trimită pe copiii lor la 
școala din vecinătate, deși era de limba străină, căci pentru micii lor copii, 
este aproape impracticabil lungul drum în timpul iernii, din cauza gheţii. 
Pe de altă parte, văzând că încă din primele zile ale deschiderii școalei 
grecești prevăzute deodată cu două institutoare, s-au retras de la noi 13 
elevi și 7 eleve și considerând pericolul ce ameninţă românismul cu o 
despopulare crescândă, după o matură cugetare, ne-am decis să deschidem 
și noi o școală tot în acea mahala și în apropierea celei grecești.

Unul dintre d-nii institutori a fost numit de Eforie în înţelegere cu 
corpul didactic, ca să funcţioneze la noua școală; acesta este dl. Vanciu 
Unca Dar, după câtva timp, cu toate obstacolele puse de arhiereu, de cler 
și susţinătorul grecismului, numărul elevilor și elevelor, trecând peste 60, 
părinţii fetelor au cerut și o institutoare. Necesitatea imperioasă ce se sim-
ţea pentru o institutoare, ne-a îndemnat ca prin contribuţiune să punem 
și noi una, de teamă să nu se retragă elevele la școala greacă, unde, pre-
cum am zis mai sus, funcţionau două institutoare; prin urmare am numit 
pe o absolventă a celor patru clase primare, care se numește Posa Nachi 
(Puliu).

Deci vă rugăm, Domnule A. Mărgărit, să binevoiţi a subvenţiona pre 
institutoarea suszisă de la școala preparatoare Nr. 2 din mahalaua Cireșu. 
Școala menţionată e de mare importanţă fiindcă va contribui să mărească 
numărul elevilor de ambele sexe la clasele cele mici spre a nu se desfiinţa 
clasele mari. Căci mulţi copii, din cauza lipsei de mijloace, mai vârtos 
în acești ani grei, se retrag de la școală și așa clasele mai mari sau că se 
desfiinţează cu totul sau că rămân cu prea puţini elevi.

Ţinând seamă de cele expuse până aici, vă rugăm, Domnule A. Măr-
gărit, în interesul progresului, să aveţi în vedere cererea noastră, care nu e 
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decât o dorinţă de a înainta, căci altfel suntem combătuţi de niște adver-
sari puternici, cu destule mijloace și favorizaţi mai din toate punctele de 
vedere. Siguri fiind de ajutorul necesar, avem onoarea a vă mulţumi prin 
anticipaţiune.

Crușova (Macedonia) 5 august 1890
(ss) Cionescu Steriu, (ss) T. Iliescu,
(ss) Vangheliu Petrescu, (ss) Zaharia Bușe

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 10. Cota nouă: 179/1891, f. 10.

115 1��0, decemvrie 2�. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu] pentru numirea 
unui al doilea inspector pentru școalele române din 
comunele apropiate de Bitolia

Inspecţiunea Șoalelor Române Bitolia, 29 decemvrie 1890
din Macedonia
Nr. 57

Domnule Ministru,
Spre a avea un control permanent și eficace asupra școalelor române 
din Macedonia, a căror organizare și administrare onorabilul Minister 
a binevoit a le încredinţa Inspecţiunii acestor școale și, ca să poată 
Inspecţiunea să fie ţinută totdeauna și în tot cursul anului în curentul 
adevăratei stări și al mersului școalelor, așa ca să cunoască în mod pozitiv 
și exact lipsele ce va avea sau îmbunătăţirile de care va avea trebuinţă 
fiecare școală și dacă se aplică regulamentul școalelor, după care anexez 
aici o copie, Inspecţiunea școalelor a crezut de trebuinţă neapărată, mai 
ales în împrejurările actuale, când subsemnatul nu pot vizita toate școalele, 
să însărcineze pe unul dintre profesorii liceului de aici, cu revizuirea 
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școalelor românești de ambele sexe din următoarele comune românești, 
situate toate în aceeași direcţie (spre apus) și în apropiere de acest oraș 
(Bitolia), la o distanţă foarte mică, adică Nejopole, Târnova și Magarova, 
care sunt 1/3 de poștă departe de acest oraș și Muloviște cu Gopeși, ca trei 
sferturi de poștă departe de aici, unde unul din acești profesori poate să 
meargă câte o dată pe lună, fără a rămânea în suferinţă interesele de ser-
viciu. Fiindcă poate absenta de la liceu câte o zi vara și două zile iarna, pe 
lună, mergând să revizuiască școalele române din suszisele cinci localităţi 
în care sunt nouă școale românești de ambele sexe, lăsând în locul lui pe 
un alt coleg al său să facă lecţia în ziua care va lipsi, d-lui, mergând să facă 
revizia în ziua aceea a săptămânii, în care, după programul liceului, are 
mai puţine ore de predat, deoarece se întâmplă să aibă câteodată numai 
două ore într-o zi și astfel acele două ore pe lună ce va lipsi de la liceu, unul 
dintre profesori, un altul le poate lua.

Dintre toţi ceilalţi profesori actuali ai liceului, dl. Ioan Ciulli, român 
de sânge și de inimă și profesor de matematici și de contabilitate la liceul 
român din acest oraș, are și zelul și activitatea cerută și întrunește calităţile 
cuvenite spre a revizui o dată pe lună școalele primare de ambele sexe din 
suszisele localităţi românești și a face o dare de seamă foarte exactă de 
starea lor și de îmbunătăţirea ce va trebui a se face, deoarece D<omnia> 
Lui, pe lângă celelalte cunoștinţe liceale, mai știe și pedagogia.

De aceea îl recomand respectuos aprobării Domniei Voastre, ca să fie 
însărcinat în modul sus arătat și cu revizuirea odată pe lună a școalelor 
românești de ambele sexe din suszisele cinci localităţi românești, plătindu-
i-se cincizeci lei pe lună pentru cheltuielile de transport, cu începere de la 
1 a lunii curente, din economiile ce se vor realiza în cursul anului curent, 
până la facerea noului buget pe exerciţiul 1890–1891, când se va regula și 
această sumă, mică ca număr, dar mare și bogată în rezultatele avantajoase 
ce va da, pentru funcţionarea regulată și progresivă a școalelor.

Măsura aceasta se va lua și aplica în curând tot în modul în care se 
recomandă prin prezentul raport și pentru alte școale din alte localităţi 
românești, care din cauza depărtării lor de acest oraș (Bitolia) nu pot fi 
vizitate de același revizor în condiţiunile în care se însărcinează, pentru 
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școalele din suszisele cinci localităţi românești, susnumitul profesor al 
liceului, Dl. Ioan Ciulli.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele conside-
raţiuni și a stimei ce vă păstrez.

Al Domniei Voastre plecat servitor,
Inspectorul școalelor române din Macedonia
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 12. Cota nouă: 179/1891, f. 12

116 Regulamentul general pentru școalele 
române de ambele sexe din Macedonia

Domnii institutori sunt obligaţi să meargă la școală regulat la orele indi-
cate în program; să intre în clasă conform orariului și să nu plece de la 
școală decât după ce vor fi concediaţi elevii.

În fiecare zi d-lor sunt datori a se iscăli în registrul de prezenţe și absenţe, 
fix la ora indicată în program. Nu este permis a face absenţe decât numai 
în caz de boală și de forţă majoră.

În toate celelalte cazuri absenţele se vor considera nemotivate și vor trage 
după sine consecinţele cuvenite. Absenţa făcută din cauză de boală, trebuie 
justificată printr-un raport medical prezintat direcţiunei și, dacă boala 
se va prelungi mai mult de trei zile, trebuie să fie suplinit de o persoană 
competentă, care să fie agreată de dl. Director și de revizor. Orice abatere 
de la regulament, atât în ceea ce privește lipsirea institutorilor precum și 
intrarea în clasă, va fi notată și calculată la finele lunii spre a se constata cât 
timp ar fi lipsit de la datorie în intervalul lunii.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 13. Cota nouă: 179/1891, f. 13
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117 1��0, decemvrie 2�. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu pentru înfiinţa-
rea unei școli românești în orășelul Blaţa și numirea 
institutorului

Inspecţiunea Șoalelor Române Bitolia, 29 decemvrie 1890
din Macedonia
Nr. 47

Se aprobă în marginile bugetului și ale situaţiunii fondului încheiat la <…> 
dec. 1890

Domnule Ministru,
Conform bugetului școalelor noi ce trebuie să se deschidă în Macedonia, 
Epir și Albania în cursul anului 1890–91, anexat la raportul Nr. 6 din 30 
aprilie a.c., și aprobat prin rezoluţie ministerială, pusă pe raportul cu 
Nr. 10 din 31 mai a.c., trebuind a se deschide o școală română în orașul 
Blaţa din Macedonia, am onoarea a recomanda aprobării D<omniei> 
Voastre numirea la postul de institutor al acelei școale, a d-lui Aristidi 
Miliu, român din Samarina, absolvent al liceului grecesc și fost profesor 
la școala elenă din Castoria, carele s-a ocupat în timp de un an de zile cu 
studierea limbii române la școala română din Grebena, așa că, pe lângă 
limba elenă și franceză, cunoaște acum gramatical și limba română și 
întrunește calităţile cerute spre a fi institutor de școală română. Vă rog 
dar să binevoiţi a încuviinţa numirea suszisului domn Aristidi Miliu, ca 
institutor provizoriu al școalei române, care se deschide la Blaţa, cu o 
subvenţie lunară de lei 114, ce este prevăzută în buget și cu începere de la 1 a 
lunei curente, din care sumă numai lei 90 pe lună i se vor plăti d<umnea>lui, 
iar restul va servi pentru cheltuieli de instalare a școalei acum la început 
și pentru cheltuielile de întreţinere până când să se reguleze întreţinerea 
școalei de către locuitori.
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Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni 
și a stimei ce vă păstrez.

Al Domniei Voastre plecat servitor,
Inspectorul școalelor române din Macedonia
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 14. Cota nouă: 179/1891, f. 14

118 1��1, ianuarie 1. Ministerul anunţă în-
fiinţarea de noi școli românești în Macedo-

nia și repartizează personalul acestor școli

Domnului Apostol Mărgărit, inspectorul școalelor române din Turcia, la 
Bitolia prin Consulatul român din Salonic.

Văzând rapoartele Dvs. înregistrate la nr. 93, 94, 95, 97, 98, 99, 116, 117, 
118, 119 din 3 ianuarie 1891, am onoarea a vă face cunoscut spre regula și 
știinţa Dvs. că Ministerul aprobă propunerile făcute în zisele rapoarte în 
condiţiunile următoare și anume:

1) Deschiderea la 1 septemvrie anul trecut a școalei române de fete la 
Târnova și numirea d-nei Anastasia Steriu ca institutoare la acea școală, 
cu o diurnă lunară de lei cincizeci, iar de la 1 aprilie 1891 se va prevedea 
și o institutoare ajutoare la zisa școală.
2) Deschiderea școalei române de fete în comuna Călive Selia din 
Veria și permutarea la acea școală a d-rei Olimpiada Parsachide, fostă 
institutoare la școala română de fete din Magarova, în aceeași calitate 
și cu aceeași subvenţie și înlocuirea sa la școala română de fete din 
Magarova prin d-ra Maleva Constantin, cu o subvenţie lunară de 
cincizeci lei, care se va plăti din fondul economiilor ce se vor realiza în 
cursul anului curent școlar.
3) Numirea provizorie a d-lui I. Miclescu, doctor în medicină, în postul 
de profesor pentru catedra de știinţele naturale, chimie și limba germană, 
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cursul superior, de la liceul din Bitolia, cu o subvenţie lunară de 142 ½ lei 
ce urmează a i se plăti de la 1 decemvrie 1890 în locul d-lui N. Maimuca, 
care a părăsit postul, și având a preda și geografia în clasa a VII-a și fizica 
în clasele IV și V.
4) Numirea provizorie a d-lui Toma Constantin<escu> ca profesor 
de limba elină, cursul superior și inferior, de la liceul din Bitolia, cu 
o subvenţie lunară de una sută lei ce i se va plăti cu începere de la 1 
ianuarie 1891, din economiile realizate în cursul anului curent școlar.
�) Înlocuirea d-rei Elena Tono în postul de a doua institutoare la școala 
română de fete din Bitolia, prin d-ra Eutalia Vodeno, cu o subvenţie 
lunară de șaptezeci lei care i se vor plăti din subvenţia ce i s-a plătit până 
acum d-rei Tono, cu începere de la 1 decemvrie 1890.
�) Înlocuirea d-lui Pandu Fundu prin d-l Sterie D. Caragiani ca institutor 
provizoriu al școalei de băieţi din Resna, cu o subvenţie lunară de 
cincizeci lei, care i se va plăti cu începere de la 1 ianuarie 1891.
�) Însărcinarea d-lui I. Ciulli, profesor de matematici la liceul din Bito-
lia, cu inspectarea școalelor române din Nejopole, Târnova, Magarova, 
Muloviște și Gopeși, cu o subvenţie lunară de cincizeci lei ce i se va plăti 
cu începere de la 1 decemvrie 1890, din economiile afirmate de Dvs.
�) Deschiderea la 1 decemvrie 1890 a școalei române în orașul Blaţa din 
Macedonia și numirea ca institutor la acea școală a d-lui Aristidi Miliu, cu 
o subvenţie lunară de 114 lei, din care 90 lei leafa institutorului iar restul se 
va întrebuinţa la întreţinerea școalei și care sumă se aprobă în marginile 
bugetului și a situaţiunei fondului încheiat la <… .> decemvrie 1890, pusă 
pe raportul Nr. .<… >
�) Deschiderea școalei române din Pădi și numirea ca institutor la acea 
școală a d-lui Alexandru Economu, cu o subvenţiune de șaptezeci lei 
lunar, plătibilă de la 1 decemvrie 1890, în vedere cu sumele bugetare 
încuviinţate prin lucrările anterioare.
10) Deschiderea școalei române mixte în cartierul Cireșu din orașul 
Crușova și acordarea unei subvenţiuni lunare de 30 lei d-rei Posa Nachi 
Puliu, institutoare la acea școală, cu începere de la 1 septemvrie 1890, se 
aprobă întrucât Dvs. prevedeţi economii posibile știind că Ministerul nu 
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va achita o centimă peste fondurile puse la dispoziţia școalelor române 
din Macedonia, prin bugetul ad hoc al Inspectoratului.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1890, f. 16. Cota nouă: 179/1891, f. 17-18

119 1��1, ianuarie �. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu] pentru crearea 
celui de al doilea post la școala de fete din Gopeși.

Inspecţiunea Școalelor Române Bitolia, 5 ianuarie 1891
din Macedonia
Nr. 1

Se aprobă în marginile bugetului aprobat.
M.

Domnule Ministru,
Numărul elevelor școalei române de fete din Gopeși urcându-se la 
78, o singură institutoare nu poate să ajungă a face lecţia și a satisface 
tebuinţele învăţăturii școlare; la un așa mare număr de eleve, când, mai 
ales, sunt împărţite în mai multe clase și diviziuni și din cauza aceasta 
suferea școala aceea. Spre a remedia la această lipsă vătămătoare intere-
sului învăţământului public, s-a găsit cu cale a se adăuga la școala aceea 
de fete încă o institutoare, una din elevele școalei române de fete din 
acest oraș, care, pe lângă cele patru clase primare, au făcut și o clasă 
gimnazială și s-au ocupat în special cu pedagogia și cu compoziţiuni în 
limba română, la care le-a iniţiat și le-a exersat un an de zile directoarea 
acestei școale, d-ra Victoria Teohari, absolventă a Azilului.

Eleva școalei de fete din acest oraș, d-ra Nichia Teodor, întrunind cali-
tăţile cerute, o recomand respectuos Domniei Voastre, ca institutoare a 
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doua a suszisei școale de fete din Gopeși, cu o subvenţie lunară de lei 50, 
care se cuvine a i se plăti la 1 septemvrie 1890.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele conside-
raţiuni și a stimei ce vă păstrez.

 Al Domniei Voastre plecat servitor,
Inspectorul școalei române din Macedonia,
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 33. Cota nouă: 179/1891, f. 35

120 1��0, decemvrie 31. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu]pentru numirea 
profesorilor la școala românească din Berat.

Inspecţiunea Școalelor Române Bitolia, 31 decemvrie 1890
din Macedonia
Nr. 61

Se aprobă de va fi din cele prevăzute
M.

Domnule Ministru,
În bugetul școalelor noi ce trebuie să se deschidă în cursul anului 1890–91 
în Macedonia, Epir și Albania, anexat la raportul cu Nr. 6 din 30 aprilie 
anul curent și aprobat prin rezoluţia ministerială pusă pe raportul cu Nr. 
10 din 31 mai a.c., este prevăzută o școală în orașul Berat din Albania, pe 
lângă școala de fete care deja s-a deschis cu doi institutori, pentru care este 
prevăzută o subvenţie lunară de lei 142 ½ , ce se va plăti directorului acelei 
școale și lei 80 pe lună pentru institutorul al doilea.

Dl. N. Craia, profesor de matematici și de geografie la gimnaziul 
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român din Ianina, fiind albanez de origină, s-a permutat provizoriu ca 
director al școalei române de băieţi din suszisul oraș Berat, lăsându-l în 
locul lui, tot provizoriu, la gimnaziul din Ianina pe dl. Tacit, absolvent al 
liceului român din localitate (Bitolia), iar ca al doilea institutor la școala 
română din Berat s-a adaos dl. Gogiamani, român locuitor, cetăţean al 
acelui oraș româno-albanez, care până acum a fost director al școalei 
elene din Berat, și animat de sentimentul românesc, a părăsit postul său 
de la școala greacă și a îmbrăţișat școala și cauza română. A fost o achi-
ziţie preţioasă pentru cauza română întâmplarea aceasta, pentru că dl. H. 
Gogiamani este un om de bună reputaţiune și are influenţă în orașul său 
natal unde va fi de mare folos pentru școala română, care acum, pentru 
prima oară deschizându-se Institutul din cele mai principale orașe ale 
Albaniei, are mai mulţi și puternici adversari și persecutori care fac fel 
de fel de intrigi pe lângă familiile românești precum și pe lângă autori-
tăţile turcești, ca să denigreze școala română și s-o facă suspectă în ochii 
autorităţii locale. Suszisul d. H. Gogiamani, prin creditul și influenţa lui 
personală, înzădărnicește această intrigă și calomnie în contra școalei și 
a institutorului român.

Vă rog, dar, Domnule Ministru, să binevoiţi a încuviinţa numirea lui 
ca al doilea institutor al școalei române de băieţi din Berat, cu o subvenţie 
lunară de lei 100, care se cuvine a i se plăti cu începere de la 1 a lunei 
curente.

Primiţi Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni și a sti-
mei ce vă păstrez.

Al Domniei Voastre plecat servitor,
Inspectorul școalelor române din Macedonia
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 34. Cota nouă: 179/1891, f. 36



1�� Victor Papacostea, Mihail Regleanu

121 1��1, februarie 24. Numiri de noi profesori 
la școlile românești din Macedonia

Domnului Apostol Mărgărit, inspectorul școalelor române din Turcia, 
prin Consulatul General al României la Salonic.

Văzând rapoartele cu Nr. 7 și 10 din a.c., am onoarea a vă face cunoscut, 
spre regula și știinţa Dvs., că se încuviinţează, pe ziua de 1 februarie, 
următoarele numiri și anume:

1) Dl. Ștefan Cudela se reintegrează la catedra de matematici de la liceul 
din Bitolia.
2) Dl. Constantin Ghioca se numește institutor la școala de băieţi din 
Belcamen cu diurnă de 70 lei lunar în locul d-lui D. Mocu care și-a 
părăsit postul.
3) Dl. Ioan Papa-Hagi se numește institutor la școala primară de băieţi 

„Cazacovici”, cu diurnă de 70 lei lunar plătibili din fondaţiunea Cazaco-
vici, în locul d-lui Cocea Sterie, demisionat.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 47. Cota nouă: 179/1891, f. 49

122 1��1, iunie 20. Reclamaţia unor profesori 
și institutori de la școalele române din 

Macedonia împotriva lui Apostol Mărgărit [adresată 
Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice G.Dem.
Teodorescu]

Se ia act și se va avea în vedere la timp.

Domnule Ministru,
Subsemnaţii, considerând de datoria noastră să aducem la înalta Domniilor 
Voastre cunoștinţă, trista situaţiune a școalelor române din Macedonia 
și, în genere a cauzei noastre naţionale, provenită de neconștiincioasa 
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și abuziva administraţiune a d-lui inspector A. Mărgărit, am înaintat 
D<omnii>lor Voastre, cu data de 16 Noembrie 1890,1 un protest prin care 
am voit a rezuma o parte din relele care bântuesc școalele noastre. Precum 
am prevăzut dar în acel protest că dl. Inspector va căuta să-și satisfacă 
pasiunea sa de răzbunare contra acelora care au cutezat a demasca o stare 
de lucruri rușinoasă și funestă sfintei noastre cauze, așa s-a și întâmplat.

Primele victime ale omnipotenţei sale arbitrare au fost d. director al 
liceului românesc din Bitolia, Demetriu Cosmulei, doi domni profesori 
tot din același liceu, anume N. Maimuca și Ștefan Cudela, și institutorul 
școalei primare din Bitolia, V.P. Frundu. N-a trecut mult de la aceasta și 
institutoarea de la școala de fete, anume d-ra E. Tonu, tot din Bitolia, a 
trebuit să sufere aceeași soartă2. Atâtea victime nesupuse la vreo judecată, 
dar condamnate numai prin raporturile puţin exacte ale unei persoane care 
în vederea pasiunii și răzbunării sale nu consideră că nenorocește fiinţe și 
închide case numai ca să-și ajungă la ţinta propusă; n-au fost destule a potoli 
setea de răsbunare a d-lui inspector, și ameninţând și pe ceilalţi cu aceeași 
soartă fiindcă au iscălit zisul protest, a încheiat acest sistem de persecuţiune 
prin destituirea d<omnu>lui Gușu și Fanca Papa-Costa, directorul și 
directoarea școalelor române din Moloviște, a d-lui Sergiu Demetrescu, 
directorul școalei din Neveasta, atunci permutat la Moloviște și a d-lui 
Demetriu Mocu, institutor.

Aceste nedemne acte ale d<omnu>lui inspector au fost de ajuns 
să terorizeze pe ceilalţi institutori rămași până atunci neatinși și să 
înăbușească vocea conștiinţei lor indignate, din cauză că singurul lor 
mijloc de existenţă este modesta lor leafă, starea lucrurilor din Macedonia 
însă s-a agravat în așa grad încât a ajuns de plâns.

Domnule Ministru, nu ne putem ascunde indignaţiunea și desperarea 
noastră, când vedem profesori și institutori care au lucrat pentru chestia 

� Ministru era la acea dată Titu Maiorescu.
� Din familia Tonu făcea parte și institutoarea Teofana Papacostea, soţia institutorului 
Gușu Papacostea, ambii foarte activi în dezvoltarea reţelei de școli românești pentru 
aromâni, dar care, ajunși în conflict acut cu Apostol Mărgărit, au demisionat din 
învăţământ și s-au strămutat în România.



1�� Victor Papacostea, Mihail Regleanu

românească cu zel și abnegaţiune, unii în timp de 10 ani, alţii 16 ani, 
luptându-se cu primele greutăţi și obstacole create de adversarii școalelor 
românești; acei profesori, zicem, care și-au uzat tot timpul activităţii lor și 
și-au depus sudorile lor pentru consolidarea edificiului naţional pentru o 
răsplată modestă, cad victime unei pasiuni de răzbunare și sunt destituiţi 
și înlocuiţi de dl. Inspector prin favoriţii și lingușitorii D<omniei> Sale. 
Acum aflăm că a început a persecuta pe unul din subsemnaţii, dl. Filip 
Apostolescu, directorul școalei primare din Bitolia, care timp de 20 ani a 
lucrat cu cel mai mare zel și abnegaţiune la Ohrida, la Crușova și în anul 
din urmă la Bitolia, unde de la venirea sa, școala s-a populat și prosperă, 
punând pe un instrument al său dl. Ghiușu Constantinescu, profesor la 
liceul din aceeași localitate de trei ani numai, ca să-i facă diferite șicane și 
intrigi, ca cu modul acesta să se retragă singur. Ameninţă și pe ceilalţi că 
în curând îi va destitui pe toţi.

Domnule Ministru, prin protestul nostru cu data de 16 noemvrie, am 
protestat contra destituirii suszișilor profesori, colegii noștri, cu care de 
mult ne luptăm pentru sfânta noastră cauză și am declarat că, dacă se 
va aproba eliminarea lor din corpul didactic din Macedonia, se înţelege, 
fără a fi culpabili și judecaţi de cei în drept, vom fi forţaţi de împrejurări 
a demisiona. Deși până acum justa noastră cerere n-a fost luată în 
consideraţiune, am crezut de cuviinţă și de datoria noastră ca institutori și 
români, a nu lăsa școalele, pentru care am luptat o parte din viaţa noastră, 
am îndurat fel de fel de persecuţiuni, întâmpinând nenumărate obstacole 
și ajungând din cauza lor a fi răciţi chiar cu membri din cei mai de aproape, 
ai familiilor noastre, pe lângă ceilalţi concetăţeni, a nu lăsa, zicem, în 
mijlocul anului aceste școale la voia întâmplării spre a-și râde lumea de 
noi, a strica chestiunea română și a profita adversarii de școlarii români. 
Astăzi însă, când suntem la finele anului curent al școalei, repetăm aceeași 
declaraţiune și umilit vă rugăm, Domnule Ministru, a avea în vedere că, 
dacă până la redeschiderea școalelor nu se vor reintegra destituiţii domni 
profesori, institutori și institutoare care au căzut victime neînfrânatei uri 
și răzbunări ale superiorului nostru, la al cărui capriciu și dispoziţiune este 
încredinţată soarta noastră ca inferiori și a familiilor noastre, ce așteaptă 
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existenţa lor de zdruncinarea și ruinarea sănătăţii în această spinoasă și 
dificilă carieră; dacă nu se va îmbunătăţi până atunci actuala deplorabilă 
stare a lucrurilor și dacă nu se va pune capăt urii, capriciilor, răzbunării 
și pasiunii precum și ameninţărilor atât ale d-lui inspector cât și ale fiicei, 
ginerelui și sateliţilor D<omniei> Sale, apoi, deși cu mare părere de rău 
și amărăciune din suflet, dar nemaiputând suferi această stare de lucruri, 
nemaivoind a ajunge victime urii și răzbunării nelimitate și nemaisuferind 
a vedea cum șeful nostru își bate joc de amărâta noastră soartă, ca inferiori, 
vă facem cunoscut că din acel timp să binevoiţi a ne considera retrași de pe 
câmpul luptei intelectuale și a regenerării și demisionaţi din posturile de 
institutori în Macedonia, ce am ocupat.

Anunţăm mai dinainte demisionarea noastră ca până atunci să se poată 
găsi înlocuitorii noștri spre a nu suferi școalele la care am ţinut atâta și 
pentru care ne-am sacrificat cei mai frumoși ani ai vieţii, – de o bruscă 
demisionare a noastră, – căci am fost, suntem și vom rămânea români și 
doritori ai binelui, fericirii și prosperării naţiunii noastre din orice colţ al 
pământului ne va arunca soarta noastră cea amară. 

Am zis și ne-am făcut datoria.
Primiţi Domnule Ministru, asigurarea profundului respect ce con-

sevăm și eterna noastră recunoștinţă către întregul popor român.
Crușova, 20 iunie 1891
(ss) Cionescu Steriu, fondatorul școalei române din Crușova ;
(ss) T. Iliescu, institutor la cl. I și II din Crușova;
(ss) Vangeliu Petrescu, institutor la clasa V, IV și III din Crușova;
(ss) D. Papasterescu, institutor la Diviziunea preparatoare din Crușova;
(ss) Zaharia Bușa, directoare școalei române de fete din Crușova;
(ss) Zaha Ioţu, institutoare la clasa I și a II-a din Crușova;
(ss) Filip Apostolescu, directorul școalei din Bitolia;
(ss) Ștefan Al. Cudela, profesor de fizico-matematici la liceul român din 

Bitolia.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 76. Cota nouă: 179/1891, f. 78



200 Victor Papacostea, Mihail Regleanu

123 1��1, septemvrie 24. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Petru Poni] pentru înfiinţarea 
unei noi școale românești în satul românesc Ramna.

Inspecţiunea Școalelor Române Bitolia, 24 septemvrie 1891
din Macedonia 
Nr. 34

Se aprobă numirea d-lui Chiriazi. I se vor da pentru cheltuielile de drum 
200 lei din economiile ce vor ieși din suma de lei 11941, destinată pentru noi 
înfiinţări de școale în Macedonia pentru 1891–92.

(ss) P. Poni

Domnule Ministru,
În bugetul școalelor din Macedonia pe exerciţiul 1891–1892, anexat la 
raportul cu Nr. 26 din 1 iulie anul curent și aprobat de Onorabilul Minister, 
fiind prevăzută între școalele noi ce trebuie să se deschidă în cursul anului 
curent în diferitele localităţi românești ale Macedoniei, Epirului și Albaniei, 
și o școală primară de băieţi în satul românesc Ramna din Macedonia (în 
vilayetul Salonicului), am onoarea a recomanda pe dl. G. Chiriazi, fost 
elev al liceului român de aici și, acum în urmă, elev al școalei comerciale 
din București, unde se și găsește acum, rugându-vă, Domnule Ministru, să 
binevoiţi a încuviinţa numirea lui ca institutor al școalei primare de băieţi 
din suszisa localitate românească (Ramna), cu o subvenţie lunară de lei 
70, care i se va plăti cu începere de la 1 oct. a.c., precum este prevăzută în 
suszisul buget. Dar fiindcă nu dispune de mijloace ca să meargă la postul 
său, vă rog să binevoiţi a dispune să i se dea, pentru cheltuielile de călătorie 
de la București până aici în Macedonia, 200 lei, care se pot plăti din suma 
totală de lei 11.941, prevăzuţi în buget pentru înfiinţarea și întreţinerea 
școalelor noi pe un an întreg, cu începere de la 1 aprilie, pe cât timp din 
suszisa sumă de 11.941 lei nu se vor plăti pentru subvenţiile personalului 
lor didactic decât pe șase luni numai, adică de la 1 oct. 1891, de când încep 
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a se deschide aceste școli noi, și până la 31 martie 1892. Și, prin urmare, se 
realizează o economie de șase luni trecute deja de la 1 aprilie anul curent 
și până acum, ceea ce lasă disponibilă jumătate din suszisa sumă totală de 
11.941 lei, prevăzută în bugetul școalelor din Macedonia pentru școalele noi 
ce trebuie să se deschidă în cursul anului bugetar 1891–1892, adică 5970 ½ 
lei, din care i s-ar putea plăti acum, la București, suszisului d. G. Chiriazi, 
200 lei, ca să poată veni aici la postul său și să aibă cu ce instala școala acum 
la început, iar restul din economia realizată până acum de lei 5970 ½ va 
servi pentru ajutoarele bănești ce se dau unor preoţi români care, cu toate 
ameninţările și persecutările ce le fac arhiereii greci, s-au decis să citească 
Evanghelia și alte rugăciuni religioase în limba română în biserică.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni.
Al Domniei Voastre plecat servitor,
Inspectorul școalelor române din Macedonia,
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 79. Cota nouă: 179/1891, f. 81

124 1��1, septemvrie 2�. Raportul lui Apos-
tol Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Petru Poni] pentru deschiderea 
unei noi școale românești la Armiro în Tesalia

Inspecţiunea Școalelor Române Bitolia, 26 septemvrie 1891
din Macedonia
Nr. 36

Se aprobă propunerile făcute prin prezentul raport.
Dl. Inspector va arăta Ministerului salariul ce va avea învăţătorul trimis la 

Armiro.
(ss) Poni
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Domnule Ministru,
Precum vă puteţi informa din copia aci anexată a petiţiunii iscălită de 104 
români, locuitori ai orășelului Armiro din partea Tesaliei cedată Greciei, 
românii din suszisa localitate animaţi de sentimente naţionale, doresc 
ca copiii lor să se instruiască în școala românească în limba lor maternă, 
dezvoltându-se astfel în propriul lor element și conservându-și limba, și 
datinile străbune, și caracterul lor naţional.

De aceea, din propria lor iniţiativă, adresându-se prin petiţiune la 
Inspecţia Școalelor Române din Turcia, roagă în mod călduros ca să 
li se trimită un institutor român, care să aibă cunoștinţă și de limba 
greacă și franceză, căruia subvenţia să se plătească din România, precum 
se plătește și la ceilalţi institutori și profesori ai școalelor române din 
Macedonia. Vă rog, dar, respectuos, Domnule Ministru, să binevoiţi a 
autoriza Inspecţiunea Școalelor din Macedonia, să ia măsurile cuvenite 
ca, pe căi legale și pașnice, să satisfacă nobila dorinţă a suszișilor români, 
trimiţându-le un institutor din elevii absolvenţi ai liceului românesc 
de aici, care cunosc și limba greacă, și franceza, și turca și, în calitatea 
lui de supus și cetăţean otoman, un asemenea institutor va fi protejat și 
de Legaţiunea turcească din Atena și de Consulatul turcesc din Tesalia, 
ca să poată deschide o școală turco-românească pe teritoriul grecesc, 
precum o mulţime de supuși greci deschid școale grecești pe teritoriul 
turcesc. Nu poate fi îndoială că autorităţile și guvernul grecesc vor fi 
nevoite să tolereze școale deschise de supuși turci, care ar avea în regulă 
certificatele lor de studiu, pe teritoriul grecesc, precum autorităţile și 
guvernul turcesc tolerează școale grecești, chiar propagandiste antiturce, 
pe teritoriul turcesc. Deoarece legislaţiunea statului grecesc fiind prea 
liberală, nu interzice deschiderea de școli libere de străini pe teritoriul 
grecesc, și afară de aceasta este și un alt motiv foarte imperios pentru 
care statul și interesele naţionale ale Greciei vor sili politica grecească 
să primească în formă deschiderea de școale libere sau întreţinute de 
comunităţi din Grecia, deschise de profesorul supus turc. Fiindcă, în 
caz contrariu, turcii vor fi în drept să aibă recurs la represalii, închizând 
școlile grecești de pe teritoriul turcesc, ceea ce nu numai înţelepciunea 
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și prevederea politică, ci chiar simţul comun nu poate permite nici unui 
guvern din lume ca să împingă lucrurile până la punctul de a provoca și 
a justifica o asemenea măsură de represalii din partea unui stat vecin. Iar 
în ceea ce privește remunerarea profesorului român, care, chemat fiind 
de locuitori, va deschide școala română la Armiro, școală care nu este 
prevăzută în bugetul școalelor din Macedonia pe exerciţiul 1891–1892, 
Inspecţiunea acestor școale se angajează a o plăti din economiile ce se 
vor realiza în cursul anului bugetar 1891–1892, prin faptul că școalele noi 
sunt prevăzute în suszisul buget pe un an, pe când ele nu se deschid decât 
acum și, prin urmare, rămâne disponibilă o jumătate din suma totală de 
lei 11.941 ce este prevăzută în bugetul școalelor din Macedonia pentru 
școalele noi.

Primiţi vă rog, Domnule Ministru, asigurarea prea distinsei mele con-
sideraţiuni.

Al Domniei Voastre supus serv, 
Inspectorul școalelor române din Turcia,
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 81. Cota nouă: 179/1891, f. 83
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125 1��1, octomvrie 1�. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Petru Poni] pentru înfiinţarea 
unui al doilea post de învăţător la școala de băieţi 
Cazacovici

Inspecţiunea Școalelor Române Bitolia, 18 octomvrie 1891
din Macedonia
Nr. 47

Se aprobă, 
(ss) Poni

Domnule Ministru,
Numărul elevilor școalei de băieţi Cazacovici sporindu-se la 130 aproape, 
trebuinţa de a se adăuga încă un institutor ca ajutor la acea școală se simte 
în mod indispensabil. Și fiindcă institutorul școalei grecești din Gopeși 
Dl. A. Demetru Andrei, român de origine, care s-a ocupat și cu studiul 
gramatical al limbii române, s-a oferit a trece la școala română din aceeași 
localitate ca ajutor provizoriu, am crezut că trebuie să profităm de ocazia 
aceasta, pentru ca, mai ales, cu modul acesta, lipsindu-se școala greacă de 
un institutor al ei, care oricum nu putea influenţa asupra micului partid 
grecesc care ţine încă la limba greacă, ceea ce s-a și întâmplat, fiindcă 
o parte din elevii școalei grecești au urmat institutorului lor la școala 
română. Vă rog respectuos, Domnule Ministru, să binevoiţi a încuviinţa 
numirea suszisului domn A. Demetru Andrei ca institutor ajutor la școala 
de băieţi Cazacovici, cu o subvenţie lunară de lei 30, care i se va plăti cu 
începere de la 1 oct<ombrie> anul curent, din subvenţia de lei 50 pe lună, 
prevăzută în buget pentru a doua institutoare a școalei de fete din Gopeși, 
d-ra Fani Spiru, care subvenţie a rămas disponibilă după moartea ei și 
din care trebuind a se plăti lei 20 pe lună pentru subvenţia institutoarei a 
doua a școalei de fete din Târnova, d-ra Zaha C. Giambazi, recomandată 
prin raportul cu Nr. 46 cu data de azi, rămâne suma de lei 30 pe lună, cu 
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care se poate plăti subvenţia suszisului institutor ajutor al școalei de băieţi 
Cazacovici.

Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni și a 
stimei ce vă păstrez.

Al Domniei Voastre plecat servitor,
Inspectorul școalelor române din Macedonia,
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 93. Cota nouă: 179/1891, f. 95

126 1��1, octomvrie 1�. Raportul lui Apostol Măr-
gărit [către Ministrul Cultelor și Instrucţiu-

nii Publice Petru Poni] pentru deschiderea unei școli 
românești în satul Pisoderi

Inspecţiunea Școalelor Române Bitolia, 19 octomvrie 1891
din Macedonia
Nr. 48

Se aprobă,
(ss) Poni

Domnule Ministru,
În bugetul școalelor din Macedonia pe exerciţiul 1891–1892 aprobat de 
Onorabilul Minister prin adresa ministerială cu Nr. 3716 Seria B din 11 iulie 
a.c., este prevăzută în școalele noi ce trebuie să se deschidă în cursul anului 
curent, și o școală de băieţi în satul românesc Pisoderi din Macedonia.

Am onoarea dar a recomanda aprobării Domniei Voastre numirea la 
postul de institutor al suszisei școale pe tânărul Haralampe Coe, absolvent 
al liceului românesc din acest oraș, care întrunește calităţile cerute spre 
a ocupa acel post, cu o subvenţie lunară de lei 70, care este prevăzută în 
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suszisul buget și i se cuvine a i se plăti cu începere de la 1 a lunei curente 
(octomvrie 1891).

Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni și a 
stimei ce vă păstrez. 

Al Domniei Voastre plecat servitor.
Inspectorul școalelor române din Macedonia,
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 94. Cota nouă: 179/1891, f. 96

127 1��1, octomvrie 1�. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Petru Poni] pentru deschiderea 
școlii de fete în comuna Turia din Epir.

Inspecţiunea Școalelor Române Bitolia, 19 octomvrie 1891
din Macedonia
Nr. 49

Se aprobă,
(ss) Poni

Domnule Ministru,
În comuna pe deplin românească Turia din Epir, institutorii cu elevii 
școalei române de băieţi din acea localitate instalându-se de mai mult 
timp în localul școalei comunale din care au fost daţi afară institutorii 
greci, locuitorii cer cu insistenţă o institutoare română spre a o instala și 
pe dânsa în localul școalei comunale din care asemenea a fost dată afară 
institutoarea greacă.

Spre a satisface, dar, această dorinţă lăudabilă a românilor din Turia 
și în interesul cauzei naţionale și al învăţământului public, am onoarea 
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a recomanda respectuos încuviinţării Domniei Voastre, numirea d-rei 
Sultana G. Civica, elevă absolventă a școalei române de fete din acest oraș 
(Bitolia), care a făcut și două clase gimnaziale, la postul de institutoare a 
școalei de fete din suszisa localitate românească Turia, unde se deschide 
acum acea școală, cu o subvenţie lunară de lei 70, care i se va plăti cu 
începere de la 1 a lunei curente, de când suszisa d-ră a și mers și a deschis 
școala la Turia, din suma prevăzută pentru asemenea școale românești, în 
bugetul școalelor noi pe exerciţiul 1891–1892.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea distinsei consideraţiuni.
Al Domniei Voastre supus servitor.
Inspectorul școalelor române din Macedonia,
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 95. Cota nouă: 179/1891, f. 97

128 1��1, octomvrie 22. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Petru Poni] pentru deschiderea 
unei școli primare de băieţi în orașul Ianina

Inspecţiunea Școalelor Române Bitolia, 22 octomvrie 1891
din Macedonia
Nr. 51

Se aprobă, 
(ss) Poni

Domnule Ministru,
Simţindu-se trebuinţă și de o școală primară de băieţi în orașul Ianina, pe 
lângă gimnaziul românesc ce există acolo, Dl. D. Șumba, fost institutor 
la școala primară din Băiasa, unde i-a luat locul d-l Tacit, iar D<omnia > 
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Lui a fost trecut în buget ca institutor al școalei din Grebena, unde fiind 
alţi trei institutori, nu se simte deocamdată trebuinţă și de un al patrulea 
institutor, a trecut la Ianina, unde a și deschis școală primară cu aceeași 
subvenţie prevăzută în buget ce primea și la școala din Băiasa.

Vă rog, dar, respectuos, Domnule Ministru, să binevoiţi a încuviinţa 
deschiderea școalei primare de băieţi în orașul Ianina, pentru care nu va 
trebui nici un adaos în bugetul școalelor din Macedonia, deoarece subvenţia 
d-lui D. Șumba, institutor al acestei școale noi, este deja prevăzută în buget, 
iar cheltuielile de instalare a școalelor primare, precum și chiria localului 
până la finele exerciţiului 1891–1892, se vor plăti din niște economii ce se 
vor realiza de acum înainte până la 31 martie 1892, precum se va arăta mai 
târziu printr-un raport special.

Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni și a 
stimei ce vă păstrez.

Al Domniei Voastre plecat servitor,
Inspectorul școalei române din Macedonia,
Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 97. Cota nouă: 179/1891, f. 100

129 1��1, octomvrie 23. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Petru Poni] pentru deschiderea 
școalei primare de băieţi din Negovani

Inspecţiunea Școalelor Române Bitolia, 23 octomvrie 1891
din Macedonia
Nr. 53

Se aprobă,
(ss) Poni
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Domnule Ministru,
În bugetul școalelor din Macedonia pe exerciţiul 1891–1892, între școalele 
noi ce trebuie să se deschidă în cursul anului curent este prevăzută și o 
școală de băieţi a se deschide în satul Negovani.

D-l N. Cianta, absolvent al liceului român din acest oraș, întrunind 
calităţile cerute, se recomandă respectuos aprobării Domniei Voastre, 
numirea d-sale la postul de institutor al suszisei școale primare de băieţi 
din Negovani, cu o subvenţie lunară de lei 70, care este prevăzută în sus-
zisul buget și i se cuvine a i se plăti de la 1 a lunei curente.

Vă rog dar respectuos, Domnule Ministru, să binevoiţi a aproba reco-
mandarea suszisului domn N. Cianta, ca institutor al suszisei școale 
române din Negovani, cu subvenţia susarătată de lei 70 pe lună.

Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni și a 
stimei ce vă păstrez.

Al Domniei Voastre plecat servitor,
Inspectorul școalei române din Macedonia,
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 99. Cota nouă: 179/1891, f. 102

130 1��1, octomvrie 23.Raportul lui Apostol 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Petru Poni] pentru deschiderea 
școalei române din Mirihova.

Inspecţiunea Școalelor Române Bitolia, 23 octomvrie 1891
din Macedonia
Nr. 54

Se aprobă, 
(ss) Poni
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Domnule Ministru,
Am onoarea a recomanda Domniei Voastre pe Dl. D. Biticiu, român din 
Macedonia care a fost institutor de școală primară, după ce a studiat la 
școalele grecești și a stat mai mulţi ani în România, unde a învăţat bine 
limba română, pe care o vorbește și o scrie gramatical, întrunește calităţile 
cerute spre a fi numit ca institutor cu titlu de provizoriu la școala română 
din Mirihova în Macedonia, care este prevăzută în bugetul școalelor 
din Macedonia, pe exerciţiul 1891–1892, între școalele noi ce trebuie să 
se deschidă în cursul anului curent în diferite localităţi românești ale 
Macedoniei, Epiro-Tesaliei și Albaniei.

Subvenţia lunară prevăzută în suszisul buget, fiind lei 60, trebuie a se 
plăti suszisului institutor, d-l D. Biticiu lei 50 pe lună ca subvenţie a lui cu 
începere de la 1 a lunei curente, iar restul de lei 10 pe lună va servi pentru 
cheltuielile de instalare a suszisei școale și chiria de local. Suszisa școală 
română în timpul iernii se va ţine în satul Fetiţa de lângă Vodena.

Vă rog respectuos, Domule Ministru, să binevoiţi a aproba numirea 
suszisului institutor, dl. D. Biticiu, la suszisa școală română din Mirihova 

– Fetiţa.
Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni și a 

stimei ce vă păstrez.
Al Domniei Voastre plecat servitor,
Inspectorul școalei române din Macedonia
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 147/1891, f. 100. Cota nouă: 179/1891, f. 103
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131 1��3, martie 2. Raportul lui Apostol Mărgă-
rit [către Ministrul Cultelor și Instrucţiunii 

Publice Take Ionescu] anunţând deschiderea școlilor 
primare române din Oșani și Birislav precum și 
necesitatea de a se deschide alte școli în Prizren și 
Kiupruli

Inspecţiunea Școalelor Române Constantinopol, 2 martie 1893
din Macedonia
Nr. 4

Domnule Ministru,
Spre răspuns la stimabila adresă a Domniei Voastre cu Nr. 2865, Seria B, 
din 23 decemvrie 1892, pe care am primit-o la 4 februarie, am onoarea 
a aduce la cunoștinţa Dvs. că școalele din Oșani și Birislav s-au deschis 
cu încuviinţarea Onor Minister încă din luna lui iunie 1892, precum la 
timp s-a raportat în această privinţă Onor. Minister prin raportul cu Nr. 
16 din 29 mai 1892, prin care s-au arătat motivele pentru care interesul 
învăţământului public naţional în Peninsula Balcanică cerea și cere în mod 
imperios deschiderea susziselor două școale în susmenţionatele localităţi 
românești, împrejurul cărora se găsesc alte zece sate românești.

În cât privește orașele Prizreni și Kiupruli (Veles) , unde sunt și români 
mulţi, trebuinţa de a se deschide și acolo școale românești, am simţit-o de 
mult subsemnatul și am căutat să găsesc mijlocul cuvenit ca să se poată 
deschide și acolo câte o școală românească. Pentru că spre a se putea 
deschide o școală nouă în Turcia, pe lângă fondurile necesare pentru 
instalarea și întreținerea unei asemenea școale, mai trebuiesc și o mulţime 
de formalităţi și alte condiţiuni, după noua lege ministerială a instrucţiunii 
publice a Turciei, pentru a căror îndeplinire trebuie și timp, și institutorul 
care va deschide o școală nouă, să fie un om al locului sau cel puţin un om 
care să fi trăit acolo și să aibă cunoștinţi și relaţii personale cu românii din 
părţile acelea. Și numai aceasta este cauza principală pentru care nu s-au 
putut deschide școale la suszisele două localităţi, iar nu lipsa de fonduri, 
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fiindcă dacă s-ar fi putut să se deschidă și acolo școale românești, așa să 
se facă aceasta fără a avea nevoie de a suprima școalele deja deschise la 
Oșani și Birislav, pentru că provizoriu, până la întocmirea noului buget al 
excerciţiului 1893–1894, s-ar fi putut să se plătească subvenţiile acelor două 
școli din alte fonduri sau și din economiile ce se puteau realiza în cursul 
exerciţiului 1892–1893. Dovadă că așa e și se putea face așa este faptul 
măsurii ce s-a luat pentru deschiderea unei școale românești la Kiupruli 
(Veles) , unde, în urma recomandării făcute prin raportul cu Nr. 30 din 
14 noemvrie 1892, s-a dus acolo institutorul român, care stăruiește de trei 
săptămâni pe lângă guvernul general din Salonic, ca să obţină autorizaţia 
cuvenită spre a deschide o școală românească la Kiupruli (Veles) și 
afacerea găsindu-se pe cale bună, școala aceea se va deschide în curând la 
Kiupruli (Veles) . Tot așa se va proceda și pentru deschiderea unei școale 
românești la Prizreni, îndată ce ocazia și împrejurările vor fi favorabile sau, 
cel puţin, nu vor fi de natură a face să nu reușească încercările și lucrările 
preliminare ce trebuiesc să precedeze și să facă posibilă deschiderea unei 
școale românești la Prizreni. Se speră că la începutul anului școlar 1893–94, 
adică pe la septemvrie 1893, să se poată deschide o școală românească și 
la Prizreni.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea osebitei mele conside-
raţiuni și a stimei ce vă păstrez.

Al Domniei Voastre supus servitor,
Inspectorul școalelor române din Macedonia
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/1893, f. 2. Cota nouă: 562/1893, f. 2
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132 [1��3, martie]. Petiţia adresată de românii 
clisureni Valiului din Bitolia, Caimacamu-

lui din Castoria și Ministrului de Justiţie în urma exco-
municării preotului lor de către arhiereul grec

Subsemnaţii, muhtar și consilieri români ai comunei Clisura, îndrăznim cu 
cel mai profund respect datorit Excelenţei Voastre a vă supune următoarele:

În ziua de 27 Februarie trecut, Mitropolia greacă din Castoria, sub pretext 
că ar căuta niște afaceri bisericești, trimite la Clisura pe preotul Papanaum. 
Acesta venind, adună numaidecât, prin sateliţii grecomani, pe toţi locuitorii 
în biserica Sf. Dumitru, unde, după ce excomunică pe preotul român 
Papanicola și pe toţi aceia care l-ar primi în casele lor și ar intra în biserica 
română, a stins lumânările și candelele, sunând în același timp clopotul 
bisericii jalnic. Excomunicaţia asta a mâhnit prea mult pe bieţii locuitori, 
între care probabil că în viitor să se nască iarăși certe din cauza aceasta.

Pe lângă astea, arhiereul grec văzând că intrigile sale nu prind rădăcini 
printre locuitori, a inventat un alt mijloc: ordonă preoţilor ca, mergând 
prin case, să dea familiilor fel de fel de sfaturi necuviincioase. Adevărata 
cauză ce a îndemnat pe arhiereu de a excomunica pe preotul nostru este, 
mai întâi, că acesta de doi ani nu-l recunoaște; al doilea, că, cu doi ani 
înainte, când Patriarhatul cu Mitropoliile grecești au dat ordin să se 
închidă bisericile, Papanicola nu numai că n-a ascultat ordinele sale, dar 
și conformându-se cu conţinutul afișurilor și jurnalelor ale Imperiului, a 
urmat cu slujba în biserică ca și în trecut. De atunci bietul cât n-a suferit 
din partea Mitropoliei, plus excomunicarea de acum. 

Venirea preotului Papananum în comuna noastră este scandaloasă și, 
din cauza asta, spre a nu suferi întru ceva românii, o semnalăm autorităţii 
imperiale, rugând totodată pe Excelenţa Voastră să binevoiască ca, prin 
cei în drept, să se facă cercetările cuvenite, cu atât mai mult cu cât că a lipit 
mai mulţi locuitori de politica grecească.

Muhtar și consilierii

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/1893, f. 6. Cota nouă: 562/1893, f. 6
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133 1��3, iunie �. Raportul lui Take Mărgărit 
[către Ministrul Cultelor și Instrucţiunii 

Publice Take Ionescu] în legătură cu tratativele pentru 
înfiinţarea unui episcopat român în Macedonia

Constantinopol, 9 iunie 1893

Domnule Ministru,
Am onoarea a aduce la cunoștinţa Domniei Voastre că, în urma invitării 
făcută de Sublima Poartă delegaţilor poporului român din Turcia de a se 
duce la Patriarhia greacă pentru a se înţelege în afacerea episcopatului român 
din Macedonia, delegaţii însoţiţi <de> subsemnatul au remis A.S. Marelui 
Vizir petiţiunea aci anexată, în copie, petiţiune prin care resping invitarea 
ce le făcea Sublima Poartă de a se duce la Patriarhie. Fiindcă mușteșarul 
Marelui Vizir insista totuși ca să mergem la Patriarhie, subsemnatul, luând 
cuvântul, am arătat că de multe ori ne-am adresat atât la Patriarhie cât 
și la arhiereii greci cerând ca să ne permită a citi românește în bisericile 
noastre, că Patriarhia în loc ca să ia în vedere plângerile noastre, din cauza 
unei politici străine, împiedica cu forţa citirea în românește în biserici și 
provoca scandaluri care au degenerat în bătăi urmate chiar de omoruri și 
că, după ce am încercat toate mijloacele legale de a ne înţelege cu Patriarhia, 
ne-am adresat guvernului otoman ca la o instanţă judecătorească cerând 
ca românii din Turcia să se bucure de aceleași drepturi civile și religioase 
ca și celelalte popoare nemusulmane din Imperiul otoman.

Libertatea de conștiinţă fiind proclamată de tratatul din Berlin, am adaus, 
nu este nici drept nici legal a împiedica pe români de a excercita liber cultul 
lor când, mai ales, dânșii își fac rugăciunile în limba lor maternă, servindu-
se de cărţi bisericești canonice recunoscute ca atari și de Patriarhie și de 
Sublima Poartă. În urma acestor observaţiuni, mușteșarul a luat avizul 
A.S. Marelui Vizir care ne-a răspuns că afacerea va fi supusă Consiliului de 
Miniștri.

Într-adevăr, în două ședinţe, Consiliul de Miniștri s-a ocupat de cere-
rea poporului român făcută prin delegaţii săi, cerere care a fost luată în 
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consideraţie și primită în principiu ca dreaptă și logică, rămânând ca să se 
discute și să se hotărască asupra formei și modului după care trebuie să se 
reguleze chestia care face obiectul cererei poporului român și al dezbaterii 
Consiliului de Miniștri în suszisele două consilii.

Înainte însă de a lua o deciziune definitivă în această privinţă, Consiliul 
de Miniștri a crezut de cuviinţă ca să adreseze pentru ultima dată o 
teșcherea (ordin) patriarhului, în formă de ultimatum, ca să-i pună în 
vedere că trebuie neapărat ca cererea poporului român să fie satisfăcută și 
că Poarta nu poate privi cu indiferenţă mișcarea poporului român precum 
și dezordinile și chiar omorurile care au loc în bisericile comunelor 
române, din cauză că arhiereii greci se încearcă chiar prin forţa brutală 
a opri citirea în românește în bisericile lor. În privinţa aceasta, jurnalul 
grecesc din localitate „Nea Epitheorisis”, inspirat de Patriarhie, a publicat 
în Nr. 811 din 30 iunie (s.n.) următoarele:

„Ieri S.S. Patriarhul ecumenic Neofit al VIII, însoţit de unul din con-
silieri, dl. Dimitrachi Efendi Ghenidunia, a vizitat la Ministerul Justiţiei 
și al Cultelor pe Ministru, Excelenţa Sa Riza Pașa cu care s-a întreţinut 
pe larg pentru afaceri serioase precum și pentru o teșcherea ministerială 
comunicată de curând Patriarhiei, relativă la numirea de arhierei români 
în câteva părţi a vilayetului Monastir (Bitolia). După câte am aflat, această 
afacere, – anunţată de mult de jurnalele românești din București, – preo-
cupă serios cei de la Patriarhie. După matură chibzuire a Sfântului Sinod, 
s-a decis ca S<anctitatea> S<a> să dea și verbal Ex<celenţei> Sale Minis-
trului, lămuriri trebuincioase și să arate scopul unor asemenea pretenţiuni 
de rasă”.

Din cuprinsul publicaţiunii de mai sus a jurnalului grecesc rezultă că, 
pe de o parte, Sublima Poartă este hotărâtă ca cererea poporului român 
să fie satisfăcută, iar pe de altă parte, se vede că Patriarhia a înţeles în fine 
că este pusă în alternativa ori să se conformeze cu teșkereaua ce i-a trimis 
Ministerul Justiţiei și al Cultelor, ori că la caz contrariu, guvernul imperial 
va acorda românilor aceleași drepturi religioase ca și celorlalte popoare 
nemusulmane din Imperiu și fără consimţământul Patriarhiei. De aceea 
se vede că n-a răspuns până acum Patriarhia la teskereaua Ministerului 
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de Justiţie și al Cultelor, neștiind ce cale să apuce. Oricum ar fi, afacerea 
episcopatului se găsește pe cale bună și, mai curând ori mai târziu, va lua 
un sfârșit satisfăcător.

Nu voi lipsi, Domnule Ministru, a vă ţine în curent cu mersul afacerii.
Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei stime ce vă păstrez. 
Al Domniei Voastre plecat servitor,
(ss) Take Mărgărit 
Reprezentantul școalelor și bisericilor române la Constantinopol

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/1893, f. 32. Cota nouă: 562/1893, f. 32

134 [1��3 iulie]. Petiţia delegaţiei poporului 
român din Turcia remisă Marelui 

Vizir arătând că ei nu pot trata cu Patriarhul 
Constantinopolului chestiunea introducerii limbii 
române în biserici 

Monseigneur,
En conséquence d’un placet que nous avions eu l’honneur de soumettre 
au pied du trône de S.M.I. le Sultan, notre Auguste Souverain et de la 
correspondance échangée en suite de ce placet entre le département de 
Votre Altesse et le Ministère Imperial de la Justice et des Cultes, la Sublime 
Porte nous avait invité, sur le désir du Patriarche grec, de nous rendre au 
Patriarchat du Phanar. Nous nous sommes empressés de communiquer 
cette invitation au peuple valaque dont nous sommes les représentants à 
Constantinople; et nous avons aujourd’hui l’honneur de déclarer a Votre 
Altesse que le dit peuple pour les motifs et les plaintes exposées dans 
la procuration annexée au placet précité (motifs dont la justesse a été 
reconnue par le Ministère Impérial de la Justice et des Cultes) ne saurait se 
rendre à cette invitation du Patriarche grec, pour la raison aussi que cette 
invitation n’a trait ni au dogme, ni à la religion. Le peuple valaque nous fait 
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savoir également que ses demandes ne peuvent être reglées que par le seul 
gouvernement impérial.

En conséquence et considérant les nouvelles que nous recevons des pro-
vinces au sujet des incidents fâcheux survenus dans les églises mêmes par 
suite du différend existant, nous prenons la liberté, Monseigneur, de prier 
respectueusement Votre Altesse de vouloir bien faire accorder au peuple 
valaque les demandes contenues dans le placet dont il est fait mention ci-
haut, demandes basées sur l’équité et la justice afin que ce peuple légale-
ment constitué en communauté puisse librement et sans entrave, lui et ses 
prêtres, exercer son culte dans sa langue maternelle sous les auspices de 
S.M.I. le Sultan.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/1893, f. 8. Cota nouă: 562/1893, f. 7-8

135 1��3, iulie 30. Raportul lui Take Mărgărit 
[către Ministrul Cultelor și Instrucţiunii 

Publice Take Ionescu] în legătură cu stadiul în care se 
află tratativele pentru înfiinţarea Episcopatului român 
în Macedonia

9 august 1895  Constantinopol, 30 iulie 1893

Se va răspunde d-lui Mărgărit că Ministerul are destui candidaţi pentru 
acest episcopat; că din Constantinopol trebuie să fim preveniţi cu vreo 
10 zile înainte și vom desemna persoana sau persoanele, dacă este nevoe. 
În acest timp dl. Comisar oficios se va ocupa de acceptarea eventuală a 
părinţilor arhimadriţi Inochentie și Dionisie și a preoţilor Mironescu (fie 
chiar temporar) și Călinescu din Bucovina și Simeon Popescu. Tot d-sa va 
consulta pe I.PS.S. Mitropolitul Primat, dacă la rigoare este dispus a hirotoni 
ca arhiereu pe cineva dintre aceștia.

(ss) Take Ionescu 
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Domnule Ministru,
Am onoarea a aduce la cunoștinţa Domniei Voastre că Patriarhia a 
răspuns la nota ce-i adresase Sublima Poartă în afacerea episcopatului 
român din Macedonia, notă despre care tratează raportul cu Nr. 17 ce am 
adresat Onor. Minister. În răspunsul ei către Ministrul Justiţiei și Cultelor 
nemusulmane, Patriarhia zice că nu poate consimţi ca românii creștini 
ortodocși, până acum supuși scaunului patriarhal din Constantinopol să 
aibă un șef al lor religios și o ierarhie naţională (românescă), până când nu 
se vor despărţi de Marea Biserică.

După informaţiunile ce am din sorginte sigură, Ministerul Justiţiei și al 
Cultelor nemusulmane este pe cale de a trimite încă o dată o notă Patriarhiei 
în sensul următor: „În interesul Patriarhiei, Sublima Poartă voiește 
ca românii să nu fie detașaţi de Patriarhie și că crezând că o împăcarea 
românilor cu Patriarhia este favorabilă mai mult intereselor bine înţelese 
ale Patriarhiei, invită pentru ultima dată pe S<anctitatea> Sa Patriarhul ca 
să nu se opună la dreptul necontestabil al românilor de a-și exercita liber 
cultul și limba lor maternă”. Ceea ce altminterea Patriarhia, cu doi ani mai 
înainte recunoscuse ca drept, cu ocazia discuţiunii sulevate pentru cărţile 
bisericești în limba română tipărite la București cu autorizaţia Sfântului 
Sinod și al Mitropolitului Primat al României, a cărei biserică creștină a 
fost recunoscută chiar de Patriarhie ca o biserică ortodoxă independentă 
și autocefală și că atunci Patriarhia, luând în vedere și apreciind vederile 
Sublimei Porţi în această privinţă, a răspuns Ministrului Justiţiei și al 
Cultelor nemusulmane că va da ordin Mitropoliţilor și Episcopilor care 
depind de Patriarhie ca să nu mai împiedice pe români de a face serviciul 
divin în bisericile lor românește.

Nu se știe încă, dacă Ministerul Justiţiei și al Cultelor nemusulmane 
va trimite întocmai precum se arată mai sus răspunsul său la Patriarhie, 
ori va face ceva modificări, pentru că până aseară, joi 29 ale curentei, încă 
nu iscălise Ministrul Justiţiei suszisul răspuns redactat în sensul susarătat. 
Fiindcă afacerea a ajuns deja la acel din urmă stagiu și sperăm că în curând 
va fi tranșată ori în sensul invitării ce Sublima Poartă face Patriarhiei ca să 
satisfacă dorinţa legitimă a românilor, ori că refuzând aceasta Patriarhia, 
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românii vor trebui să se despartă de dânsa. De aceea, cred că trebuie să 
se ia măsuri ca să se găsească persoana convenabilă pentru a fi aleasă de 
poporul român, prin delegaţii săi împuterniciţi, ca șef religios al acestui 
popor.

Vă rog dar, Domnule Ministru, să binevoiţi a dispune ca să se indice 
numele arhiereului care va fi însărcinat cu această misiune, precum și 
calităţile S<finţiei> Sale, cui se cuvine, prin Onor. Legaţiunea Regală a 
României din Constantinopol, ca să se poată proceda în consecinţă.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei stime ce vă 
păstrez,

Al Domniei Voastre plecat servitor,
(ss) Take Mărgărit
Reprezentant al școalelor și bisericilor române la Constantinopol

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 4924/1893, f. 9. Cota nouă: 562/1893, f. 9

136 1��3, septemvrie �. Raportul Consulului 
român din Salonic [către Ministrul Afa-

cerilor Străine Alexandru Lahovari] asupra lipsei de 
control și de protecţie a școlilor române din Macedo-
nia, cerând pentru consulat această îndatorire.

Domnule Ministru,
Profit de sosirea D-lui Ministru Mitilineu la București spre a ruga pe 
Excelenţa Voastră să binevoiţi a vă înţelege cu Domnia Sa asupra atitudinii 
ce trebuie să observ cu școalele române din Macedonia și, în genere, faţă 
cu mișcarea macedo-română de aici.

Sunt acuma aproape trei luni de când am adresat D-lui Ministru 
Mitilineu o notă în privinţa aceasta, dar n-am primit încă nici un răspuns 
până acum. Se întâmplă foarte des, Domnule Ministru, că atât învăţătorii 
români cât și particularii macedo-români să recurgă la acest Consulat în 



220 Victor Papacostea, Mihail Regleanu

diferite chestiuni, fie pentru a cere intervenţiunea mea oficială pe lângă 
autorităţile locale pentru deschiderea unei școli sau sprijinul meu moral 
pe lângă aceleași autorităţi, când cred că li s-a făcut vreo nedreptate în 
luptele lor pentru școală și biserică cu partidul grecoman care dispune 
de mijlocitori puternici pe lângă autoritatea otomană, în persoana 
mitropoliţilor, episcopilor și a particularilor greci influenţi, pe când ei nu 
aveau decât sprijinul d-lui Mărgărit și al Consulatului. Or, de la un timp 
încoace, ambele aceste protecţiuni au început a le lipsi.

Dl. Mărgărit, precum știţi, se află la Constantinopol de mai mult de un 
an și jumătate, fără ca să mai fi venit pe aici vreo singură dată în acest lung 
interval, iar Consulatul, din ce în ce s-a dezinteresat mai mult de mișcarea 
macedo-română și școalele macedo-române au fost oareșicum scoase 
cu totul de sub controlul acestui Consulat. Este adevărat că subvenţiile 
acordate institutorilor și profesorilor trec prin canalul acestui oficiu, dar 
îmi e cu neputinţă de a-mi da seama dacă statele de prezenţă alcătuite de 
dl. Mărgărit sunt exacte, dacă institutorii primesc banii sau nu. Astfel ieri, 
un institutor din Lumniţa a venit și mi s-a plâns că n-a fost plătit timp de 
șase luni, deși el figura regulat în statele semnate de dl. Mărgărit. Apoi, 
modul cum se efectuează această plată este foarte defectuos. Banii se trimit 
de către Ministerul Instrucţiunii Publice Legaţiunii din Constantinopol, 
aceasta trimite banii acestui Consulat iar Consulatul remite banii 
bancherilor, Fraţii Kondof, care la rândul lor trimit banii altor bancheri 
din Bitolia și aceștia de abia remit banii celor în drept. Vă puteţi închipui, 
Domnule Ministru, câtă întârziere cauzează această lungă filieră, mai cu 
seamă pentru titularii școalelor macedoromâne din circumscripţia mea, 
cărora, în loc să le plătească direct bancherii Fraţii Kondof din Salonic, 
trebuie să aștepte ca aceștia să trimită banii bancherilor din Bitolia și 
aceștia pe urmă trimit banii institutorilor din vilayetul Salonic. De aceasta 
nemulţumirea printre institutori e mare, dar nu se plâng decât cu oarecare 
sfială, temându-se de răzbunarea, cum zic ei, a d-lui Inspector General, 
adică de destituire.

Este acum câtva timp, aducând, prin intermediul Legaţiunii din 
Constantinopol, la cunoștinţa d-lui Mărgărit plângerea institutorului din 
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Caterina, că are lipsă de cărţi și nu știe la cine să se adreseze, D<omnia> Sa 
a crezut de datoria sa a da un avertisment acestui institutor sub pretext că 
nu i-a trimis regulat raporturi mensuale relative la școala sa. Institutorul 
e convins însă că nu și-a atras această pedeapsă decât pentru faptul că se 
adresase acestui Consulat. Pricepeţi, Domnule Ministru, efectul acestei 
măsuri. Au mai venit și după aceasta institutori și chiar particulari pentru 
a se plânge de neajunsurile chestiei macedoromâne din cauza lungii 
absenţe a d-lui Mărgărit, dar adăogând ca să nu raportez plângerile lor 
Legaţiunii din Constantinopol, căci aflând dl. Mărgărit, se tem să nu li se 
întâmple ca și învăţătorului din Caterina.

O atare procedare din partea d-lui Mărgărit nu poate decât a micșora 
prestigiul acestui Consulat și nu cred ca aceasta să intre în vederile 
Excelenţei Voastre. În genere, am constatat, de la un timp încoace, deja sub 
predecesorul meu dl. Stamatiadi, o tendinţă de a sustrage chestia macedo-
română și în deosebi tot ce se atinge de școalele macedo-române, nu numai 
de sub influenţa dar mai cu seamă de sub controlul acestui Consulat și prin 
urmare de sub controlul Departamentului Excelenţei Voastre, tratând mai 
toate chestiunile care înainte treceau prin canalul acestui Consulat și a 
departamentului Excelenţei Voastre direct cu Ministerul Cultelor și al 
Instrucţiunii Publice.

Excelenţa Voastră știe prea bine că mai în toate localităţile cuţo-vlahe 
lupta e între partidul român și partidul grecoman și unul și altul compus 
de macedo-români, dar acest din urmă, din cauza simpatiilor grecești, 
susţinut de clerul grecesc și de greci influenţi. Îndată ce partidul român 
voiește a deschide o școală română într-o localitate, partidul grecoroman 
aleargă la protectorii săi, și îndată Mitropolitul, Episcopii și particularii 
influenţi greci se pun în mișcare, uzând de toate mijloacele pe lângă 
autorităţile locale pentru a paraliza acţiunea partidului român, și în cele 
mai multe cazuri și reușesc. E natural dar, dacă voim ca această mișcare 
macedo-română să progreseze, și că o voim, dovadă subvenţiunile ce 
România acordă școalelor macedoromâne de aci, că pe lângă sprijinul 
d-lui Mărgărit pe lângă autorităţile locale, trebuie să le dăm și sprijinul 
oficios al Consulatului, pentru a putea astfel cumpăni influenţa prelaţilor 
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și particularilor greci, cu atât mai mult că acum se poate zice, din cauza 
lungii absenţe a d-lui Mărgărit, sprijinul său le lipsește cu desăvârșire. Și 
în adevăr, ce să întâmplă zilnic acum? Niște simpli locuitori cu viitorul 
institutor școlar în cap, adună iscălituri din localitate pentru deschiderea 
unei școli românești și adresează cererea autorităţii otomane competente. 
Până aci lucrul merge foarte ușor, dar de aci înainte încep greutăţile, 
căci îndată protectorii puternici ai partidului grecoroman intervin pe 
lângă autoritatea competentă. Iar pe când aceștia au intrările libere pe 
lângă aceste autorităţi, dacă sărmanii locuitori care au cerut voie spre 
deschiderea unei școli românești se prezintă și ei dinaintea autorităţilor 
spre a stărui în favoarea cererii lor, aceste autorităţi nu numai că nu le dau 
nici o ascultare, dar în cele mai multe cazuri îi dau afară batjocorându-i că 
sunt niște răzvrătitori, iar pe învăţătorii eventuali ai acestor școli îi alungă 
sub pretext că sunt vagabonzi. Vă pot afirma, Domnule Ministru, că 
diferiţi institutori eventuali însărcinaţi de către dl. Mărgărit spre a stărui 
pe lângă Consiliul Instrucţiunii Publice de aci sunt necontenit incomodaţi 
de poliţie sub diferite pretexte, sau în ce scop stau în Salonic, sau cerându-le 
socoteală că cu ce trăiesc. De aceea, și pentru aceasta, special cerusem d-lui 
Ministru Mitilineu instrucţiuni dacă pot sau nu să intervin în mod oficios 
pentru ca să nu mai fie incomodaţi. Din cauza acestor interveniri din 
partea reprezentantului guvernului român de aici în toate aceste chestiuni, 
lunga absenţă a d-lui Mărgărit este foarte simţitoare, mai cu seamă că d-sa 
n-a însărcinat pe nimeni ca să-l înlocuiască într-un mod efectiv și folositor. 
Știu prea bine că dl. Mărgărit și mai cu seamă dl. Ministru Mitilineu, nu 
lipsește, când este nevoe, de a interveni cu puternicul D<omniei> Sale 
sprijin pe lângă înaltele autorităţi otomane din Constantinopol de câte 
ori macedoromânii asupriţi sau nedreptăţiţi în aspiraţiile lor aduc aceste 
plângeri la cunoștinţa D<omniei> Sale; dar cu toată energica stăruinţă 
a D<omniei> Sale, cu toată bunăvoinţa susziselor autorităţi, este greu 
de obţinut o îndreptare când rapoartele cerute de înaltele autorităţi de 
la diferitele autorităţi locale de aci, sunt, cu dinadins, graţie influenţei 
prelaţilor și particularilor influenţi greci, denaturate, ca de pildă cum se 
petrece mai totdeauna când e vorba de deschiderea unei școli românești 
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într-o localitate. Autorităţile locale din acea localitate, făcând ancheta 
ordonată, în loc de a chema pe acei locuitori care în adevăr iscălise 
petiţiunea pentru deschiderea unei școli românești, cheamă pe alţii și apoi 
raportează autorităţilor otomane superioare din Constantinopol că au 
tăgăduit a fi iscălit această petiţiune, că aceasta nu este decât o uneltire a 
institutorului eventual, un rău sau un răzvrătitor. 

Faţă cu aceste rapoarte neexacte, nefavorabile, pricepeţi, Domnule 
Ministru, că autorităţile otomane superioare, cu toată bunăvoinţa lor, 
cu toată energica intervenire a d-lui Mitilineu, nu pot da o rezoluţie 
favorabilă. De aceea e necesar ca cineva să lucreze aci, la faţa locului, pe 
lângă chiar autoritatea imediat interesată și aceasta nu o poate face, pe 
lângă dl. Mărgărit, nimeni cu mai mult folos decât titularii Consulatului 
General din Salonic și ai Consulatului din Bitolia. Dar pentru aceasta, 
într-o chestiune atât de complicată și atât de delicată, trebuie ca Excelenţa 
Voastră să stabiliţi cu capul Legaţiunii din Constantinopol o normă în ceea 
ce privește atitudinea ce trebuie să observe consulii români din Macedonia 
faţă cu mișcarea macedo-română și faţă cu controlul ce trebuie să exerseze 
asupra școalelor macedoromâne.

De aceea am onoarea a vă ruga, Domnule Ministru, ca profitând de 
prezenţa Domnului Ministru Mitilineu la București, să binevoiţi, de 
acord cu Domnia Sa, a-mi da instrucţiuni în trăsuri generale relative atât 
la atitudinea ce trebuie să observ cu privire la mișcarea macedoromână, 
atât față cu autoritățile locale, cât și cu populația macedoromână, și care 
sunt principiile și ideile de care trebuie să mă inspir în convorbirile mele 
cu acești din urmă, cât și relativ la controlul ce trebuie să exersez asupra 
școalelor române. 

Astfel, îmi aduc aminte că Excelenţa Voastră exprimase în ultima 
convorbire ce am avut onoarea a avea împreună la București, dorinţa de a 
vizita școalele românești și a vă raporta modul cum funcţionează. N-am 
putut încă a mă conforma acestei dorinţi, deoarece constatând tendinţele 
de a sustrage din ce în ce mai mult școalele de sub controlul acestui 
Consulat, am crezut de datoria mea de a cere prealabilul aviz al d-lui 
Ministru Mitilineu de la care însă n-am primit încă răspunsul cerut.
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Rugând pe Excelenţa Voastră să binevoiască a scuza graba cu care am 
scris acest raport din cauză că doream ca să plece încă cu poșta de azi, 
pentru a sosi pe cât timp dl. Ministru Mitilineu va fi încă în București.

Primiţi, Domnule Ministru, asigurarea … 
(ss) C. Kogălniceanu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/1893, f. 15. Cota nouă: 562/1893, f. 15-16

137 1��3, octomvrie 20. Raportul lui C. 
Kogălniceanu, consulul român de la 

Salonic, [către Ministrul Afacerilor Străine Alexandru 
Lahovari] asupra deschiderii școalei din Veles.

Domnule Ministru,
Am onoarea a vă informa că azi dl. institutor Tașcu Iliescu a reușit, în 

fine, după multe stăruinţe, a obţine autorizarea de la autoritatea locală 
pentru deschiderea unei școli române la Veles. Veles sau Küprülü pe 
turcește este un orășel foarte pitoresc situat în amfiteatru pe ambele maluri 
ale râului Vardar, pe linia căii ferate Salonic – Zeherce în depărtare de 4 
ore de Salonic cu drumul de fier. El este reședinţa caimacanului plășii cu 
același nume și numără vreo 15.000 locuitori, din care majoritatea Bulgari 
și vreo 500 români; greci mai nu sunt de loc. Școli sunt mai multe turcești și 
bulgărești și una singură greacă-mixtă. Deși numărul românilor din această 
localitate este restrâns; deschiderea unei școli române aci, prezintă oarecare 
însemnătate, deoarece în vilayetul Salonicului aceasta este prima școală 
română, într-un orășel mai însemnat, celelalte fiind prin comune rurale. 
Mai este de notat că iarna mai vin la Veles și români de prin munţi.

(ss) C. Kogălniceanu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/1893, f. 18. Cota nouă: 562/1893, f. 18
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138 1���, noemvrie 2�. Tablou de studenţii 
macedoneni cărora li s-au acordat burse

Nr
. c

rt
. Numele și pre-

numele
Studiul ce 
urmează

Bursa 
anuală

Dacă i 
s-a eli-
berat 
bursa 
pe trim. 
Oct.

Observaţiuni

1 P<ericle> 
Căpidan

Pictura la 
München

1200 da I s-a acordat bursa cu 
începere de la 1 aprilie 1892, 
fiind elev al Școalei Normale 
de Institutori. La 1 Apr. 1894 
i s-a dat permisiunea să 
studieze la München.

2 Miu Dafin Conservatorul 828 da I s-a acordat bursa cu 
începere de la 1 Apr. 1892.

3 Tașcu Șunda Medicina 828 da Idem
4 N. Duraţio Belle-Arte 828 da Idem cu începere de la 1 

Oct. 1893
5 L. D. Atanasescu Medicina 828 nu Idem, 1 Apr. 1892
6 Coe Adam Teologia 960 nu Idem, 1 martie 1895
7 P. Pucerea Medicina 828 da Idem, ianuarie 1892
8 Hagi Papa 

Constantin
Serviciul 
religios

828 I s-a acordat bursă pe 6 luni, 
câte 40 lei lunar cu începere 
din mai a.c. În iunie i s-a 
ridicat bursa la 60 lei lunar 
iar în august la 100 lei lunar. 
I s-a prelungit și liberat până 
la 1 Dec. a.c.

9 I. Nica Medicina 828 da Cu începere de la 1 Apr. 1892
10 Tașcu Pucerea Farmacia 840 da Idem, de la 1 nov. 1893
11 Ar. Georgiade Liceul Sf. Sava 720 nu Idem, 1 sept. 1894
12 Naum Constantin Idem 700  – De la 1 Apr. 1894. Fiind în 

Internatul acelui liceu, bursa 
se liberează provizorului.
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Nr
. c

rt
. Numele și pre-

numele
Studiul ce 
urmează

Bursa 
anuală

Dacă i 
s-a eli-
berat 
bursa 
pe trim. 
Oct.

Observaţiuni

13 C. Adam Studenţi 
macedo-
români care 
urmează 
cursurile la 
Universitatea 
otomană din 
Constantinopol

1680 
fiecare

nu De la 1 Aug. 1893. Afară de 
P. Mașu care are bursa de la 
1 aprilie 1893

G. Cionga 
S. Berberi
I. Baracu
El. Papahagi
P. Mașu și 
I. Lahaille

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/II/1895, f. Cota nouă: 640/1895, f. 223

139 1���, septemvrie 20. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Petru Poni] prin care cere 
Ministerului un ajutor de 400 lei pentru terminarea 
localului școalei române din Șipisca.

Inspecţiunea Școalelor Române Bitolia, 20 septemvrie 1895
din Turcia
Nr. 36

Se acordă ajutorul de 400 lei care se va trimite prin inspectorat.
(ss) P. Poni

Domnule Ministru,
Locuitorii satului român Șipisca din Albania, care sunt uniţi toţi, fără a 
exista acolo nicidecum partid grecesc și n-au decât învăţător român în 
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localul școalei lor comunale și preot român, care face în limba română 
serviciul divin în biserica lor, au clădit din temelie, cu cheltuiala lor, un 
edificiu al școalei comunale române. Dar, după cum rezultă din petiţiunea 
locuitorilor, aici anexată în original, nu mai dispun de mijloace ca să 
termine clădirea aceea școlară în interiorul ei, adecă să facă pardoseala, 
plafonul, tencuiala etc. De aceia se adresează la Inspecţiunea Școalelor 
implorând prin intermediul ei, de la Onor. Minister, un mic ajutor pecuniar 
spre a putea termina edificiul școlar cu tot ce este neapărat necesar pentru 
aducerea în bună stare a unui local de școală.

Vă rog dar, Domnule Ministru, să binevoiţi a dispune ca să se dea 
locuitorilor români din suszisul sat Șipisca, pe deplin românesc, un ajutor 
de lei 400, o dată pentru totdeauna, spre a putea aranja partea interioară a 
noului edificiu școlar ce au clădit și care este destinat a fi totdeauna localul 
școalei române a suszisului sat românesc.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele conside-
raţiuni și a stimei ce vă păstrez. Al Domniei Voastre supus serv,

Inspectorul școalelor române din Turcia
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/IV/1895, f. 20. Cota nouă: 638/1895, f. 20-21

140 1��3, noemvrie �. Delegaţii românilor 
macedoneni la Constantinopol, pentru 

chestiunea episcopatului naţional, cer [Ministrului 
Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] 
subvenţie de la Minister.

Constantinopol, 9 noemvrie 1894

Domnule Ministru,
Subsemnaţii, delegaţi la Constantinopol ai poporului român din Mace-
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donia, pentru chestiunea episcopatului românesc, vă rugăm respectuos 
să binevoiţi a dispune ca să ni se trimită prin Onorabila Legaţiune Regală 
a României din acest oraș, suma de franci una mie și opt sute (Nr. 1800) 
ce ni se cuvine pentru diurna noastră pe lunile septemvrie, octomvrie și 
noemvrie a anului curent, 1894, socotindu-se ca și în trecut câte zece (Nr. 
10) franci pe zi pentru un delegat.

Primiţi, vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea înaltei noastre consi-
deraţiuni și stimei ce vă păstrăm. 

Ai Domniei Voastre preasupuși servi,
(ss) Papa Haralambie A. Balamace
(ss).Dimitrie Athanasescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/VII/1895, f. 2. Cota nouă: 636/1895, f. 2

 

141 1��4, decemvrie 1. Raportul Consulului 
general din Salonic [către Ministrul Afacerilor 

Străine Alexandru Lahovari] asupra incidentului dintre 
bulgari și greci în chestia proprietăţii localului bisericii 
din satul Pașachioi

Ministerul Afacerilor Străine
320

Domnule Ministru,
Cu privire la incidentul bulgar, destul de neînsemnat, care s-a petrecut acum 
câtva timp în satul Pașachioi de lângă Veles sau Küprülü, am onoarea a vă 
informa că acest incident a avut un răsunet printre populaţia bulgară din 
Veles însuși, și a dat naștere la următorul conflict cu autoritatea locală.

În urma ordinului guvernatorului general de a închide biserica din 
Pașachioi, până ce autorităţile competente din Constantinopol se vor 
fi pronunţat asupra diferendului ivit între greci și bulgari, relativ la 
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proprietatea acestei biserici, bulgarii din Veles luând parte pentru fraţii lor 
din așa zisa localitate și în semn de demonstraţiune au închis toate școalele 
și bisericile bulgare din Veles și s-au dus de au remis cheile caimacanului; 
la refuzul acestuia de a le primi, bulgarii au aruncat cheile în curtea cai-
macamului. Guvernatorul general a chemat aci pe episcopul bulgar din 
Veles, certându-l pentru atitudinea bulgarilor și cerând ca el să intervie pe 
lângă aceștia spre a-i hotărî a relua cheile și a redeschide școalele și bisericile, 
așteptând în liniște deciziunea din Constantinopol relativă la chestiunea 
proprietăţii bisericii din Pașachioi. Episcopul bulgar refuzând a acceda la 
cererea guvernului general, acesta s-a adresat la Constantinopol. 

Aflu că exarhul bulgar ar fi dat ordin ca școalele și bisericile bulgare 
din Veles să fie redeschise, dar că populaţia bulgară, cu toată insistenţa 
autorităţii locale, a refuzat a se supune acestui ordin și au hotărât a persista 
în atitudinea sa până ce s-a va fi dat satisfacţiune bulgarilor și Pașachioi.

Această mișcare se presupune a fi încurajată, mai ales, de Comitetul bulgar 
macedonean din Sofia, și aceasta este cu atât mai probabil că sunt foarte mulţi 
Bulgari tocmai din Veles în Principatul Bulgariei, mulţi din ei ocupând posturi 
destul de înalte și care sunt, bineînţeles, în relaţiune cu rudele lor din Veles.

Veles era înaintea deschiderii căii ferate Salonic-Niș, o localitate însem-
nată prin comerţul antrepozitelor și mulţi tineri bulgari de acolo își com-
plectase studiile în Austria, care mai toţi la înfiinţarea Principatului Bulgar 
s-au dus de au oferit serviciile lor noului stat. În ceea ce privește românii 
din Veles, ei trăiesc cu bulgarii în bună înţelegere, școala română deschisă 
de curând în acest oraș neîntâmpinând nici o dificultate din partea popu-
laţiunii bulgare, deși este cea mai numeroasă.

Învăţătorul graţie stăruinţei căruia s-a putut deschide această școală, 
dl. Tașcu Iliescu, se află acum la Üsküb unde lucrează pentru deschide-
rea unei școale române și în acest oraș însemnat.

Rămânând a vă informa despre rezultatul stăruinţelor suszisului învăţător 
pentru deschiderea acestei școli, vă rog să binevoiţi etc… .

(ss) C. Kogălniceanu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/VII/1895, f. 7. Cota nouă: 636/1895, f. 7
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142 [1��4, decemvrie]. Raportul Consulului 
general din Salonic [către Ministrul 

Afacerilor Străine Alexandru Lahovari] asupra 
solidarizării românilor din Veles cu bulgarii împotriva 
grecilor pentru biserica din Pașachioi.

Ministerul Afacerilor Străine

Domnule Ministru,
Cu privire la raportul meu cu Nr. 320 din 1 decemvrie curent, am onoarea 
a vă comunica că am aflat de la colegul meu englez, fără a fi putut încă 
controla exactitatea acestor afirmaţiuni, cum că românii din Veles ar fi făcut 
cauză comună cu bulgarii și ar fi închis și ei școala română, dar că pe urmă, 
în urma insistenţii autorităţii locale ar fi redeschis-o, pe când bulgarii și 
azi încă persistă în refuzul lor de a redeschide școalele și bisericile închise. 
Deoarece astfel de fapte ar putea avea urmări vătămătoare nu numai 
școalelor române dar și pentru dezvoltarea în genere a cauzei române din 
Macedonia, ar fi bine să atrageţi atenţiunea domnului Mărgărit pentru a 
verifica aceste svonuri și în caz de ar fi fondate, a adresa aspre mustrări 
învăţătorilor români din Veles și a le recomnda în mod imperios de a se 
abţine în viitor de la orice manifestaţiune contra autorităţilor locale.

Aducând cele ce preced la cunoștinţa Excelenţei Voastre, vă rog, să 
binevoiţi a primi, Domnule Ministru, asigurarea prea deosebitei mele 
consideraţiuni.

(ss) C. Kogălniceanu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/VII/1895, f. 10. Cota nouă: 636/1895
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143 Bitolia, 22 ianuarie, 1���. Dare de seamă 
asupra stării sanitare a internatului liceului 

român din Bitolia

Internatul liceului român din localitate, situat într-o stradă îngustă, 
infectă și pe un sol umed și mocirlos, prezintă un pericol permanent 
pentru sănătatea copiilor.

În faţa internatului se află o aglomeraţiune de case vechi, murdare, insa-
lubre și locuite de un proletariat sărac, care contribue de asemenea la vici-
area aerului.

Și-ar putea face cineva idee despre călcarea flagrantă a regulelor elemen-
tare higienice, din acel fapt că Internatul n-are nici o curte, pe când însă 
școlile grecești, bulgărești și turcești au câte o curte imensă și vastă, care 
înlesnește elevilor respiraţiunea unui aer curat și salubru.

Pe de altă parte, instalarea cailor d-lui inspector și a cavașilor săi în 
localul internatului, în timp de mai mulţi ani, dă acestuia fizionomia unui 
grajd, unde aerul are un miros detestabil.

Dormitoarele sunt absolut insuficiente pentru numărul de 100 de elevi, 
a căror paturi sunt îngrămădite unul lângă altul, fără a se lăsa un spaţiu 
intermediar și mulţi elevi care nu dispun de paturi dorm pe jos pe scânduri. 
În anul trecut, șeful misiunii catolice, în casele căruia se află Internatul, a 
mai construit trei camere noi (în lunile iunie și iulie) și, lucru ciudat, pe 
cât de neauzit, elevii, cu toate protestaţiunile medicului, au fost internaţi, 
în luna septemvrie, în aceste camere noi și consecinţele funeste a acestor 
măsuri au fost diferitele boli grave, precum reumatismul acut și pneumo-
nia care au bântuit printre elevi, precum le voi arăta mai la vale.

Încălzitul nu se face niciodată la internat, cu toate că temperatura ajunge 
în timpul iernii până la 18 grade și, la diferitele observaţiuni verbale făcute 
d-lui inspector, acesta mi-a răspuns că nu sunt prevăzute fonduri speciale 
pentru a se încălzi Internatul. Este natural că un astfel de internat, a cărui 
sol și vecinătate cu deja atâtea inconveniente, a cărui pereţi sunt umezi, 
a cărui camere sunt mici și obscure, a cărui atmosferă internă e viciată 
din cauza aglomeraţiunii colosale a copiilor și a lipsei de curăţenie (căci 
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elevii nu sunt duși niciodată la baie), prezintă pentru elevi un pericol per-
manent și germenii infecţiunii se propagă cu o intensitate particulară și, 
într-adevăr, când băieţii vin la școală au o faţă rumenă, suavă și sănătoasă, 
însă îndată ce trăiesc câtva timp în acest centru nesănătos se îmbolnăvesc, 
devin anemici, scrofuloși și morburile mai principale locale sunt: anghina 
difterică, bronșita, inflamaţiuni de plămâni, reumatismul, scrofule, ane-
mia și, în fine, frigurile malarice care există vara și iarna.

Un alt factor care mai contribuie la compromiterea sănătăţii elevilor 
este regimul alimentar care e foarte prost. Un anumit Ienache, care e 
însărcinat cu alimentarea internilor își îndeplinește rolul său într-un mod 
foarte necinstit, căci elevii sunt nutriţi dimineaţa cu o bucăţică mică de 
pâine neagră, la prânz cu 20 de dramuri de carne sau cu fasole sau cu praz 
și ceva pâine, iar diseara cu câteva măsline sau puţină brânză sau halva 
sau a 25 dramuri de struguri. Este evident că o asemenea alimentaţiune 
rea, insuficientă și nesănătoasă, va putea distruge, după un timp oarecare, 
organismul cel mai rezistent și, într-adevăr, elevii noștri cu figurile lor 
palide și anemice nu prezintă decât niște schelete veritabile.

În ceea ce privește infirmeria, apoi fără a exagera faptele, ci să pre-
zintez oglinda fidelă a purului adevăr, aceasta e situată într-o cameră 
îngustă, mică, umedă, lipsită de soare și de lumină și are numai un sin-
gur pat de lemn și, dacă se întâmplă ca numărul bolnavilor să fie mai 
mare, aceștia sunt obligaţi a dormi pe jos, pe scânduri sau a fi grămădiţi 
câte 3–4 într-un singur pat. Geamurile stricate nu erau reparate, noaptea 
bolnavii rămâneau fără lumină și un regim special pentru bolnavi, cum 
e bunăoară la Internatul bulgar, nu există; ordonanţele medicale neexe-
cutate adeseori și distruse de faimosul intendent Ienache, care e ginerele 
inspectorului. Încălzitul la infirmerie era și este ceva necunoscut și, după 
insistenţele mele repeţite în adese rânduri și în special în anul trecut luna 
ianuarie, când termometrul arăta 18 grade și numărul bolnavilor era de 
10, atunci abia dl. Ienache s-a decis să aprindă un mangal în mijlocul 
infirmeriei, ceea ce avea de rezultat ca elevul Bogiu Nicolai, un tânăr de 
16 ani, slăbit prin influenţa de care suferea, să cază victimă ignoranţei și 
nepriceperii lui Ienache, fiind asfixiat de oxidul de cărbune ce se degajase 
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în odaie (în luna ianuarie 1894), căci n-a pus soba după ordinele mele.
Plângerile mele aduse d-lui inspector n-au avut nici un efect. Ba 

încă, dumnealui mi-a ordonat ca să vizitez pe bolnav numai o dată sau 
maximum de două ori și, dacă maladia avea necesitate de mai multă 
îngrijire, bolnavul era trimis acasă, nesocotindu-se consiliile medicului, 
și s-a întâmplat ca bolnavul să moară pe drum, cum de exemplu Ciomu, 
Nanca, Nicolce. Chiar bolnavii cu pneumonie au fost eliminaţi și trimiși 
fără milă, la distanţe foarte mari, sub pretext că infirmeria nu e spital, și 
aceasta chiar în timpul iernii, când orice comunicaţiune e impracticabilă. 
Pentru un sărman elev Zugraf, care suferea de o pneumonie dublă (în 
luna februarie 1893), subsemnatul a fost obligat a face apel la câţiva par-
ticulari generoși, pentru a-i trimite puţină supă, puţin vin și ceva lapte, 
căci intendentul refuzase de a-i da un regim special. Un alt elev, Pavel 
Goga, suferind de un catar intestinal, intendentul îi dădea fasole, descon-
siderând observaţiunile medicului.

Fără a înșira nenumăratele cazuri de mizeriile zilnice care bântuie 
Internatul, mă mărginesc a mai aminti faptul următor: acum doi ani și în 
anul trecut (luna ianuarie), când influenţa bântuia prin școală, intendentul 
refuzase a da puţin ceai bolnavilor, dimineaţa, ci o bucăţică de pâine îi 
servea drept mâncare, și mortalitatea era așa de mare, încât autoritatea 
locală, în urma avizului medicului orașului, a fost nevoită ca să închidă 
liceul pentru o lună (în luna aprilie 1894).

Așadar, ca concluziune: igiena internatului va rămâne în niște condiţiuni 
deplorabile, pe cât timp nu se va aduce de cei în drept o remediere radicală 
a acestei instituţiuni și pentru realizarea căreia există, după mine, care 
am o experienţă de șase ani ca medic al internatului, un singur mijloc: 
îndepărtarea intendentului Ienache și schimbarea localului.

Făcut în Bitolia, la 22 ianuarie 1895
(ss) Dr. Miclescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/I/1895, f. 142. Cota nouă: 635/1895, f. 102-103
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144 bitolia, 2� ianuarie 1���. Raportul 
profesorilor de la liceul român din Bitolia, 

[Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take 
Ionescu] asupra dezordinilor săvârșite acolo de către 
directorul liceului.

Domnule Ministru,
Subsemnaţii, profesori ai liceului român din Bitolia, venim cu respect a 
aduce la cunoștinţa D<omniei> Voastre următoarele.

Este știut că mersul normal și progresiv al unei școale, depinde, în mare 
parte, de la priceperea și bunăvoinţa persoanei care o dirijează. Iar la noi, 
în împrejurările actuale, se mai cere de la un director de liceu, mai ales, ca 
să aibă încrederea profesorilor și simpatia tuturor. Din nefericire, am avut 
în anii din urmă, ca director pe Dl. Ciulli, care a fost departe de a merita 
acest post, fiind un simplu absolvent al unei școli iezuitice din Școdra 
(Albania). Cei patru ani, cât timp a fost ca director, se vor înscrie pe pagina 
neagră a istorie noastre culturale. 

Sub el a domnit cea mai mare anarhie și dezordine în școală. Nici 
condica de prezenţă, nici matricola, nici un act școlar, în fine, nimica nu 
s-a ţinut în regulă. Biblioteca școalei a fost la dispoziţiunea d-lui Ciulli și 
d-lui Ghiușu, secretar, și rezultatul este că pe zi ce trece, biata bibliotecă 
sărăcește.

Sub el au avut loc scandaluri numeroase și mai multe greve școlare 
îndreptate în contra profesorilor și, departe de a le potoli și înăbuși 
în fașă, din contră, a căutat să le încurajeze și să le dea proporţii mari, 
pentru a compromite pe profesorii ce n-au fost persoane agreate de el și 
de superiorul său. Astfel este greva elevilor din clasa VI din anul trecut, în 
care dl. Ciulli, cu câţiva de-ai săi au jucat rolul cel mai odios. 

Mai mult decât atâta. A avut o conduită volnică și arbitrară, a nesocotit 
întotdeauna votul profesorilor, luând hotărâri școlare de la el singur. Anul 
trecut, în tot anul, n-au ţinut decât vreo patru conferinţe și nici o hotărâre 
a noastră, luată unanim, n-a fost aplicată. Chestiile mai importante le 
tranșa el singur și nu convoca o conferinţă decât pentru afaceri de nimic 
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și pentru formă. Astfel, a dat afară din școală și de la internat elevi, din 
clase superioare chiar, pentru simplul motiv că acei elevi au vorbit undeva 
și cândva în contra sa și a superiorului său. A nesocotit regulamentul 
școalei, lovind la baza existenţei sale. În toţi anii, a trecut corigenţi la câte o 
materie sau două, dintr-o clasă într-alta, fără se depuie examen de toamnă, 
cu toate protestările profesorilor. Anul acesta a promovat, numai din clasa 
I opt elevi corigenţi la fisiografie. Au fost cazuri în care a trecut elevi dintr-o 
clasă într-alta, fără nici un examen. A dat absolutorii la elevi cu șase clase, 
cum au fost Cutula, Pavli Hagi-Gogu, Cionga G. etc. 

Ca profesor, niciodată nu și-a făcut datoria, mai cu seamă de când a fost 
numit ca Director; făcea foarte neregulat lecţii prin clasă –, de ordinar o 
dată pe săptămână, – sâmbăta dimineaţa, și câte odată de două ori pe lună, 
după cum se poate vedea și din condica de prezenţă. Plecând de astă dată 
în România, nici nu s-a îngrijit ca să însărcineze pe cineva, care să-i facă 
aritmetica în cursul inferior.

Cu plecarea D<omniei> Sale, dl. Mărgărit s-a grăbit a numi ca director 
pe dl. Ghiușu, un absolvent de acum câţiva ani al liceului pe care e pus să-l 
dirijeze. Credem că nu e necesar să mai insistăm asupra acestuia, arătând 
prin fapte că prezenţa sa în capul liceului e culmea ridicolului, deoarece 
d-l Ghiușu e dispus să dea oricând o declaraţie de incapacitate pentru noul 
post, după cum a și făcut-o d-lui Mărgărit, care însă n-a luat-o în vedere, ci 
i-a ordonat să stea acolo unde l-a pus.

În faţa acestei stări de lucruri, indignaţi până în suflet, noi subsemnaţii, 
dintr-o iniţiativă spontană și unanimă ne-am întrunit în cancelaria școalei 
în ziua de 18 ale lunii curente, într-o conferinţă extraordinară și luând în 
vedere că noi formăm majoritatea corpului didactic, care se compune peste 
tot din 11 profesori, am hotărât printr-un proces verbal ca să redactăm rapor-
tul de faţă, în care să vă relatăm faptele pe care vi le-am relatat mai sus și să 
vă rugăm totdeodată ca să numiţi pe unul din noi, și anume dintre următo-
rii cinci domni care au titluri universitare: Cosmescu, Otto, Statu, Dimonie 
și Arginteanu ca director care să aibă încrederea Dvs. și simpatia tuturor.

Totdeodată am hotărât ca să vă facem cunoscut și starea internatului. 
Raportul aci anexat al d-lui Dr. Miclescu, medic al internatului în timp de 
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șase ani, este oglinda fidelă a stării de plâns în care se găsește acest local, 
din punct de vedere igienic. Ne mai rămâne să vă spunem ceva și asupra 
disciplinei și organizaţiei care domnește la internat.

Pedagogii nu sunt decât niște foști servitori, fără nici o școală, iar 
directorul internatului nu e decât un servitor mai mare, toţi supuși la 
ordinele intendentului, ginerele d-lui Mărgărit. Se admit elevi interni, 
repetenţi de câte doi sau trei ani și se resping băieţi merituoși din cele 
mai bune familii românești. Este un focar de anarhie, care pune în pericol 
creșterea și educaţiunea elevilor. Aci, la internat, se refugiază toţi elevii 
rebeli și producători de scandaluri, daţi afară din școală. Elevii greviști 
din cl. VI, continuă de a fi interni la internat fără a fi elevi la școală. Aci 
găsesc mâncare și adăpost toate nemurile d-lui Mărgărit.

De aceea facem apel la bunăvoinţa nemărginită a D<omniei> Voastre 
care sunteţi sufletul chestiunii noastre în momentele de faţă, ca să 
binevoiţi a dispune a schimba și direcţiunea internatului, care, împreună 
cu direcţiunea liceului, să prezinte cea mai mare garanţie a sfintei misiuni 
ce li se încredinţează și să ţină sus și nepătat steagul românismului pe 
munţii Pindului.

Binevoiţi a primi, vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea osebitei 
noastre stime și consideraţiuni ce vă păstrăm.

Bitolia, 25 ianuarie 1895
(ss) Ioan D. Arginteanu 
(ss) M. Pocletaru
(ss) Dr. Miclescu
(ss) M. Dimonie
(ss) Ch. Otto
 (ss) Constantin I. Cosmescu  
(ss) M. St. Statu
(ss) Ștefan Al. Cudela

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/I/1895, f. 141. Cota nouă: 635/1895, f. 100-101
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145 constantinopol, 2� ianuarie 1���. 
Raportul lui Apostol Mărgărit [adresat 

Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take 
Ionescu] arătând neprezentarea la catedră a profesorilor 
C. Cosmescu și Ghicu Elia.

Inspecţiunea Școalelor Române Constantinopol, 26 ianuarie 1895
din Macedonia
Nr. 5

Domnule Ministru,
Referindu-mă la raportul meu cu Nr. 65 din decemvrie 1894 prin care, 
răspunzând la stimabila adresă ministerială seria B, cu Nr. 8/49 din 28 Oct. 
1894, am făcut cunoscut Domniei Voastre că se luaseră deja măsurile cuve-
nite în vedere de a se face loc și d-lui C. Cosmescu, ca profesor la liceul din 
Bitolia iar d-lui Ghicu Elia la gimnaziul din Ianina, conf<orm> Ordinelor 
D<omniei> Voastre. Am onoare a aduce la cunoștinţa D<umnea>voastră 
că dl. Ghicu Elia, până în ziua de 16 ale curentei luni, nu se prezentase la 
postul său de la gimnaziul din Ianina, deși încă de la finele lui noemvrie 
1894, d-l director al acestui gimnaziu , conformându-se cu instrucţiunile 
ce i-am dat în această privinţă, a modificat încă de atunci programul gim-
naziului, astfel încât d-lui Ghicu Elia să i se dea catedra de știinţe.

Asemenea și dl. C. Cosmescu, până la 16 ale curentei luni, nu începuse 
încă cursul său la liceul din Bitolia, după programul care s-a modificat 
numai și numai spre a face și d-lui un loc la acel liceu.

Inspecţiunea școalelor crezând că sus zișii d<om>ni profesori au să-și 
facă exact și cu scrupulozitate datoria lor de serviciu, ca profesori salariaţi 
și în acelaș timp ca niște români macedoneni care au studiat cu cheltuiala 
statului șapte ani de zile ca elevi bursieri ai liceului român din Bitolia și 
alţi patru ani ca bursieri ai școalei normale superioare de profesori din 
București, nu putea să se îndoiască, cel puţin, de buna lor credinţă. De 
aceea, în statele de prezenţă ce s-au trimis la onorabilul Minister, pentru 
plata subvenţiunilor ce se cuvin personalului didactic al școalelor române 
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din Macedonia, Epir și Albania pe lunile sept., oct., nov. și decemvrie 
1894, s-a trecut și subvenţia ce se cuvenea suszișilor doi domni profesori, 
C. Cosmescu și Ghicu Elia, pe două luni, noemvrie și decemvrie, crezând 
că funcţionau, cel puţin, de la începutul lui decemvrie 1894. Însă, după 
cum se vede, domniile lor, dominaţi de ideea greșită, după care, precum 
am arătat și prin suszisul raport cu Nr. 65 din 3 decembrie 1894, li se 
pare că fiind numiţi direct de Onorabilul Minister, fără recomandaţia 
și fără avizul Inspecţiunii școalelor din Macedonia, nu sunt datori să se 
conformeze cu dispoziţiunile ce Inspecţiunea acestor școale crede de 
trebuinţă să ia în interesul învăţământului public și al cauzei române în 
Macedonia, conformându-se cu ordinele Domniei Voastre.

Pe de altă parte, niște colegi ai lor, ca d-nii M. Stathu, Arginteanu și 
institutorul primar Filip Apostolescu, care se ocupă mai mult, ca să nu 
zic exclusiv, de politică și de pasiuni meschine decât de interesul școalei 
și al patriei lor, având o corespondenţă regulată cu clica de la cafeneaua 
Macedonia din București, îi încurajează pe calea greșită ce au apucat, de a 
nu-și face datoria și a nu se conforma cu dispoziţiunile ce ia inspecţiunea 
școalelor, conform ordinelor ce i-a dat Onorabilul Minister, ci să se plimbe 
la Bitolia, să facă politică prin cafenele și să-și primească subvenţia, fără 
a se prezenta la postul lor și fără a funcţiona, cu intenţiunea, negreșit, de 
a învinovăţi administraţia școalelor și a ţipa în contra Inspectoratului, în 
caz de a găsi cu cale și drept a nu li se plăti subvenţia, pentru cât timp n-au 
funcţionat din cauză că n-au voit, iar nicidecum că nu s-ar fi putut.

Spre a pune capăt, o dată pentru totdeauna, la asemenea anomalii în 
mersul regulat al școalelor și spre a se preveni reînnoirea unor asemenea 
abateri arbitrare din calea datoriilor și ierarhiei de serviciu public, vă rog 
respectuos și foarte călduros, Domnule Ministru, să binevoiţi a dispune să 
se ia și să se poată aplica în mod riguros și fără excepţiuni, măsurile necesare 
pentru îndreptarea criticei situaţiuni create de câtva timp, din cauzele arătate 
prin raporturile cu Nr. 63 din 30 nov. 1894 și cu Nr. 65 din 3 dec. același an, 
astfel ca datoria de serviciu și interesul, bineînţeles, al școalelor și al cauzei 
române în Macedonia, Epir și Albania să primeze orice resimţământ și orice 
consideraţiune de interes sau de simpatie și antipatie personală.
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Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni 
și a stimei ce vă păstrez.

Al Domniei Voastre supus serv,
Inspectorul școalelor române din Turcia
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/I/1895, f. 147. Cota nouă: 635/1895, f. 147

146 [1���, februarie]. Raportul Consulului 
general din Salonic [al României 

Constantin Kogălniceanu adresat Ministrului României 
la Constantinopol Mihail Mitilineu] în legătură cu 
propunerea pentru cumpărarea unei mănăstiri de la 
Oșină lângă Ghevgheli pe seama schitului român de 
la Muntele Athos.

Domnule Ministru,
Am onoarea a aduce la cunoștinţa Excelenţei Voastre un proiect al 
preacuvioșilor călugări din schitul românesc din Muntele Athos, care 
odată realizat va contribui foarte mult la progresarea mișcării române din 
Macedonia.

E vorba de a cumpăra o mănăstire veche în care nu mai sunt decât 
vreo trei călugări, toţi macedo-români, situată la Oșină lângă Ghevgheli, 
adică tocmai în centrul a vreo douăsprezece localităţi române, și a sta-
bili aci un metoc dependinte de schitul român din Muntele Athos. N-am 
trebuinţă cred, Domnule Ministru, a insista asupra nepreţuitelor foloase 
ce ar prezenta pentru cauza română înfiinţarea unei monastiri române în 
acest centru românesc de unde mișcarea română s-ar răspândi pe urmă în 
toate direcţiunile. Pe lângă proprietate, este și o proprietate în întindere 
de aproape 70.000 diunumuri. Preacuvioșii călugări speră a obţine această 
mănăstire împreună cu moșia cu preţul de 9–10.000 lire. Preacuvioșia sa 
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părintele Ghedeon, superiorul schitului român din Muntele Athos a și 
făcut, după ce a fost singur la faţa locului și a văzut această proprietate, 
un raport către preasfinţia sa Mitropolitul Primat, care promisese mai de 
mult a-i da banii necesari pentru acest scop. Actul de vânzare se va face pe 
numele schitului român din Muntele Athos.

Aducând cele ce preced la cunoștinţa Excelenţei Voastre fiind sigur 
că veţi aprecia ca și mine nepreţuitele foloase ce ar putea prezinta stabi-
lirea preacuvioșilor călugări români în Macedonia, nu numai din punct 
de vedere religios, dar și din punctul de vedere naţional, am onoarea a 
vă ruga să binevoiţi a da înaltul Domniei Voastre sprijin acestei cauze 
pe lângă Excelenţa Sa, domnul Ministru al Afacerilor Străine, pentru a 
binevoi a insista și Excelenţa Sa pe lângă Preasfinţia sa Mitropolitul Pri-
mat, îndemnându-l a acorda această nobilă ofrandă pentru binele nea-
mului românesc.

Profit de această ocazie pentru a vă reînnoi, Domnule Ministru, 
asigurarea prea deosebitei mele considerări.

(ss) C. Kogălniceanu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/VII/1895, f. 22. Cota nouă: 636/1895, f. 21-22

147 1���, iunie 2�. Înștiinţare pentru suspen-
darea activităţii delegaţiei române din 

Constantinopol pentru înfiinţarea episcopatului ro-
mân în Macedonia

Domnilor Delegaţi,
Sunt însărcinat din partea locului competent ca să vă comunic că misiu-
nea cu care aţi fost însărcinaţi, de a pregăti terenul întru dobândirea 
unui episcopat pentru poporul român din Imperiul otoman, încetează 
cu sfârșitul lunii lui iunie 1895, sosind momentul de a întrerupe activi-
tatea pusă în urmărirea acestui scop. Locul competent, recunoscând că 
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v-aţi dat multe și lungi trude spre a ajunge la ţinta dorită, vă mulţumește 
pentru aceasta.

Când împrejurările vor consilia să se reînceapă această activitate, locul 
competent se va simţi fericit de a face din nou apel la bunele servicii ale 
delegaţiunii. Cu începere deci de la 1 iulie se suprimă diurna și, prin 
urmare, vă puteţi întoarce în Macedonia spre a ocupa posturile voastre la 
școalele respective.

Primiţi, vă rog, Domnilor delegaţi, asigurarea preaînaltei mele stime. 
București, 28 iunie 1895
(ss) Ioan Ciulli

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/VII/1895, f. 87. Cota nouă: 635/1895, f. 204

148 1���, iulie 2�. Raportul Ministrului român 
din Constantinopol [Mihail Mitilineu către 

Ministrul Afacerilor Străine Alexandru Lahovari] în 
legătură cu alegerea arhiereului pentru episcopatul 
românilor din Turcia

De la Constantinopol
Nr. 463

1895, 29 iulie / 10 august
Ministre des Affaires Etrangères
Bucarest

Confidentiel. – J’ai tâté le terrain et j’ai fait jouer tous les ressorts pour voir 
si la combinaison dont traitait votre télégramme chiffré confidentiel Nr. 
13.306 en date du 27 Juillet, pouvait être agréée. Je constate que cette com-
binaison rencontre ici des objections sérieuses. On trouve qu’elle n’apla-
nit nullement la voie qui doit nous conduire au but final que nous nous 
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sommes proposé. Elle l’encombre au contraire d’obstacles insurmontables 
qu’il serait prudent et pour nous et pour le St. Impérial de ne pas faire 
surgir. Je reproduis ci-dessous les expressions textuelles dont on se sert 
pour démontrer l’impossibilité d’admettre comme chef spirituel roumain 
un évêque du Royaume quelles que soient ses qualités après avoir acquis 
par faveur exceptionnelle la sujétion ottomane: „Forcez-nous la main au 
besoin, m’a-t-on dit, pour reconnaître comme chef spirituel des Valaques 
un des leurs, mais ne nous demandez pas d’agir ostensiblement sans moin-
dre réserve en vue d’une action que nous devons faire semblant d’ignorer.
Dans le premier cas nous pourrions aisément invoquer le fait accompli 
et le laisser passer, mais dans le second quelles excuses aurions-nous à 
opposer aux protestations du Phanar et à celles de quelques chancelleries 
diplomatiques étant bien établi et connu que nous avions préparé ce fait 
de concert avec ceux qui conduisent l’action en faisant admettre à la natu-
ralisation ottomane, contrairement à la loi, un évêque roumain désigné 
d’avance à l’épiscopat à créer?” 

On me fait encore observer qu’il a toujours été question d’un vrai raïa 
et que si en effet il n’y a aucun évêque valaque dans tout l’Empire pouvant 
être appelé à l’épiscopat, l’affaire n’est pas mûre et ils regretteraient toutes 
les peines que je me suis données pour les gagner à l’idée de l’établisse-
ment d’un évêché valaque. Dans l’intérêt même de la Turquie la nouvelle 
solution que je leur suggère maintenant, ajoute-t-on, est bien pleine de 
périls; elle ne tient pas assez compte ni de la situation en Turquie, ni des 
antagonismes qui se font jour. 

Elle ne pourrait, si elle était acceptée‚ qu’embrouiller les choses et 
provoquer des conflits. D’autre part, un de nos meilleurs amis, partisan 
convaincu de l’évêché valaque, l’homme qui est appelé de par sa posi-
tion officielle à se prononcer le premier sur la question et sur l’avis for-
mel duquel la Porte et le Palais auraient à statuer, (j’ai nommé Ziver-bey, 
directeur général des cultes), va plus loin et nous conseille de ne pas faire 
la faute d’insister pour un évêque roumain. Voici également la déclara-
tion textuelle de ce haut dignitaire: « Il est impossible que la Porte se 
décide à reconnaître comme chef spirituel roumain un prélat roumain 
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qui se serait fait naturaliser ottoman soit par faveur, soit à la suite d’un 
stage de 5 ans prévu par la loi. Le chef spirituel roumain qu’elle accepte-
rait bien volontiers devra présenter les conditions suivantes: être d’origine 
valaque proprement dite et sujet ottoman de naissance. Malgré toute sa 
bonne volonté et toute sa bienveillance, la Porte est tenue de refuser tout 
autre candidat ne réunissant pas ces conditions et d’éviter entre autres 
inconvénients des précédents dont profiteraient, fatalement pour la Tur-
quie, la Grèce, la Russie et la Serbie. D’après Ziver-bey, les Valaques ou 
leur représentants pourraient facilement trouver un chef religieux d’ori-
gine purement valaque et sujet ottoman de naissance s’ils se mettaient 
sérieusement et de bonne foi à l’oeuvre sans aucune autre préoccupation!» 
(Textuel). A cette occasion je me réfère à ma dépêche chiffrée du 27 août 
de l’année dernière sous Nr. 413.

(ss) Mitilineu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/VII/1895, f. 107. Cota nouă: 637/1895, f. 5

149 1���, august �. Take Ionescu, Ministrul 
Instrucţiunii și Cultelor dă indicaţiuni 

[Ministrului Afacerilor Străine Al. Lahovari], în 
legătură cu alegerea persoanei ce urmează să ocupe 
scaunul de episcop al românilor din Turcia.

1895, august 6

Domniei Sale Domnului Ministru al Afacerilor Străine
Am luat cunoștinţă de cele cuprinse în telegrama confidenţială Nr. 463, 
ce aţi primit de la Ministrul plenipotenţiar la Constantinopol de pe care 
ne-aţi trimis o copie pe lângă adresa Domniei Voastre cu Nr. 14.163 din 3 
august a.c.

Faţă cu siguranţa refuzului din partea guvernului otoman, după cum 
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s-a constatat, de a accepta ca episcop al românilor din Turcia un arhiereu 
român care nu ar fi supus otoman de la nașterea sa, părerea noastră este 
ca dl. Ministru de la Constantinopol să insiste pe lângă Sublima Poartă 
spre a se primi de episcop un arhiereu născut supus otoman, dar care 
etnicește este de origină mixtă, român și albanez. În cazul când s-ar 
accepta această propunere, credem că cu toate relele informaţiuni ce 
avem asupra episcopului Antim, pentru a zori lucrurile și a profita de 
situaţiunea atât de favorabilă, ar fi bine ca delegaţii poporului român să-
l proclame pe acesta drept șef al lor religios, bine înţeles, luându-se de 
la dânsul, de către dl. Ministru Mitilineu, toate garanţiile ce va găsi de 
cuviinţă în contra unei eventuale retractări.

În caz când Sublima Poartă ar da un răspuns negativ, dl. Mitilineu ar 
trebui să lase liber un termen de câteva sătămâni delegaţilor poporului 
român ca să găsească un arhiereu de origine română, născut supus oto-
man și care să accepte situaţiunea ce poporul român voiește să-i creeze. 

Dl. Ministru să le explice delegaţilor că chiar dacă acea persoană asupra 
căreia ar cădea de acord nu ar fi deja hirotonisit arhiereu, sunt mijloace ca 
acea persoană să devie la vreme arhiereu, dacă, bineînţeles, delegaţii vor 
ști să fie discreţi și să pună dorinţa de a împlini misiunea pe care le-a dat-o 
poporul român, mai presus de personalităţile și certele dintre dânșii care 
trebuie să dispară.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/VII/1895, f. 108. Cota nouă: 636/1895, f. 59
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150 1���, septemvrie 21. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Petru Poni] referitor la subvenţia 
ce urmează a se da la doi arhierei din Macedonia spre 
a susţine școlile și bisericile române de acolo

Inspecţiunea Școalelor Române Constantinopol, 21 Septemvrie 1896
din Turcia
Nr. 73

La confidenţiale. Se vor trimite sumele cerute.
(ss) Poni

Domnule Ministru,
În luna lui iulie a.c. când am fost la București, Onor. Minister mi-a dat opt 
sute lei ca subvenţie a prelatului care vă este cunoscut, pe lunile lui iunie 
și iulie a.c., dar suma aceasta de lei 800 s-a calificat în formă că destinată 
pentru îmbunătăţirea stării bisericilor românești din Macedonia. Din sus-
zisa sumă am dat destinatarului lei 400 la 15 iulie pentru subvenţia ce i se 
cuvenea pe luna lui iunie a.c., iar acum la 12 ale lunei curente i-am dat alţi 
600 lei tot sub luare de chitanţă. Din această din urmă sumă, lei 400 sunt 
pentru subvenţia ce i se cuvine pe luna iulie a.c., iar restul de lei 200 i-am 
dat ca un acont pentru subvenţia ce i se cuvine pe lunile lui august și sep-
temvrie curent, fiindcă avea trebuinţă urgentă de bani.

La 28 iulie am adresat onorabilului coleg al Domniei Voastre, d-lui 
Sturdza, un raport confidenţial cu Nr. 60, cu rugămintea de a-l comunica 
Domniei Voastre. Prin suszisul raport am adus la cunoștinţa dvs. că un 
alt prelat tot ordodox și de origină albano-română, cu titlul de mitropolit, 
din propria lui iniţiativă s-a oferit a introduce limba română în bisericile și 
școalele localităţilor românești din eparhia lui și de a da o direcţie în sens 
românesc culturii naţionale la românii din eparhia sa; și spre a mă asigura 
de dispoziţia lui favorabilă cauzei române, mi-a dat o declaraţie formală 
în privinţa aceasta, declaraţie prin care Sfinţia Sa se angajează și în scris 
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a-și împlini cu zel și cu scrupulozitate datorilile sale de arhiereu român 
și de a-și exercita atribuţiunile autorităţii sale pastorale în sens românesc. 
La suszisul raport cu Nr. 60 am anexat o traducţie fidelă în limba română 
a suszisei declaraţie formală a prelatului în chestiune, scrisă în limba 
greacă. Tot în acel raport arătam că, în urma susarătatului angajament 
ce a luat susnumitul arhiereu, l-am recomandat în mod călduros la Alteţa 
Sa Marele Vizir, care, la rândul său, l-a recomandat printr-un raport la 
Majestatea Sa Sultanul, carele i-a și dat decoraţia osmanie cl. II cu placă, iar 
A.S. Vizirul i-a dat ordine la guvernorii generali din Bitolia și din Scutari 
(Școdra), recomandându-l protecţiunii lor. În adevăr, prelatul acesta, 
sosind în eparhia sa, a făcut o călătorie de inspecţie la principalele sate 
românești unde a predicat și lucrat în favorul școalei și bisericii române. 
După cum s-a arătat și prin suszisul raport cu Nr. 60, la plecare am dat 
arhiereului în chestiune, anume Visarion, lei 300 de care avea trebuinţă 
neapărată pentru cheltuielile de călătorie și totodată l-am asigurat că i se 
va da o subvenţie de lei 400. Vă rog dar, Domnule Ministru, să binevoiţi 
a dispune ca să se trimită de urgenţă, prin Banca Naţională a României, 
la corespondentul ei din Viena, ori direct aici la Crédit Lyonnais, lei 1200 
pentru subvenţia arhiereului român Visarion, pe trei luni, cu începere 
de la 1 iulie până la 1 octomvrie a.c. și alţi 800 pentru subvenţia celuilalt 
arhiereu, mitropolitul Antim, pe două luni: august și septemvrie curent, 
adică peste tot lei 2000, pentru subvenţia ce se cuvine la susnumiţii doi 
prelaţi până la 1 octomvrie a.c.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea prea înaltei mele conside-
raţiuni.

Al Domniei Voastre plecat serv,
Inspectorul școalelor române din Turcia
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/a/1896, f. 2. Cota nouă: 405/1896, f. 183-184
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151 1���, octomvrie �. Raportul lui Take 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Petru Poni] asupra obţinerii 
autorizaţiei pentru deschiderea unei școli române în 
orășelul Fieri din Albania.

Constantinopol, 8 octomvrie 1896

Domnule Ministru
Am onoarea a aduce la cunoștinţa Domniei Voastre că, în urma demer-
surilor ce am făcut pe lângă Sublima Poartă, guvernul imperial a dat 
autorizaţia cerută de lege pentru deschiderea unei școli românești în 
orășelul Fieri în Albania. Guvernorul general din Ianina a comunicat deja 
această deciziune a Sublimei Porţi subprefectului din Fieri. Solemnitatea 
inaugurării acestei școli a avut deja loc și cursurile au început.

Trebuie să știţi, Domnule Ministru, că e foarte dificil a obţine autorizaţia 
de deschidere de școli în Turcia. Legea instrucţiunii publice otomane cere 
așa de multe formalităţi, încât trebuie să dispui de mari protecţii ca să obţii 
o autorizaţie. Guvernul sârbesc lucrează de 4 ani de zile ca să deschidă 
o școală sârbească în Bitolia. A cheltuit până acum 200.000 franci și 
n-a reușit. Odată cu aceasta, vă rog, Domnule Ministru, să se publice 
în gazetele guvernamentale obţinerea autorizaţiei acestei școli, ca să se 
știe în ţară că nu numai că nu se închid școalele române din Macedonia, 
precum pretind gazetele din opoziţie, ci din contra obţinem autorizaţii de 
deschidere a noi școli.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea prea înaltei mele conside-
raţiuni.

Al Domniei Voastre plecat și supus serv,
(ss) Take Mărgărit
Reprezentantul școalelor și bisericilor române

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/a/1896, f. 6. Cota nouă: 405/1896, f. 188
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152 1���, octomvrie 10. Raportul lui Take 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Petru Poni] asupra cenzurii 
cărţilor didactice destinate școlilor române din 
Turcia.

Constantinopol, 10 octomvrie 1896

Se va avea în vedere cu ocazia trimiterii cărţilor în Macedonia să se înlocuiască 
Gramatica lui Manliu cu o alta care să poată fi admisă de cenzura otomană.

(ss) P. Poni

Domnule Ministru,
Onor Legaţiune a României mi-a remis 11 lăzi cu cărţi didactice pentru 
școalele române din Macedonia. După legea instrucţiunii publice otomane, 
orice carte didactică trebuie să fie cenzurată ori de Ministerul Instrucţiunii 
Publice în Constantinopol, ori de Direcţia Învăţământului Public Otoman, 
în provincii. Fiindcă în provincie fiecare institutor trebuie să se ducă în 
persoană la Direcţia Învăţământului Public (moarif mejlis), pentru a face 
ca cărţile didactice necesare școalei sale să fie cenzurate, și o astfel de ope-
raţie durează multe ori 20–30 zile, ba încă se confiscă des cărţile didactice 
din cauză că ar conţine pasaje contra turcilor și din cauza aceasta suferă 
școalele; pentru a evita toate aceste inconveniente, Domnule Ministru, am 
dat o notă verbală Ministerului Instrucţiunii Publice otomane, cerând ca 
toate cărţile necesare școalelor române din Turcia să fie cenzurate aici, iar 
pe fiecare exemplar să se puie pecetea suszisului Minister.

Deja o parte din cărţile didactice au fost cenzurate și le-am expediat în 
Macedonia. Gramaticile d<omnu>lui Manliu însă, conţinând exemple con-
tra turcilor, ca „românii au bătut pe turci la Plevna, turcii sunt barbari” etc., 
Ministerul Instrucţiunii Publice nu dădea voie ca aceste gramatici să fie 
introduse în școalele române din Turcia. După o înţelegere însă ce am avut 
cu Ministrul turc, am tăiat toate aceste pasaje, și în urmă gramaticile au fost 
pecetluite, însă această operaţie a durat două săptămâni, fiindcă gramatica 
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conţinea multe exemple de felul acesta. De aceea vă rog, Domnule Ministru, 
ca în viitor să se trimită gramatici de alţi autori, care să nu conţină astfel de 
exemple, care turcii nu le văd cu ochi buni.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea prea înaltei mele consi-
deraţiuni.

Al Domniei Voastre plecat serv,
(ss) Take Mărgărit
Reprezentantul școalelor și bisericilor române 

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/a/1896, f. 7. Cota nouă: 405/1896, f. 189

153 1���, mai 14. Cererea locuitorilor din satul 
Lugunţa [către Apostol Mărgărit] pentru 

subvenţionarea preotului din comuna lor și a li se 
restitui cheltuielile făcute cu obţinerea localului pentru 
școală și biserică.

Respectabile Domnule A. Mărgărit,
Locuitorii satului Lugunţa pe la începutul lui fevruarie v-am trimis o peti-
ţie rugându-vă despre preotul nostru Papa Dimitrie și despre cheltuielile 
ce am făcut pe la autoritate, în care petiţie vă descriam cu de-amănuntul 
toată chestia școalei și bisericii noastre, dar nefiind siguri dacă aţi luat-o 
sau nu, și bazându-ne pe ascultarea ce daţi la plângerile și cererile din 
partea tuturor bunilor români, ne luăm și noi curajul de a ne mai adresa 
iarăși prin umilita aceasta a noastră la bunăvoinţa D<omniei> Voastre și 
vă rugăm fierbinte să binevoiţi a lua în vedere și cererea noastră.

Domnule Mărgărit, de la toamna trecută și până acum câte am suferit 
și tot mai suferim din partea grecomanilor este cu neputinţă a vi le descrie 
cu de-amănuntul în puţine rânduri, dar graţie Sultanului, autoritatea ne-a 
dat dreptul și am câștigat una din cele două biserici și școala comunală. 
Grecomanii, numai patru case, au rămas cu un preot la o biserică iar noi, 
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tot satul, cu alt preot am rămas la altă biserică și ne bucurăm având uzitată 
limba noastră maternă, română, în deplină libertate, atât în biserică, cât 
și în școală.

Reușirea aceasta, în cea mai mare parte, o datorim bunului nostru 
părinte Papa Dimitrie, care deși a suferit prea multe, nu s-a despărţit însă 
de noi și din toate puterile sale a susţinut și susţine limba română, cetind 
și cântând numai pe românește atât în biserică, cât și pe la case.

Spre încredinţare vă alăturăm și scrisoarea arhiereului ce i-a trimis-o 
ameninţându-l. Deci, spre a nu ni se strica buna rânduială de acum, vă 
rugăm fierbinte, precum multora aţi făcut și faceţi atâtea binefaceri, 
binevoiţi să-l treceţi în listă și suszisul preot al nostru, Papa Dimitrie, care 
este în etatea de 38 de ani.

Afară de aceasta, vă mai rugăm și despre cheltuielile ce am făcut pe la 
autoritate, care sunt aproape cinsprezece lire turcești, să binevoiţi a ni le 
acorda și aceasta ne va fi o mare încurajare sărăciei noastre, ca să ne putem 
ţinea iarăși întruniţi cu toţii, și de aci înainte, de ni se va mai întâmpla 
vreo piedică din partea grecomanilor, care tot nu încetează de a ne pârî cu 
orice chip pe la autoritate.

Având deplină speranţă că ne veţi acorda și nouă aceste două cereri, vă 
mulţumim prin anticipaţie și rămânem, cu cel mai profund respect, ai 
Domniei Voastre, preaumiliţi locuitori din satul Lugunţa (Meglen).

Lugunţa, 14 mai 1896
Primarul, Χρίστου Γεώργι Gheorghe Peiu
Vani Tanci Petre Miciu
Mitra Nicola Gheţu Noe
Duciu Papa Constantin Aza Iciu Tance
Vani Ghiani Aza Ilcu Duciu
Noiu Ghiorghi

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/a/1896, f. 36. Cota nouă: 405/1896, f. 221
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154 1���, decemvrie 14. Avertismentul trimis 
de arhiereul de Moglena preotului Papa 

Dimitrie din satul Lugunţa pentru introducerea limbii 
române în biserică

Prea evlavioase iereu Papa Demetriu carele slujești în sfânta biserică a 
satului ortodox Lugunţa din eparhia noastră, mântuită de Dumnezeu, te 
binecuvântăm părintește în Hristos.

Fiindcă ne informăm, nu cu puţină întristare și totodată indignare, că 
cuvioșia ta, abătându-te de sacrele și înaltele tale datorii, ai ridicat cap 
rebel în contra legitimei autorităţi bisericești, prin faptul că iei parte cu 
câţiva îndrăzneţi la filetismul (dezbinarea din cauză de rasă) românesc, 
care este o erezie necunoscută de biserică până mai deunăzi, izgonind 
din incinta sfintei biserici limba dumnezeiască a sfinţilor Gură de Aur, 
Grigorie și Vasilie și din sacra și dumnezeiasca taină a grijaniei, ca să 
te servești de limba română pe care nu o cunoști nicidecum. De aceea 
scriindu-vă, te povăţuim părintește și te invităm arhierește pe cuvioșia 
ta, ca să revii din calea în care te-ai abătut și să intri pe calea cea dreaptă 
și împărătească ce ţi-a indicat arhiereul carele te-a hirotonisit preot și 
pe care ești dator să urmezi fără a te mai abate până la finele vieţii tale. 
Fii deci statornic și ţine-te de tradiţiile și de învăţăturile ce ai primit, 
fie prin vorbă, fie prin epistola noastră, conservând cele ce ai moștenit 
de la părinţii tăi și de la patria ta și ţinându-te de învăţătura cea sănă-
toasă în Hristos, fără să dai nici o atenţie la învăţăturile și îndemnurile 
de inovaţiuni limbistice ale unor indivizi care, făcând din pietate un 
mijloc de a-și procura bani, caută ca, prin izgonirea din sacra incintă a 
bisericii a dumnezeieștii limbi a Sfinţilor Părinţi și a celor șapte sinoade 
ecumenice, să o înlocuiască prin limba română, pe care nu o cunoști 
nicidecum.

Pentru aceea trebuie să urmezi conform programului bisericii, elabo-
rat de noi ca să nu te căiești mai târziu. Între acestea, dorind Sfinţiei Tale 
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ajutorul și concursul din cer ca să fii luminat de Dumnezeu în împlinirea 
datoriilor tale preoţești, te binecuvântez părintește.

Florina, 14 decemvrie 1895
Arhiereul de Moglena
Ioanichie rugător în Hristos Dumnezeu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 284/a/1896, f. 38. Cota nouă: 405/1896, f. 233

155 1���, martie 1�. Raportul lui Take Mărgărit 
[către Ministrul Cultelor și Instrucţiunii 

Publice George Mârzescu] referitor la obţinerea unui 
firman pentru clădirea unei biserici românești în 
Crușova

Constantinopol, 17 martie 1897

Domnule Ministru,
Am onoarea a vă trimite aci alăturat, raportul cu Nr. 3 din 15 februarie 
1897, ce am adresat Onor. Legaţiunii românilor din localitate, referitor la 
construcţia bisericii române din Crușova.

După cum știţi, Domnule Ministru, a trebuit ca să lucrez în timp de doi 
ani pentru obţinerea firmanului imperial relativ la construcţia bisericii 
din Crușova. Acest firman, după care alăturez o copie în fotografie și o 
traducţie, este de cea mai mare importanţă, fiindcă prin el se recunoaște 
individualitatea poporului român. În Turcia, numai Patriarhul grec, 
Patriarhul armean, Exarhia bulgară și reprezentantul Papei pot obţine, 
în virtutea drepturilor acordate de Poartă clerului, un firman pentru 
construcţia unei biserici care este sub supremaţia lor. Noi, după cum 
vedeţi, Domnule Ministru, am obţinut acest firman fără a avea un șef 
religios recunoscut ca atare de Poartă.

Subsemnatul am pledat înaintea Consiliulul de Stat otoman în această 
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afacere, unde Patriarhia făcuse o opoziţie contra cererii românilor din 
Crușova. Membrii greci din Consiliul de Stat au susţinut că nu se poate 
da un firman pentru construcţia unei biserici românești, până când 
o cerere formală în acest sens nu s-ar face din partea Patriarhiei, sub a 
cărei suzeranitate sunt românii din Turcia. Subsemnatul am răspuns că 
românii din Crușova, precum și alţi mulţi români nu recunosc supremaţia 
Patriarhiei deoarece patriarhul îi împiedică de a citi românește în 
bisericile construite cu spezele lor. Pentru a pune capăt certurilor ce s-au 
ivit între români și clerul grec, românii vor să aibă o biserică aparte, unde 
să slujească românește. Consiliul de Stat având drept de a legifera, poate 
să adauge un articol adiţional la drepturile concedate de Poartă clerului 
în genere în Turcia, ca până când să tranșeze diferendul ce există între 
Patriarhia greacă și români relativ la recunoașterea Mitropolitului român, 
să se permită românilor să clădească biserici. Excelenţa Sa Djarid, consilier 
de Stat și fiul A.S. Marelui Vizir și Excelenţa sa Șucri Bey, vicepreședinte și 
ginere Alteţei Sale, au luat cuvântul și au arătat că dacă Patriarhia oprește 
pe români de a citi românește în biserici, cauza este că voiesc a-i greciza 
în interesul unei politici străine. În urma demersurilor acestor mari 
demnitari otomani, amici personali ai subsemnatului, Consiliul de Stat a 
votat proiectul de buget ce propusesem, cu 24 voturi contra 18.

Cu așa mari dificultăţi s-a obţinut acest firman, de aceea vă rog, Dom-
nule Ministru, a lua în consideraţie cererea ce am făcut în raportul cu Nr. 
3, adresat Onor Legaţiuni, raport aci alăturat în copie.

Al Domniei Voastre plecat serv,
(ss) Take Mărgărit
Reprezentantul școalelor și bisericilor române 

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 1/1897, f. 8. Cota nouă: 184/1897, f. 80-82
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156 1���, februarie 20. Raportul lui Take 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice George Mârzescu] cerând fonduri 
pentru clădirea bisericii din Crușova

La 15 martie a.c., trebuie să înceapă construcţia bisericii românești din 
orașul Crușova în Macedonia. Conform firmanului ce am obţinut, 
lungimea bisericii trebuie să fie de 35 coţi, lărgimea de 24 coţi și înălţimea 
de 17 coţi, iar cea a clopotniţei de 20 coţi și câteva fracţiuni.

Comunitatea română din Crușova a cumpărat deja terenul necesar pentru 
zisa biserică și are o sumă de 600 lire pentru construcţie

Această sumă însă este insuficientă pentru clădirea acestei biserici. E 
nevoie de 1200 lire afară de cele 600 ce are deja comunitatea spre a se 
putea construi o biserică pe suprafaţa de teren indicată în firman. Trebuie 
dărâmată școala primară română din Crușova care este lipită de terenul 
unde urmează a se clădi biserica, spre a servi de curte acelei biserici. Tre-
buie 350 lire pentru cumpărarea unei case în vecinătate cu terenul bisericii 
pentru local de școală, cel vechi urmând a fi dărâmat, după cum s-a arătat 
mai sus. Necesitatea de a cumpăra această casă pentru local de școală se 
impune prin faptul că fiind în incinta bisericii se va bucura de imunitate. 
Așadar, suma absolut necesară, pentru construirea acestei biserici este de 
1550 lire, afară de cele 600 lire ce are deja comunitatea. Fără această sumă, 
comunitatea va fi silită să construiască o bisericuţă, iar nu o biserică.

Cunoașteţi, Domnule Ministru, cât am trebuit să lucrez și cu câtă difi-
cultate am obţinut acest firman, prin care se recunoaște individualitatea 
poporului român din Turcia. Toată presa europeană a relevat importanţa 
acestui firman. De aceea, vă rog, Excelenţă, să binevoiţi a cere fondul nece-
sar de la guvern, spre a clădi o biserică măreaţă la Crușova, unul din cele 
mai mari centruri românești din Turcia.

Primiţi <…>
<Take Mărgărit>

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 1/1897, f. 9. Cota nouă: 187/1897, f. 146
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157 1���, august 1�. Raportul lui Take Mărgărit 
[către Ministrul Cultelor și Instrucţiunii 

Publice Spiru Haret] asupra obţinerii catedralei și a 
școalelor comunale din Samarina pentru români

Constantinopol, 18 august 1897

Domnule Ministru,
Am onoarea a vă aduce la cunoștinţa Domniei Voastre că, în urma demer-
surilor mele și cu concursul binevoitor al autorităţilor turcești, românii 
din orașul Samarina au ocupat catedrala și școalele comunale din acel oraș. 
Multă vreme românii s-au luptat înverșunat cu grecomanii în chestiunea 
bisericii și școalei. Printre hârtiile ce am în dosarul meu în afacerea 
școalelor și bisericilor din Samarina, găsesc că preotul român Papa Ioan a 
fost de două ori exilat din Samarina la 1895 și internat la Grebena și toată 
corespondenţa ce am avut cu Sublima Poartă pentru a-l scăpa. Mai multe 
procese au avut loc între grecomani și români, dintre care unul caracterizat 
criminal, tranșat însă în favoarea românilor. Această izbândă, Domnule 
Ministru, a nimicit completamente pe grecomani. Școala română are 243 
elevi; grecomanii n-au nici școală, nici biserică.

Până acum noi aveam în Samarina o școală comunală și o biserică în 
care se slujea și românește și grecește.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea prea înaltei mele conside-
raţiuni.

Al Domniei Voastre plecat serv,
(ss) Take Mărgărit
Inspector școlar

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 1/1897, f. 36. Cota nouă: 184/1897, f. 96
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158 1���, iulie �. Listă de școlile secundare, 
cele primare și bisericile din imperiul 

turcesc întreţinute de guvernul român.

Nr
. c

rt
. Felul școalei, catedrele

și localitatea
Numele profesorului

Învăţământul Secundar

Liceul de băieţi din Bitolia – Macedonia

1 Profesor de limba română, curs superior Per<icle> Papahagi
(Baţaria ţine locul)

2 <Profesor de limba> latină și logică I. Dalametra

3 <Profesor de limba> franceză și filosofie C. Hyppert

4 <Profesor de> matematică și economia politică Ciumetti (vacant, Ciulli)

5 < Profesor de > fizico-chimice Ciumetti (vacant, Ciulli)

6 < Profesor de > știinţe naturale vacant

7 <Profesor> limba greacă N. Papahagi

8 <Profesor de limba> turcă M. Pineta

9 <Profesor de > istorie, curs superior și inferior Baţaria (și geografia)

10 <Profesor de > limba română și franceză curs. inf. Vanghele Constantinescu

11 <Profesor de limba> turcă Iusuf Efendi

12 <Profesor de limba> germană creat din nou

13 <Profesor de > geografie, de istoria imperiului 
otoman și de religie

nou

14 Profesor de limba italiană și desen Bonati

15 Profesor de > muzică vocală și caligrafie G. Chiriazi

16 Un pedagog repetitor de știinţe I. Cica

17 <Un pedagog repetitor> de litere Ep. Pineta

18 <Un pedagog repetitor> de limba turcă Riza Efendi

Școala Normală de fete din Bitolia

19 Profesoară de limba franceză și știinţe și directoare Matilda Buzer

20 Profesoară de matematici și pedagogie Aurelian

21 <Profesoară de> limba română, istorie, geografie 
și religie

M. Bolintineanu
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Nr
. c

rt
. Felul școalei, catedrele

și localitatea
Numele profesorului

22 Profesoară de limba română și lucru de mână Alex. Niculescu

23 <Profesoară de limba> franceză, greacă, caligrafie 
și desen

Ida Menzini

24 Profesoară de limba română și aritmetică la 
clasele primare

Elena Tuca

25 Profesoară de istorie și geografie a se numi la 1 sept. a.c.

26 <Profesoară de>religie și lucru de mână Marigo Damianovici

27 <Profesoară > la clasa I primară Victoria P. Chiurci

Gimnaziul de băieţi din Ianina – Epir

28 Profesor de limba latină și română Pericle Civica

29 <Profesor de limba> franceză, religie, desen și 
caligrafie

I. Coian

30 Profesor de matematici și limba italiană N. Craia

31 <Profesor de> știinţe naturale Ghicu Elie

32 <Profesor de> limba greacă Nicolae Vasilache

33 <Profesor de limba> turcă Hasan Efendi

34 <Profesor de> istorie și pedagogie – repetitor D. Șadima

35 Al doilea pedagog, repetitor 
de matematici

D. Economidi

Gimnaziul de băieţi din Berat – Albania

36 Profesor de limba elenă, religie și director Har. Gogiaman

37 <Profesor de limba> română și latină Elie Paphagi

38 <Profesor de limba> franceză 
și matematici

G. Zuca

39 <Profesor de> istorie, geografie și caligrafie G. Diamandi

40 <Profesor de> limba turcă Nushet Bei

41 <Profesor de limba>italiană 
și contabilitate

Creat din nou

42 <Profesor de> știinţe naturale și limba română Creat din nou

43 Pedagog repetitor Patajo

44 <Pedagog repetitor> de limba turcă Ahmet Efendi
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Nr
. c

rt
. Felul școalei, catedrele

și localitatea
Numele profesorului

Învăţământul Primar din Macedonia

Școala primară de băieţi din Bitolia – Macedonia

45 Un institutor de cl. IV și director Ion N. Papahagi

46 < Un institutor de cl. > III St. Carajani

47 < Un institutor de cl. > II Al. Noţca

48 < Un institutor de cl. > I Creat din nou

Școala primară de băieţi din Nijopole – Macedonia 

49 Un institutor de cl. III și IV Zisi Papazi

50 <Un institutor de cl. I și II> I. Carozi

Școala de fete <din Nijopole – Macedonia>

51 O învăţătoare Vasilichia Ionescu

Școala primară de băieţi din Târnova – Macedonia

52 Un institutor de cl. III și IV D. Atanasescu

53 < Un institutor de cl. > I și II Pantu Bușa

54 O institutoare la școala de fete Anastasia Călina

Școala primară de băieţi din Magarova – Macedonia

55 Un institutor pentru toate clasele D. Nicolescu

56 O institutoare la școala de fete Creat din nou 

Școala primară de băieţi din Muloviște – Macedonia

57 Un institutor de cl. IV și director I. Dumitrescu

58 Un al doilea <de cl.> III I. Funtu

59 Un al treilea <de cl.> II I. Ciomu

60 Un al patrulea ajutor la școală și de cl. V Spirea Popescu

61 O institutoare la școala de fete Fani Petru

62 O ajutoare de școală Paraschiva Giambazi

Școala primară de băieţi din Gopeși – Macedonia

63 Un institutor de cl. IV și director Toma Iliescu

64 < Un institutor de cl. > II și III se plătește din fondul Caza-
covici

65 < Un institutor de cl. > I și II –

66 O institutoare la școala de fete Paraschiva Nanu
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Nr
. c

rt
. Felul școalei, catedrele

și localitatea
Numele profesorului

67 O a doua învăţătoare. Creat din nou

Școala centrală de băieţi din Ohrida – Macedonia

68 Un institutor de cl. III și IV și director D. Brindu

69 < Un institutor de cl. > I și II Toma Apostolescu

70 O învăţătoare la școala de fete Victoria Verona

71 Un învăţător la școala din mahalaua Sfântului 
Nicolae

Popa Ion Dimitrescu

Școala primară de băieţi din Resna – Macedonia

72 Un institutor de cl. III și IV și director Coe Haralampie

73 < Un institutor de cl. > I și II Creat din nou

Școala primară centrală de băieţi din Crușova

74 Un institutor de cl. IV și director Sterie Cionescu

75 < Un institutor de cl. > III Ion Mica

76 < Un institutor de cl. > II N. Baliu

77 < Un institutor de cl. > I N. Buia (creat din nou)

78 Un profesor de limba turcă Chiazim Efendi

Școala de fete din Crușova – Macedonia

79 O institutoare de cl. III și IV și directoare Zaha Bușa

80 O ajutoare de școală cl. II Paraschiva Schevderi

81 < O ajutoare de școală cl.> I Nușca Arapi

Școala mixtă din mahalaua Cireș în Crușova

82 Un institutor director Papa Sterescu

83 Un al doilea Tache Papa Nicola

84 O învăţătoare pentru lucru de mână Parascheva Baracu

Școala primară de băieţi din Perlepe – Macedonia

85 Un institutor de cl. III și IV și director D. Zografu

86 Idem al doilea de cl. I și II N. Ceanta

87 O învăţătoare la școala de fete Poza Nachi

Școala primară de băieţi din Belcamen

88 Un institutor Sterie Constantinescu
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Nr
. c

rt
. Felul școalei, catedrele

și localitatea
Numele profesorului

Școala primară mixtă din Pisoderi

89 Un învăţător Pantu Griva

Școala primară de băieţi din Neveasta

90 Un institutor de cl. III și IV și director C. Ionescu

91 < Un institutor de cl. > I și II Teodor Nero

92 O institutoare la școala de fete Vasilichia Lazar

Școala primară de băieţi din Vlaho – Clisura

93 Un institutor de cl. IV și director Const. Ghica-Papa

94 < Un institutor de cl. > III N. Nibi

95 < Un institutor de cl. > II N. Nacea

96 < Un institutor de cl. > I Arghir Hagiopol

97 O institutoare de cl. III și IV la școala de fete Mariţa Binecu

98 <O institutoare de cl.>I și II <la școala de fete> Creat din nou

Școala primară de băieţi din Hrupiște – Macedonia

99 Un institutor de cl. III și IV G. Zografu

100 <Un institutor de cl. > I și II Creat din nou

101 Un ajutor de școală Nicola Papa Zisi

Școala primară de băieţi din Caterina – Macedonia

102 Un institutor de cl. III și IV și director S. Chiriazi

103 < Un institutor de cl. > I și II N. Chelefa

104 O învăţătoare la școala de fete Elena Costi

Școala primară de băieţi din Veria – Selia

105 Un institutor de cl. III și IV și director D. Badralexi

106 < Un institutor de cl. > II și III Ioan T. Papahagi

107 < Un institutor de cl. > I și II Creat din nou

108 O învăţătoare la școala de fete Elena Anastasiu

Școala primară de băieţi din Veria – Xirolivad

109 Un institutor de cl. III și IV și director A. Tanașoca

110 < Un institutor de cl. > I și II D. Hiandu

111 O învăţătoare la școala de fete Emilia Badralexi
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Numele profesorului

Școala primară de băieţi din Veria – Marușa

112 Un institutor H. Papari

Școala primară de băieţi din Liumniţa

113 Un institutor de cl. III și IV D. Sulferi

114 < Un institutor de cl. > I și II Creat din nou

Școala primară de băieţi din Oșani

115 Un institutor de cl. III și IV și director Papahagi N.

116 < Un institutor de cl. > I și II G. Goga

Școala primară de băieţi din Birislav

117 Un învăţător Riza Peana

Școala primară de băieţi din Lugunţa

118 Un învăţător Hristu Noe

Școala primară de băieţi din Livezi

119 Un institutor de cl. III și IV și director C. Canacheu

120 < Un institutor de cl. > I și II nou creat

Școala primară de băieţi din Huma

121 Un institutor de cl. III și IV Gr. Tale

122 <Un institutor de cl.> I și II nou creat

Școala primară de băieţi din Fetiţa – Murihova

123 Un institutor de cl. III și IV D. Biticiu

124 Un ajutor de școală, cl. I și II C. Cucitina

Școala primară de băieţi din Chiupruli (Veles)

125 Un institutor de cl. III și IV M<andu> Baliu

126 Un ajutor de școală, cl. I și II <Tașcu> Cazangi

127 Un institutor de limba turcă Mehmet Efendi

Școala primară de băieţi din Cociani

128 Un institutor G. Papa Mihali

Școala primară de băieţi din Giumaia

129 Un institutor de cl. III și IV C. Ciara

130 < Un institutor de cl. > I și II D. Buradan
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Nr
. c

rt
. Felul școalei, catedrele

și localitatea
Numele profesorului

Școala primară de băieţi din Uschiup

131 Un institutor de cl. III și IV M. Mărăcine

132 < Un institutor de cl. > I și II C. Constante

Școala primară de băieţi din Mirihova

133 Un institutor creat nou

Școala primară de băieţi din Milia (AMER)

134 Un institutor creat nou

Școalele primare din Epir și Tesalia

Școala primară de băieţi din Ianina – Epir

135 Un institutor de cl. III și IV și director I. Hondrosom

136 < Un institutor de cl. > I și II G. Baca

Școala primară de băieţi din Turia (Crania)

137 Un institutor de cl. IV St. Damașoti

138 < Un institutor de cl. > III Staghica

139 < Un institutor de cl. > II D. Cicma

140 < Un institutor de cl. > I creat din nou

141 O institutoare la școala de fete Tana Cicma

Școala primară de băieţi din Breaza

142 Un institutor T<anasi> Pispa

Școala primară de băieţi din Armata

143 Un institutor Cușu Perdichi

Școala primară de băieţi din Băiasa – Epir

114 Un institutor de cl. III și IV și director D. A. Papahagi

145 < Un institutor de cl. > II și III D. Șiumba

146 < Un institutor de cl. > I și II Sterie Papa Iani

Școala primară de băieţi din Cerneși

147 Un institutor T. Carasi

Școala primară de băieţi din Floru

148 Un institutor C. Chelefa

Școala primară de băieţi din Laca

149 Un institutor G. A. Zissi
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Școala primară de băieţi din Paleoseli

150 Un institutor I. Dangu

Școala mixtă din Meţovo

151 Un institutor V. Diamandi

Școala primară de băieţi din Furca

152 Un institutor de cl. III și IV I. Șaca

153 < Un institutor de cl. > I și II C. Furceanu

Școala primară de băieţi din Săracu

154 Un institutor C. Hondrosom

Școala primară de băieţi din Perivoli – Grebena

155 Un institutor de cl. IV și director I. Șomu Tomescu

156 < Un institutor de cl. > III Sterie Perdichi

157 < Un institutor de cl. > II N. Cicma

158 < Un institutor de cl. > I Preot D. Constantinescu

Școala de băieţi din Samarina-Vlahoiani, Epiro-Tesalia

159 Un institutor de cl. III și IV Nușu Andini

160 < Un institutor de cl. > I și II Al. Triandafil

Școala de băieţi din Samarina–Elasona

161 Un institutor I. Hagi Bira

Școala de băieţi din Samarina – Pretore

162 Un institutor At. Diamandi

Școala de fete din Avela – Grebena

163 O învăţătoare Evantia Ciapara

164 O ajutoare de școală nou creat

Școala primară de băieţi din Grebena – Epir

165 Un profesor de limba turcă Cazanfer <Halil> Efendi

Școala primară de băieţi din Avela – Dămași, Epiro – Tesalia

166 Un institutor de cl. III și IV I. Foli

167 < Un institutor de cl. > I și II L. Constantinescu

Școala primară de băieţi din Avela – Ceariceani

168 Un institutor G. Piaha
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Nr
. c

rt
. Felul școalei, catedrele

și localitatea
Numele profesorului

Școalele primare din Albania

Școala primară de băieţi din Ghiorgea

169 Un institutor de cl. IV și director N. Buia

170 < Un institutor de cl. > III și II D. Beza

171 < Un institutor de cl. > I nou creat

172 Un profesor de limba turcă Ibraim Efendi

173 O institutoare la școala de fete Caliopia Tașcu

Școala primară de băieţi din Pleasa

174 Un institutor de cl. III și IV și director Nasti

175 < Un institutor de cl. > I și II nou creat

Școala primară de băieţi din Moscopole

176 Un institutor de cl. III și IV Hristoforide

177 < Un institutor de cl. > I și II Tașuli Zissi

178 O institutoare la școala de fete nou creat

Școala primară de băieţi din Șipisca

179 Un învăţător Sotir Rafael

Școala primară de băieţi din Nicea

180 Un învăţător nou creat

Școala primară de băieţi din Frașari

181 Un institutor M. Hondrosom

Școala primară de băieţi din Cosina

182 Un institutor A. Dabura

Școala primară de băieţi din Ferică

183 Un institutor Cheliţa

Școala primară de băieţi din Berat

184 Un institutor de cl. III și IV au fost și în bugetul trecut, dar 
locurile
au rămas neocupate

185 < Un institutor de cl. > I și II

186 O institutoare la școala de fete

Școala primară de băieţi din Prizrena

187 Un institutor vacant, nou creat
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. c
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. Felul școalei, catedrele

și localitatea
Numele profesorului

Școala primară de băieţi din Elbasan

188 Un institutor Papazi

Școala primară de băieţi din Perlepe – Macedonia

189 Un institutor de limba turcă Mehmet Iefchi

Pesonalul clerical al bisericilor din Macedonia, Epir și Albania

1 Un preot pentru biserica din Vlaho-Clisura Papa Nicolai Tegu

2 Idem al doilea nou creat

3 Un cântăreţ Hotopolu

4 Idem al doilea Ioan

5 Un preot șef al comunităţii române din Crușova Papa Cornetescu

6 Un al doilea Papa Sotir

7 Idem al treilea nou creat

8 Un cântăreţ totodată ajutor de școală Adam Niciota

9 Un al doilea I. Unca

10 Un preot pentru biserica din Gopeși Papa Hristu Leru

11 Idem al doilea Papa Nicolai Nanciu

12 Idem al treilea Papa Nicola Leru

13 Un cântăreţ Costi Nasti

14 Idem al doilea T. Papa Mihali

15 Un preot în Muloviște nou creat

16 Un cântăreţ Spiru Popescu

17 Un preot în Mirihova Papa Nicolae Tasi

18 Un cântăreţ și ajutor de școală Hristu Papa Nicola

19 Un preot în Veria – Selia Papa Ioan Ciumetti

20 Un al doilea Papa Ghianuși Esarcu

21 Un preot în Veria – Xirolivad Papa Pericle

22 Un preot la biserica din Fetiţa
 – Gramaticova

Papa Tanase Ioan

23 Un preot la Hrupiște nou creat
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Pesonalul clerical al bisericilor din Macedonia, Epir și Albania

24 Un cântăreţ N. Papa Zissi

25 Un preot la Huma Papa Iani

26 Un preot la Liumniţa nou creat

27 <Un preot din> Oșani Papa Hristu

28 Idem al doilea Papa Emanuel

29 <Idem al> treilea Papa Dimitrie

30 <Idem al> patrulea Papa Gheorghe

31 <Idem al> cincilea Papa Dionisie

32 Un preot la Lugunţa Papa Ioan

33 Un cântăreţ nou creat

34 Idem al doilea nou creat

35 Un preot la Birislav Papa Nicolae Roșca

36 Idem al doilea Papa Dimitri

37 Un cântăreţ nou creat

38 Un preot la Livezi Papa Nicola

39 Idem arhimandrit la Giumaia Papa Stoian

40 Un preot la Moscopole Papa Cosma

41 Un cântăreţ N. Balauri

42 Un preot la Șipisca Papa Haralambie Gabroveanu

43 <Un preot la> Nicea nou creat

44 <Un preot la> Elbasan Papa Spiridon

45 <Un preot la> Duraţu Papa Nicola

46 Idem al doilea nou creat

47 Un preot la Turia Papa Chibrichi

48 <Un preot la> Avela Papa Riza

49 <Un preot la> Perivoli Papa Constantinescu

50 Un cântăreţ Giuva Marcu

51 Un preot la Samarina Papa Dimitri

52 Un preot la Ohrida Papa Ioan

53 Un arhiereu Mitropolit în Albania Raport 73 din sept. 1896
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Școli ce urmează a se crea

1 O școală primară de băieţi la Nevrocop – Macedonia

2 <O școală primară de băieţi la> Melenic

3 <O școală primară de băieţi la> Giumaia de Jos

4 <O școală primară de băieţi la> Alistrat

5 <O școală primară de băieţi la> Poroia

6 <O școală primară de băieţi la> Cumanova

7 <O școală primară de băieţi la> Cundoriotisa

8 <O școală primară de băieţi la> Duraţu – Albania

9 <O școală primară de băieţi la> Tirana

10 <O școală primară de băieţi la> Cavaia

11 <O școală primară de băieţi la> Gabrova

12 <O școală primară de băieţi la> Serfigé – Tesalia

13 <O școală primară de băieţi la> Vlaholivade

14 <O școală primară de băieţi la> Cochinoplo

15 <O școală primară de băieţi la> Smixi – Epir

16 <O școală primară de băieţi la> Deniscu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 1/1897, f. 6. Cota nouă: 170/1898, f. 14-19

159 1���, ianuarie 20. Raportul institutorului 
de la școala primară din Üsküb asupra 

deschiderii acestei școli

Stimate Domnule A. Mărgărit,
Subsemnatul, institutor al școalei din localitate, vă rog să binevoiţi a lua în 
consideraţiune următoarele: inauguraţia școalei române, ce trebuia, con-
form informaţiunilor antecedente, să aibă loc duminica următoare, îndată 
după Bobotează, s-a amânat pentru viitor din simplul motiv că prelatul 
patriarhal P.S.S. Mitropolitul Ambrosiu, indignat de dreptatea făcută 
românilor prin deschiderea școalei ce de fapt nu-l lasă să-și realizeze pro-
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blematica sa deviză, a refuzat ca să ne dea un preot, fie chiar și acela al 
enoriei noastre, spre a săvârși rugăciunile cuvenite.

Românii având interes a fi totdeauna în bune relaţiuni cu conaţionalii săi 
captivaţi ai sentimentelor grecizătoare, ca prin exemplara lor procedură 
și multa lor indulgenţă să poată aduce în dreapta cale pe rătăciţi, n-au 
consimţit cu nici un preţ a înlocui pe preotul grecesc patriarhal prin un 
altul bulgăresc, rezervându-ne dreptul a ne sluji la ocaziunea proximă 
de un preot al Preasfinţitului Exarhat român, Mitropolitul Ambrosiu, 
văzând că în faţa dreptăţii nouă făcute, uneltirile și intrigile sale nu mai 
găsesc nici un ecou la cei în drept, se silește prin niște căi neomenoase 
și nedemne de postul eclesiastic ce ocupă, a împiedica pe românași a se 
înșira în băncile școalei noastre. El a declarat în gura mare că va afurisi pe 
toţi acei care-și trimit băieţii la școala română, unde se predă o învăţătură 
contrarie dogmelor și canoanelor Marii Biserici. Cu toate acestea s-au 
găsit mulţi români cu sentimente, care n-au voit să considere nimica din 
toate acestea și au trimis pe copiii lor la școală. Cursurile au început de 
luni 13 curent, și nici o săptămână împlinită, numărul elevilor de ambele 
sexe înșiraţi în bănci se ridică la 57. Aici alăturat, vă trimit lista relativă. 
Este probabil că chiar în cursul anului școlar curent vom vedea vidându-se 
băncile adversarilor.

În urma sporirii numărului elevilor de ambele sexe, comunitatea a luat 
deciziunea ca să înainteze către Domnia Voastră o petiţiune prin care vă 
roagă să binevoiţi a dispune la numirea lui Costică Constante ca ajutor și 
a D-rei Maria Casteloni de institutoare. Lista de cheltuieli făcute pentru 
îndeplinirea formalităţilor și necesarelor de școală, iscălită în regulă 
de reprezentanţii comunităţilor, vă trimisesem prin intermediul d-lui 
Vangheli Constantinescu, ce desigur v-o înaintase momentan.

Vă anexez aci o copie din acea listă urcându-se la suma de lire turcești 
2114 sau franci 480,50. Binevoiţi, Domnule Inspector, a transmite dispo-
ziţiunile Dv. spre a fi achitată cât mai curând. În ferma speranţă că veţi 
binevoi a ne da probe de viul interes care purtaţi școalei din localitate, prin 
confirmarea d-vs. dorinţa și cerinţa comunităţii de-o parte și achitarea 
menţionatei sume de alta.
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Primiţi, vă rog, asigurarea distinsei mele consideraţiuni.
Cu profund respect, plecat, institutorul școalei
(ss) M. Mărăcine
Üsküb, 20 ianuarie 1897

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 2/1897, f. 8. Cota nouă: 185/1897, f. 70-71

160 1���, august 2�. Raportul inspectorului 
școlar Ioan Ciulli [către Inspectorul A. 

Mărgărit] asupra celor constatate în inspecţiunile 
săvârșite.

Bitolia, 29 august 1897

Domnule Inspector,
Am onoarea a vă informa că dl. Mihail Mărăcine, prin scrisoarea d-sale 
din 26 august, mă înștiinţează că d<umnea>-lui se retrage din postul de 
director și institutor al școalei din Üsküb (Scopia). Mi se comunică în 
același timp, ca d-ra Maria Anton Costellani, care de la 1 ianuarie a.c. până 
la examen, funcţionase ca institutoare la fete, nu mai vrea să funcţioneze 
pe viitor. Binevoiţi, vă rog, a lua de urgenţă măsurile necesare pentru 
înlocuirea d-lui M. Mărăcine și pentru numirea unei institutoare la 
suszisa școală. Se simte de asemenea nevoe de un profesor de limba turcă 
pentru școala din Üsküb, în locul d-lui Husein Șaabedin efendi , care s-a 
dus la București spre a-și continua studiile sale. Cred că dl. M. Mărăcine 
v-a raportat la timp că școala dirijată de domnia sa număra 51 elevi și eleve, 
și anume: 30 elevi și 21 eleve; dintre acestea 5 au fost catolice și 4 israelite.

Cred, domnule Inspector, că acuma este timpul oportun pentru a 
se înfiinţa o școală română la Prizrend, unde trăesc peste 250 familii 
românești. Domnul Sterie Constante din Üsküb, tatăl institutorului cu 
acelaș nume, s-ar putea însărcina cu îndeplinirea formalităţilor pentru a 
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căpăta autorizaţia oficială. De asemenea s-ar putea deschide o școală la 
Cumanova (Vilayetul Cosovo), unde se află vreo 30 familii românești cu 22 
copii de școală. În timpul iernii numărul elevilor al acestei școale ar spori, 
deoarece aci descind românii nomazi din Calin – Camen, munte situat 
la o depărtare de 8–10 ore de Cumanova. Pe acest munte sunt aproape 
400 familii de români. Chiar la aceștia ar trebui să fie, cred, o altă școală. 
Actualmente, exarhatul bulgar le trimite un institutor. Mi se spune însă că 
cu plăcere l-ar înlocui printr-un conaţional al lor. Și la Tetova s-ar putea 
trimite un institutor, fiind acolo peste 60 familii românești, de origine din 
Crușova și din Beala.

Binevoiţi, vă rog, a-mi da cuvenitele instrucţiuni dacă trebuie să scriu 
institutorilor respectivi ca să ceară autorizaţia oficială pentru școalele 
din Cociani și Giumaia de Sus. Am luat cuvenitele măsuri ca să obţinem 
autorizaţia oficială pentru școala din Pisuderi, care până acum n-a 
avut-o. Domnul Dimitrie Piţa cu ceilalţi institutori, George Caracota 
și Tașcu Papa Mihali, au redeschis școala din Gopeși și până acum s-au 
înscris peste 80 elevi. De asemenea și institutoarea Naum Parascheva a 
redeschis școala de fete din aceeași localitate. Dl. Tașcu Iliescu așteaptă 
la Crușova ordinele dvs. Românii din Moloviște au căpătat definitiv 
dreptul de a dispune de jumătatea veniturilor comunei. Domniile lor se 
roagă prin mine ca să dispuneţi ca una din domnișoarele institutoare 
să fie înlocuită precum și domnul Ioan Ciomu, de care nu sunt deloc 
mulţumiţi. Zișii români se plâng de asemenea de dl. Spiru Popescu, care 
continuă a avea o conduită puţin compatibilă cu aceea de institutor; dar, 
fiindcă au nevoie de cântăreţ, nu îndrăznesc a face nici un demers pe 
lângă Domnia Voastră, spre a vă solicita înlocuirea lui. Cred că ar fi bine, 
Domnule Inspector, să însărcinaţi vreun institutor ca să redeschidă 
școala din Iancoveţi. Românii de acolo cer zilnic un institutor. N-ar 
fi oare bine ca să se trimeaţă acolo dl. Ioan Ciomu? Veţi fi aflat, poate, 
Domnule Inspector, că în cursul acestei luni a încetat din viaţă părintele 
Vanciu Dimitrescu din Ohrida. Urmează a se găsi altul în locul lui.

Din aci alăturata scrisoare ce am primit de la dl. Econom Constantin, cu 
data 22 august a.c., veţi afla că domnia lui a început deja să facă demersurile 
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cuvenite pentru obţinerea autorizaţiei de a înfiinţa o școală română în 
patria sa natală, Durazzo. Domnia lui va trebui să meargă până la Școdra 
spre acest sfârșit, de aceea cere o sumă oarecare de bani pentru cheltuieli. 
Din zisa scrisoare rezultă de asemenea că I.P.S.S. Mitropolitul Visarion 
nu poate hirotonisi preot pe nimeni din altă eparhie. Mâine, cu poșta, voi 
pleca pentru Ghiorgia, unde voi îngriji, după ordinul Domniei Voastre, 
ca să se dea de autorităţile de acolo autorizaţia școalei române pe numele 
d-lui Beza sau pe numele d-lui Nicolae Buia. În caz dacă Domnia Voastră 
găsiţi de cuviinţă ca autorizaţia să fie dată pe numele unui alt institutor, 
atunci, vă rog, să binevoiţi a-mi comunica numele lui, prin telegramă, la 
următoarea adresă: Ciulli, – Ibrahim efendi – han, Ghiorgia. Cred că va 
trebui să mă opresc la Ghiorgia 5–6 zile. Ordinul vizirial pentru biserica Sf. 
Nicolae din Vlaho-Clisura n-a ieșit încă de la Consiliul Administrativ al 
Vilayetului. Dl. Gheorghe Ghica, care actualmente se găsește la Bitolia va 
îngiji să ia numărul și să-l trimeaţă lui Ibraim efendi, îndată ce Excelenţa 
Sa sa valiul va înainta zisul ordin muteșarifului din Ghiorgea. N-a sosit 
încă la „Orman Dairessy”. D- aici ordinul ministerial relativ la muntele 
din Hrupiște (Gramoste).

Cu ocaziunea numirilor și a permutărilor ce veţi face acum în curând, 
vă rog respectuos, domnule inspector, să aveţi în vedere și pe domnișoara 
Domnica Ciulli, care anul acesta a absolvit cu succes clasa II-a normală 
de fete. Etatea și lipsa de mijloace nu-i permit să urmeze mai departe cu 
studiile domniei sale.

Românii din Perlepe, Pisuderi și Veles cer câte o profesoară capabilă. Și 
cei din Crușova nu sunt de loc mulţumiţi de actualele institutoare. 

Anul acesta, domnule Inspector, au absolvit clasa VII liceală șase tineri 
și anume: d-nii Dimciu Achile, Dora Constantin, Gima Gachi, Hagi Ștefan, 
Iota Nicolae și Manache Ioan. Dintre aceștia sunt de părere ca d-nii Hagi 
Ștefan și Manache Ioan să fie recomandaţi la Școala Normală de institu-
tori din Câmpulung, iar ceilalţi să fie numiţi pe la școalele existente. Au 
mai urmat în cl. VII, până la aprilie al anului curent și d-nii Araia Zicu, 
Bușulenga George, Civica Taki, Dicea Demetru, Iota Naum Iota, Papleacu 
Nicolae, Tuliu Aristidi și Zarma Teodor, însă acești domni n-au putut lua 
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absolutoriu deoarece s-au pus în grevă, după cum am avut onoarea a aduce 
la cunoștinţa dvs. prin raportul meu din 29 aprilie a.c. sub Nr. 10.

Binevoiţi, vă rog, domnule inspector, a primi încredinţarea prea înaltei 
mele stime și consideraţiuni ce vă păstrez,

Revizor școlar, 
(ss) Ioan Ciulli 

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 2/1897. Cota nouă: 185/1897, f. 123-124

161 1���, decemvrie 31. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice George Mârzescu] pentru 
întrebuinţarea fondului rezultat din economiile făcute 
de școalele și bisericile din Macedonia la cumpărări de 
case, terenuri și clădiri de școli și biserici.

Ca urmare la raportul cu Nr. 98 din 19 ale lunei curente am onoarea a 
adăuga că economia realizată în bugetul școalelor și bisericilor românești 
din Turcia pe excerciţiul 1896–1897, în cinci luni, cu începere de la 1 aprilie 
1896 până la 1 septemvrie același an, este de 28.417. Cauza acestei economii 
este faptul că subvenţiile susziselor școale și biserici pe susarătatele cinci 
luni, s-au plătit după bugetul vechi al exerciţiului 1895–1896; fiindcă la 1 
iulie 1896, când s-au plătit acele subvenţii pe suszisele cinci luni, încă nu 
era întocmit nici aprobat noul buget pe exerciţiul 1896–1897, și fiindcă 
școalele în fiinţă cu personalul lor didactic era și putea să fie același până la 
finele anului școlar 1895–1896, deoarece școalele noi cu noul său personal 
trebuia să se deschidă cu începere de la anul școlar 1896–1897.

De aceea statele de prezenţă pentru plata subvenţiunilor pe lunile 
aprilie, mai, iunie, iulie și august 1896 s-au făcut aproape ca și statele de 
pe trimestrul ianuarie 1896, cu mica diferenţă, precum se vede anume, 
în mod detailat, în acele state anexate la raportul cu nr. 54 din 1 iulie 
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1896, așa că suma totală mandată și plătită în iulie 1896, pentru achitarea 
subvenţiilor pe suszisele cinci luni, este lei 89.819, pe când suma totală 
a subvenţiilor personalului didactic și clerical al școalelor și bisericilor 
românești din Turcia și internatelor cu ale serviciului administrativ, pe un 
an întreg, prevăzută în bugetul școalelor și bisericilor românești din Turcia 
pe exerciţiul 1896–1897, este lei 283.766 și anume: 103.660 este suna totală 
anuală ce se cuvine personalului didactic și internatelor învăţământului 
secundar; lei 113.496, suma totală anuală ce se cuvine personalului didactic 
al învăţământului primar; lei 25.200, suma totală anuală ce se cuvine 
serviciului administrativ; lei 23.360, suma totală anuală, prevăzută în 
buget pentru școale noi, a se deschide în cursul anului și lei 18.050, suma 
totală anuală ce se cuvine personalului clerical al bisericilor. Peste tot 
lei 283.766. Prin urmare, după susarătatele observaţiuni bugetare, suma 
totală ce aparţine proporţional subvenţiilor personalului didactic și 
clerical, școalelor și bisericilor, internatelor și serviciului administrativ pe 
cinci luni: aprilie, mai, iunie, iulie și august 1896, este de lei 118.236. Dar 
plătindu-se pentru acele cinci luni suma totală de 89.869, rămâne diferenţă 
excedent de lei 28.417.

La această economie de lei 28.417 realizată pe susnumitele cinci luni, 
adăugându-se și economia de lei 14.113 realizată pe patrumestrul sep-
temvrie–decemvrie 1896, precum se vede în statele de prezenţă anexate 
la raportul cu Nr. 98 din 19 ale lunii curente, suma totală a economiilor 
realizată din bugetul exerciţiului 1896–1897, pe noile luni, de la 1 apr<ilie> 
1896 până la 31 dec<embrie> același an, este de 42.530.

Pe lângă susarătatele economii, mai sunt și următoarele sume rămase în 
păstrarea onorabilului Minister, cu destinaţie a servi pentru cumpărarea de 
terenuri spre a se clădi biserici românești și localuri de școale, care să fie 
proprietate a școalei române, adică:

Lei 17.798 și bani 50 pe care Inspecţiunea școalelor române din 
Macedonia i-a restituit Onorabilului Minister, în ziua de 8 iulie 1896, 
dându-i în primire d-lui G. Dudescu, șef al serviciului contabilităţii, sub 
luare de chitanţă, conform adresei confidenţială a Onor. Minister, seria B, 
cu Nr. 4332 din 9 iulie 1896.
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Lei 24.000, economii realizate din bugetul exerciţiului 1895-1896 și 
rezervate tot pentru clădirea de biserici și localuri de școli românești.

Așadar la suma totală susarătată de lei 42.530 a economiilor realizate 
pe 9 luni, de la 1 aprilie 1896 până la 31 decembrie același an, din buge-
tul școalelor și bisericilor românești din Turcia, pe exerciţiul 1896-1897, 
adăugându-se și sumele de mai sus la lei 17.798 și bani 50 și de lei 24.000 
rămase la onorabilul Minister din economii anterioare și depuse aceste 
două din urmă sume la Casa de Depuneri Economii și Consemnaţiuni, ca 
fiind destinat pentru clădirea de biserici românești și localuri de școale în 
Turcia, conform deciziunii ministeriale comunicată Inspecţiunii școalelor 
din Macedonia prin suszisa adresă confidenţială, seria B cu Nr. 4332 din 9 
iulie 1896, suma totală a acestor economii care formează suszisul fond se 
urcă la lei 84.328 și bani 50.

Vă rog respectuos, Domnule Ministru, să binevoiţi a dispune ca din 
susarătatul fond de lei 84.328 și bani 50, să se mandeze și să se trimită prin 
Banca naţională la corespondentul ei din Viena, ori la Creditul Lyonnais de 
aici, sumele următoare, neapărat trebuincioase pentru cumpărarea de teren 
și clădirea de biserici românești în următoarele localităţi din Macedonia:

1) 15.000 lei care să se dea ca arvună pentru cumpărarea unei case care 
are o curte cu grădină spaţioasă (casa cu curtea și grădina au o întindere 
de 3.500 coţi pătraţi) și este în cea mai bună și centrală poziţie a orașului 
Bitolia, în mahalaua românească, având în mijlocul curţii o cișmea cu 
apă abundentă curgătoare care este adusă de la munte. Casa este unul din 
edificiile cele mai frumoase și solide ale orașului Bitolia, are două etaje 
și peste 12 săli spaţioase, iar la o aripă a curţii are altă pereche de case cu 
mai multe odăi, astfel încât, chiar așa precum este acum, casa aceea cu 
dependinţele ei, se poate instala într-însa liceul român cu Internatul din 
Bitolia, iar în grădină se poate clădi o biserică. Proprietarul susziselor 
case și teren, cere 2500 lire tucești, adică 57.000 franci ca să le vânză, 
însă este speranţa a le lăsa cu 50.000 franci. Pe lângă celelalte avantaje 
ce are construirea unei biserici românești în orașul Bitolia, capitala 
Macedoniei centrale, și posesiunea unui local al liceului românesc, care 
să fie proprietate a școalei și statului român, mai are și avantajul material, 
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că atunci nu se va mai plăti chiria anuală de lei 1.800 ce se plătește acum 
pentru localul liceului și internatului român din acel oraș, și astfel cu un 
capital de 50.000 lei, a cărui dobândă anuală de 4 la 100 este 2000 lei, 
adică aproape chiria anuală a liceului, vom avea un local bun și spaţios al 
liceului, fără a mai plăti chirie și, pe lângă aceasta, vom avea și un teren 
foarte potrivit spre a clădi o biserică românească.
2) Lei 3000 pentru cumpărarea unui teren în întindere aproape de 10.000 
coţi pătraţi, în orașul-port Caterina, de pe ţărmul mării Egee, la poalele 
muntelui Olimp, unde existând acum o comunitate română cu două 
școale primare, una de băieţi și cealaltă de fete, trebuie să se clădească o 
biserică românească și un local de școală românească.
3) Lei 8000 pentru cumpărarea și construirea unui local al școalelor 
române din orașul Veria, unde românii sunt numeroși și școalele 
române sunt frecventate de peste 200 elevi și eleve.
4) Lei 7000 pentru cumpărarea unui teren și construirea unei biserici 
românești în orașul Grebena, unde asemenea românii sunt numeroși în 
timpul iernii și sunt două școale, una de băieţi și cealaltă de fete.
�) Lei 13.000 pentru cumpărarea unei case bune cu curte și grădină 
spaţioasă în orașul Ghiorgea, capitala Albaniei orientale, spre a avea 
și acolo o clădire care să fie localul și proprietatea școalelor române 
de ambele sexe din localitatea aceea și spre a se construi o biserică pe 
terenul grădinei casei.
Peste tot lei 46.000 este trebuinţă neapărată a se trimite spre a se putea 

cumpăra localuri și terenuri pentru școalele românești și pentru clădirea 
de biserici românești în susarătatele localităţi care sunt puncte impor-
tante pentru apărarea și întărirea principiului și intereselor românești în 
Macedonia și Albania, mai ales acum când s-a înfiinţat o persoană morală, 
Mitropolia românească, care să reprezinte în mod legal și oficial indivi-
dualitatea poporului român din Turcia, și să vorbească, să lucreze în sfera 
atribuţiunilor sale, în numele poporului român, atât faţă cu guvernul oto-
man cât și cu străinătatea. Trebuinţa de a avea în susarătatele puncte niște 
centruri de acţiune naţională pe căi legale, precum au să fie protopopii 
cu comunităţile confesionale românești, legalmente constituite în urma 
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alegerii și proclamării Mitropolitului român ca șef spiritual al românilor 
din Turcia, trebuinţa aceasta – zic – acum mai ales se impune în mod 
imperios și urgent.

De aceea, repet a vă ruga în mod călduros, Domnule Ministru, să 
binevoiţi a dispune ca suszisele sume bănești, de lei 15.000, 3000, 8000, 
7000 și 13.000 să se trimită pentru destinaţia de mai sus indicată, din 
fondul format de susarătatele economii, rezervate pentru clădirea de 
școale și biserici românești în Turcia.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni 
și a stimei ce vă păstrez,

Al Domniei Voastre supus serv,
Inspectorul școalelor române din Turcia
(ss) Apostol Mărgărit

Cota nouă: 184/1897, f. 23-24

162 [1���, martie 10]. Raportul lui Take 
Mărgărit [către Ministrul Cultelor și 

Instrucţiunii Publice George Mârzescu, cerând fonduri 
pentru clădirea unei biserici și cumpărarea unui local 
pentru școală în Crușova.

Domnule Ministru,
La 15 martie a.c. trebuie să înceapă construcţia bisericii române din orașul 
Crușova în Macedonia. Conform firmanului ce am obţinut, lungimea 
bisericii trebuie să fie de 35 coţi, lărgimea de 24 coţi și înălţimea de 17 coţi 
iar acea a clopotniţei de 20 coţi și câteva fracţiuni.

Comunitatea română din Crușova a cumpărat deja terenul necesar pen-
tru biserică și are o sumă de 600 lire pentru construcţia ei. Această sumă 
însă, este insuficientă pentru clădirea acestei biserici. Este nevoe de 1200 
lire, afară de cele 600 lire ce are deja comunitatea spre a se putea construi o 
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biserică pe suprafaţa de teren indicată în firman. Trebuie dărâmată școala 
primară română din Crușova, care este lipită de terenul unde urmează a se 
clădi biserica, spre a servi de curte acestei biserici. Trebuie 350 lire pentru 
cumpărarea unei case care e în vecinătate cu terenul bisericii, pentru local 
de școală, cel vechi urmând a fi dărâmat, după cum s-a arătat mai sus. 
Necesitatea de a cumpăra această casă pentru local se impune prin faptul 
că fiind în incinta bisericii se va bucura de imunităţi. Așadar suma absolut 
necesară pentru construcţia acestei biserici este de 1550 lire, afară de cele 
600 lire ce are deja comunitatea. Fără această sumă comunitatea va fi silită 
să construiască o bisericuţă iar nu o biserică.

Cunoașteţi, Domnule Ministru, cât a trebuit să lucrez și cu câte dificul-
tăţi am obţinut acest firman prin care se recunoaște individualitatea pro-
gramului român din Turcia. Toată presa europeană a relevat importanţa 
acestui firman. De aceea, vă rog, Excelenţă, să binevoiţi a cere fondul 
necesar de la guvern, pentru a clădi o biserică măreaţă la Crușova, unul 
din cele mai mari centre românești din Macedonia.

Al Dvs. plecat serv,
(ss) Take Mărgărit
Reprezentantul bisericilor și școalelor române

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 2/1897, f. 8. Cota nouă: 187/1897, f. 153.

163 1���, martie 2�. Raportul inspectorului 
Apostol Mărgărit [către Ministrul Cultelor 

și Instrucţiunii Publice George Mârzescu] asupra des-
chiderii unei școli românești în Elbasan – Albania 

Bitolia, 27 martie 1897

Se aprobă înfiinţarea cu începere de la 1 aprilie 1897. 
Se va plăti indemnizaţia de una sută lei.
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Domnule Ministru,
De mult este proiectată și chiar prevăzută în bugetul școalelor noi ce trebuie 
să se deschidă în Turcia, o școală primară de băieţi în orașul Elbasan din 
Albania. Dar, din cauză că nu se găsește vreun institutor care, pe lângă 
învăţătura necesară, să aibă și celelalte calităţi neapărat trebuincioase la 
deschiderea unei școale românești pentru prima oară într-o localitate în 
care n-a fost niciodată școală românească, precum sunt indigenatul, adică 
să fie născut și crescut în localitatea aceea și să aparţină unei familii bune 
și cu influenţă, de aceea proiectata școală în suszisul oraș Elbasan al Alba-
niei, nu s-a putut deschide. Acum însă mai toţi locuitorii români din cita-
tul oraș, dorind să aibă ca institutor al școalei române ce era să se deschidă 
în orașul Elbasan pe tânărul Petre Danisca, care, după ce a făcut cu succes 
cinci clase la liceul român din acest oraș a fost trimis și la liceul imperial 
din Galata Sarai, și satisfăcându-li-se această dorinţă prin faptul că sus-
zisul tânăr a răspuns la dorinţa și cererea lor formală, notabilii și repre-
zentanţii comunităţii române din suszisul oraș Elbasan, prin declaraţia 
și cererea lor aci alăturată în original, își exprimă marea lor mulţumire și 
totodată cer cu rugămintea, ca susnumitul concetăţean, dl. P. Danisca să 
fie numit institutor al școalei române ce se va deschide în orașul Elbasan. 
Iar preotul român din Elbasan, părintele Papa Spiridon, printr-o scrisoare 
ce mi-a adresat și după care anexez aici o traducţiune exactă, căci este 
scrisă în limba greacă, spune că prezenţa susmenţionatului tânăr dl. Petre 
Danisca în orașul Elbasan, ca institutor al școalei române, a produs un 
efect foarte plăcut și favorabil școalei și cauzei române.

Recomandând deci pe tânărul Petre Danisca, vă rog, Domnule Minis-
tru, să binevoiţi a aproba numirea d-lui ca institutor al școalei române din 
orașul Elbasan, cu o subvenţie lunară de lei 80, plătibilă cu începere de la 15 
ale lunii curente, de când a sosit la Elbasan, unde în înţelegere și de acord 
cu notabilii comunităţii române din acel oraș, se ocupă cu facerea forma-
lităţilor cerute de legea instrucţiunii publice a Turciei, pentru obţinerea 
unei autorizaţii oficiale de a se deschide o școală nouă. I-am dat suszisului 
tânăr dl. Petre Danisca, lei o sută în aur, pentru cheltuielile de călătorie 
din Constantinopol la Elbasan, pentru care mi-a dat chitanţă, pe care o 
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anexez aici, rugându-vă să binevoiţi a dispune ca să mi se trimită suma de 
lei 100 ce am dat d-lui Petre Danisca, pentru cheltuieli de călătorie.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni 
și a stimei ce vă păstrez.

Al Domniei Voastre plecat servitor,
Inspectorul școalelor române din Turcia
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 2/1897, f. 9. Cota nouă: 187/1897, f. 147-148.

164 Listă de chiriile ce se plătesc pentru 
localurile școalelor române din Turcia în 

exerciţiul 1���–1���.

Nr
. c

rt
. Felul școalei Localitatea 

unde este 
școala

Provincia Chiria 
anuală

1 Liceul și Internatul de băieţi din Bitolia Macedonia 1800

2 Școala normală și primară de fete - „ - - „ - 900

3 Internatul de fete - „ - - „ - 750

4 Școala primară de băieţi - „ - - „ - 900

5 Școala de fete din Vlaho-Clisura - „ - 200

6 Școala de ambele sexe din Magarova - „ - 252

7 - „ - Târnova - „ - 252

8 - „ - Nijopole - „ - 240

9 Școala mixtă din Crușova - „ - 160

10 Școala centrală - „ - - „ - 200

11 Școala mixtă din Ghiorgia Albania 400

12 Școala primară de băeţi din Pleasa - „ - 84

13 Școalele de ambele sexe din Moscopole - „ - 252
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Nr
. c

rt
. Felul școalei Localitatea 

unde este 
școala

Provincia Chiria 
anuală

14 Școala primară din Berat - „ - 240

15 Gimnaziul și Internatul din Berat - „ - 720

16 Școala primară de băieţi din Ferică - „ - 120

17 - „ - Cosina - „ - 120

18 - „ - Frașari - „ - 120

19 Școala primară de băieţi din Elbasan - „ - –

20 Școalele de ambele sexe din Veria Macedonia 900

21 - „ - Caterina - „ - 450

22 Școala de băieţi din Oșani - „ - 120

23 - „ - Lugunţa - „ - 120

24 - „ - Liumniţa - „ - 120

25 - „ - Birislav - „ - 120

26 - „ - Huma - „ - 120

27 - „ - Chiupruli - „ - 360

28 - „ - Üsküb - „ - 600

29 - „ - Cociana Macedonia 120

30 - „ - Giumaia - „ - 240

31 - „ - Perlepe 252

32 - „ - Moloviște 120

33 - „ - Resna - „ - 150

34 - „ - Pisoderi - „ - 84

35 - „ - Belcamen - „ - 96

36 Școala de fete din Neveasta - „ - 60

37 Școala de băieţi din Hrupiște - „ - 120

38 Școala de ambele sexe din Grebena - „ - 240

39 - „ - Meţovo Epir 180

40 Școala de băieţi din Floru - „ - 84

41 - „ - Săracu - „ - 120

42 - „ - Lacă - „ - 120

43 - „ - Paleoseli - „ - 84
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Nr
. c

rt
. Felul școalei Localitatea 

unde este 
școala

Provincia Chiria 
anuală

44 - „ - Dămași Tesalia 120

45 - „ - Elasona - „ - 120

46 - „ - Ciariciani - „ - 84

47 - „ - Vlahoiani - „ - 120

48 - „ - Pretori - „ - 96

49 Gimnaziul și Internatul din Ianina - „ - 1656

50 Școala primară de băieţi din - „ - - „ - 504

15.360

Constantinopol, 16 martie 1898
Inspectorul școalelor române din Turcia
Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 1/1898, f. 7. Cota nouă: 185/1897

165 1���, august 20. Rezoluţia ministrului 
Spiru Haret la proiectul de buget al școlilor 

și bisericilor române din Turcia cu propuneri pentru 
reorganizarea lor

28.VIII.1898
Se va face o decizie pe baza acestei rezoluţii. Măsurile cuprinse în această 
decizie se vor aduce la cunoștinţă dlui. Apostol Mărgărit prin intermediul 
Min. de Externe. Decizia va fi precedată de considerentul că ea este dictată 
de trebuinţa ce este de a se pune odată un început de organizare a școlilor 
și bisericilor române din Macedonia.

(ss) Haret
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29.VIII.1898
Serviciul contabilităţii să studieze și să-mi propună cât mai curând măsurile 
cele mai potrivite în privinţa modului de plată în Macedonia. E vorba ca 
plata să se facă în mod mai expeditiv și ca să se poată avea mai lesne decât 
azi dovezi de plăţile făcute.

(ss) Haret

20 august 1898

Având în vedere raportul Nr. 62 al d-lui Inspector General al școlilor din 
Macedonia, pe lângă care se trimite proiectul de buget pe anul școlar care 
merge de la 1 septemvrie 1898 până la 31 august 1899, decidem a se aproba, 
până la alte dispoziţii, acel proiect de buget cu următoarele modificări.

1. LA LICEUL DIN BITOLIA. Proiectul de buget ce mi se prezintă este cu 
totul nesuficient, deoarece nu se prevăd catedre de prima importanţă, 
ca religia, geografia, matematica cursul inferior, limba română cursul 
inferior, noţiuni de drept, igienă. Se modifică dar proiectul de buget în 
felul următor: profesorul de matematici curs superior ar rămâne cu 180 lei 
pe lună în loc de 200; postul de director se separă de acesta. Profesorul de 
știinţe naturale, 180 lei în loc de 150 lei; profesorul de limba germană, 150 lei 
în loc de 100 lei; catedra de limba română se separă de cea de istorie și i se 
alocă 180 lei pe lună. Se prevede catedra de știinţe fizico-chimice și igienă 
și medic al internatului cu 200 lei pe lună. Se prevede diurna pentru postul 
de director, 50 lei pe lună. Se prevede catedra de matematici curs inferior, 
cu 180 lei pe lună. Dl. Ciulli care nici nu a răspuns încă la ordinul ce i-am 
dat, de a justifica întrebuinţarea sumei de 820 lei, se revocă din funcţia 
de director, lăsându-se numai ca profesor de matematici curs superior. 
Se numește profesor de știinţele fizice, chimice și de igienă dl. Dr. I. P. 
Pucerea, doctor în medicină, fost intern al Spitalelor Civile din București, 
și se încărcinează și cu direcţia, până la alte dispoziţii. Ca profesor de limba 
elenă se numește dl. Toma Constantinescu, absolvent al facultăţii de litere 
din București. Se numește profesor de muzică d. Miu Dafin în locul d-lui 
G. Chiriazi, la liceu și la școala normală de fete, cu leafă totală de 100 lei 
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pe lună. Cei doi pedagogi de știinţe și de litere vor primi lefi egale de câte 
70 lei pe lună. Dl. Director Pucerea va face propuneri pentru completarea 
celorlalte locuri vacante și eventual pentru modificări ce ar crede util a se 
face în bugetul liceului, în limita cifrei totale care rezultă din proiectul de 
buget, modificat după cum se arată mai sus.

2. LA ȘCOALA NORMALĂ DE FETE DIN BITOLIA. Se restabilește catedra de 
istorie și geografie cu 100 lei pe lună; se crează catedra de religie cu 50 lei 
pe lună, pe care o va avea tot profesorul de la liceu. Deocamdată la atâta se 
reduc dispoziţiile în privinţa bugetului personalului; cât pentru materiale, 
se suprimă adaosul de 10 eleve interne și se menţin tot 30 cu 450 lei pe lună, 
pentru nutriment.

D-ra Buzer, directoare, care nu este româncă, se va înlocui la direcţie 
prin d-na Maria Bolintineanu, care va primi diurna de 50 lei ca directoare 
în locul d-rei Buzer. Se vor înlătura din personalul didactic al școlii și se 
vor înlocui cu alte persoane, cele următoare: d-na Maria Damianovici, 
institutoare la cl. I primară, care nu știe românește și este mult prea 
înaintată în vârstă; d-ra Victoria Petru, care face serviciul de institutoare 
de cl. II deși nu posedă decât clase primare; va rămâne numai ca pedagog 
și se va înlocui cu altcineva ca institutoare. Se va înlătura cu totul d-na 
Maria Georgiade care nu știe de loc românește. D-na Ida Menzini va 
rămâne ca profesoară numai de desen, cu 50 lei pe lună, iar catedra de 
limba greacă și franceză se va separa de cea de desen, cu 100 lei pe lună și 
pentru dânsa se va căuta o altă titulară care să știe românește. Catedra de 
limba franceză și geografie, ocupată de d-na Buzer se va intitula de aici 
înainte catedra de limba germană și geografie și va fi plătită tot cu 150 lei 
pe lună. Se va depărta din școală Mihail Ionescu (fost Ivancu), care face 
acolo pe intendentul sau comisionarul dar al cărui loc nu este trecut în 
buget. Dl. dr. Pucerea va primi o diurnă de 30 lei pe lună pentru a servi 
și ca medic al școlii normale de fete. Se atrage deosebita D<omniei> Sale 
atenţiune asupra stării sanitare a școlii, căci suntem informaţi că în mai 
multe rânduri au bântuit în ea unele boale de piele. Totodată, în înţelegere 
cu direcţiunea, va lua grabnice măsuri pentru a se muta școala într-un 
local mai igienic, fără a trece mult peste chiria actuală. Dl. dr. Pucerea va fi 
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rugat a ne prezinta un studiu amănunţit asupra școlilor noastre primare și 
secundare din Bitolia, pe care-l va realiza după ce va cunoaște bine starea 
lucrurilor și va fi avut destule consultări cu directoarea școalei normale, cu 
corpul didactic al liceului și al școlii normale și cu institutorii noștri din 
Bitolia. Îi cerem să ne propună un plan sistematic de organizare a acestor 
școale, după mijloacele bănești și de personalul de care se dispune, după 
trebuinţele populaţiunii, după exigenţele legislaţiunii locale. Ar fi de dorit 
ca programa să se apropie, pe cât se poate, de a școlilor din ţară, pentru 
ca absolvenţii de acolo să-și poată continua studiile aici, dacă ar dori. Să 
se vadă până la ce punct și în ce anume părţi, regulamentele noastre de 
promoţiuni, de ordine și disciplină, de administraţie interioară, se pot 
aplica și acolo și în ce părţi trebuiesc modificate pentru a se potrivi. Se 
pune întrebarea dacă pentru trebuinţele locale nu ar fi mai nimerit a se 
transforma liceul din Bitolia, ori cel din Berat, ori cel din Ianina, într-o 
școală comercială, ori a se adăuga o secţie comercială pe lângă vreunul din 
ele. Aceeași întrebare pentru o școală profesională de fete, dacă nu ar putea 
înlocui cu avantagiu școala normală. Ar fi de dorit ca acest studiu să mi se 
prezinte până la 1 ianuarie 1899.

Înainte de acest studiu doresc să mi se prezinte o statistică a stării actuale 
a școlilor din Bitolia, orarele după care se fac cursurile, programele etc.

Gimnaziul din Ianina. Se aprobă proiectul de buget, cu deosebire că 
catedra de limba franceză se menţine unită cu cea de religie, cu leafa de 
150 lei.

Gimnaziul din Berat. Se aprobă proiectul de buget cu deosebire că 
se menţine catedra de știinţe naturale ca catedră distinctă cu salar de 100 
lei și că se menţin 40 interni în loc de 30. Catedra de limba italiană se va 
menţine cu 100 lei pe lună.

Aceste două gimnazii funcţionează în modul cel mai nesuficient; nu au 
catedre destule și cele care sunt rămân vacante anul întreg. Costul anual 
al unui școlar revine la 440 lei. Dl. Dr. Pucerea va studia și chestiunea 
aceasta: dacă nu ar fi avantajos a se desfiinţa gimnaziul din Ianina și Berat; 
a se aduce toţi internii lor, tot ca interni la Bitolia; a se completa liceul din 
Bitolia cu catedra cari-i lipsea și cu o secţie comercială, analogă cu școlile 
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noastre comerciale de gradul I. Credem că această combinaţie nu ar costa 
mai mult decât cele trei școli secundare actuale din Bitolia, Ianina și Berat, 
și ar avea avantagiul a ne da o școală bună și completă în loc de trei ficţiuni 
de școală.

În ceea ce privește învăţământul primar, pentru a se pune oarecare 
regulă în distribuirea școlarilor, decidem: în satele și orașele care au mai 
puţin de 1000 familii, salariile se fixează la 40 lei, 50 lei, 60 lei și 70 lei pe 
lună, iar în satele și orașele care au mai mult de 1000 familii, salariile vor 
fi la 70 lei, 80 lei, 90 lei și 100 lei pe lună. Un institutor nou numit se va 
plăti cu salariul cel mai mic: 40 lei în primul caz, 70 în al doilea caz. După 
fiecare cinci ani de funcţionare, leafa lui va crește cu câte zece lei pe lună, 
până la maximul de 70 lei în primul caz și de 100 lei în al doilea caz. Afară 
de aceasta, oricare ar fi gradul și vechimea unui institutor, el va primi un 
adaos de 10 lei pe lună peste aceea care i se cuvine după vechimea lui și 
localitatea unde servă, dacă se justifica cu siguranţă că are în clasa sa și 
numai pe seama sa cel puţin 40 școlari regulaţi și ca să fi prezintat cel puţin 
30 școlari la examenul din iunie a anului școlar precedent. Adaosul va fi 
de 20 lei pe lună, dacă numărul școlarilor regulaţi va fi de 60, iar al celor 
prezentaţi la examenul din luna iunie precedent de 50. Dovada ce se cere 
aci se va face prin înaintarea la Minister a copii de pe cataloage jurnale 
și de examene, vizate de inspector sau de revizorul respectiv, de caiete 
de lucrări scrise, de dovezi din partea consulatelor române. Institutorii, 
institutoarele și ajutoarele care primesc azi 35 lei pe lună, se vor ridica la 
40. Lefile institutorilor care sunt și directori se vor menţine provizoriu la 
ceea ce au fost în bugetul pe 1897–1898, chiar când trec peste 100 lei pe 
lună, afară de cel din Cumanova care se reduce chiar de acum la 100 lei. 
Acei directori însă, vor fi datori ca până la 1 noemvrie viitor cel mult, să ne 
trimită o relaţie detaliată asupra școlii lor, împreună cu lista școlarilor care 
au urmat în fiecare clasă în ultimii doi ani școlari, cu însemnarea celor care 
la finele anului au trecut examen și s-au promovat. Acele relaţii vor trebui 
vizate de revizorul școlar al provinciei, care va face pe ele observaţiiile sale. 
Celor care nu vor împlini această condiţie, li se va reduce leafa la 100 lei pe 
lună cu începere de la 1 ianuarie 1899.
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Pentru viitor, îndată ce se va retrage sau va înceta din viaţă vreunul din 
actualii directori care au mai mult de 100 lei pe lună, salarul respectiv se va 
reduce la 100 lei pe lună. Excepţie se va face numai pentru orașele Bitolia, 
Crușova, Vlaho-Clisura, Ianina și Samarina, unde directorul va avea 
peste leafa cuvenită, după vechime și localitate, un adaos de 20 lei pe lună. 
Directorul va avea, în genere, dreptul la locuinţă în localul școlii. Când o 
clasă nu va avea cel puţin 10 școlari, ea se va desfiinţa. Pentru patrulunia 
septemvrie – oct<omvrie> – nov<embrie> și dec<embrie> 1898, pentru a 
evita întârzierile, lefile se vor plăti după cifrele din bugetul pe 1897–1898. 
În timpul până la 1 noemvrie, direcţia II-a va alcătui tablou de vechimea 
fiecărui institutor și de însemnătatea localităţilor, în privinţa numărului 
de familii; pentru aceasta se va orienta după harta cea mare a Peninsulei 
Balcanice de Kiepert, după cartea d-lui Neniţescu, și în lipsă, după relaţii 
directe luate la Consulatele române din partea aceea. De la 1 ianuarie 1899 
înainte, lefile se vor regula după normele de mai sus.

Adaug la dispoziţiunile mai sus relative la regularea lefilor institutorilor 
că creșterile de salar datorate pentru împlinirea unui termen de vechime 
de 5 ani, se vor face de la 1 septemvrie care urmează după momentul 
împlinirii termenului de vechime.

Se aprobă proiectul de buget pentru preoţi și cântăreţi, așa cum se 
propune de d. inspector Mărgărit, cu deosebire că se suprimă salariul de 
40 lei al pr<eotului> Papa Ciubuchi din Turia și cel de 50 lei al pr<eotului> 
Papa Riza din Avela, pentru că refuză a citi românește în biserică.

Aceste două locuri de preot se vor restabili, când se vor găsi pentru acele 
biserici preoţi care să citească românește. Salariul preotului din Samarina 
va fi de 60 lei pe lună în loc de 30 lei.

Se aplică bugetul de chirii așa cum este propus de dl. Inspector Mărgărit, 
adăugându-se pe lângă cifrele cuprinse în el, câte 100 lei la chirie pentru 
fiecare din școlele primare neprevăzute în acel tablou de chirii și a căror 
existenţă este menţinută prin rezoluţia de faţă. Se aprobă întocmai bugetul 
propus de dl. Mărgărit pentru bursierii la Constantinopol. Se aprobă 
proiectul de buget pentru inspectorat, așa cum e prevăzut de dl. Mărgărit, 
cu următoarea modificare, revizorul școlar pentru Albania, va trece la 
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provincia Macedonia și va continua a primi leafa de 300 lei pe lună. Pentru 
școalele din provinciile Albania și Epir, se înfiinţează un nou post de revizor 
școlar, cu leafa de 200 lei pe lună și se numește în acest post d. V. Diamandi, 
absolvent al școlii comerciale din Craiova și actual institutor la Meţovo, 
unde se va numi un alt institutor. Fiecare din acești doi revizori vor avea a 
inspecta școalele primare din circumscripţia lor, nu însă pe cele secundare. 
Fiecare școală va trebui să fie vizitată de ei cel puţin de două ori pe an. Ei 
vor trebui să adreseze direct Ministerului, prin dl. I. Praja, câte un raport pe 
fiecare perioadă bugetară de trei, patru sau cinci luni, după cum se specifică 
mai jos. În acest raport se va cuprinde rezultatul inspecţiilor făcute în cursul 
perioadei, date statistice, observaţii și informaţii de tot felul asupra școlilor 
din circumscripţia lor. Netrimiterea acestui raport va fi cauză de suspendare 
a plăţii lefii pe perioada respectivă și, în caz de repetare, cauză de destituire. 
Îndeosebi, raportul pe patrilunia septemvrie–decemvrie 1898, va trebui să 
dea statistica numărului școlarilor din fiecare clasă a fiecărei școli, așa cum 
a fost în ziua terminării examenelor din iunie 1898.

În ceea ce privește propunerile făcute de d. inspector, de înfiinţări și 
suprimări în învăţământul primar: se aprobă suprimarea institutorului de 
limba turcă la școala din Perlepe, a ajutoarei din Hrupiște, a institutorilor 
și institutoarelor din Fetiţa, II din Grebena, din Moscopole, II din Berat, 
a școalei din Prizrend și a celei din Nicea, după cum s-au propus. Nu se 
aprobă suprimarea pensiei de 24 lei a văduvei G. Dautte1 din Ceariceni. 
Se adaugă o pensie de 24 lei pe lună pentru văduva răposatului institutor 
Badralexi, care a servit 27 de ani.2 Nu se aprobă adăugarea unui nou 
institutor la Üsküb, cu 114 lei pe lună. Nu se aprobă înfiinţarea propusă 
de școli noi la Nevrocop, Drama, Alistrat, Poroia, Conduriotisa, Serfige, 
Tirana, Duraţo, Prizren, Gradișta, Avlona și Carbunara, deoarece lipsa de 
personal nu ar permite aceste creaţiuni și că anul trecut deja nu s-au putut 
realiza din aceeași cauză unele creaţiuni. Nu se aprobă nici suma de 42.600 

�. În text: Dautte
�. Soţia lui Dumitru G. Badralexi, Maria Badralexi, născută Gimurtu, a încetat din viaţă 
în România, unde emigrase după primul război mondial împreună cu fiii ei Dr. George D. 
Badralexi, Ion D. Badralexi și Nicolae D. Badralexi și familiile lor.
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lei, cerută ca ajutor pentru clădiri de școli și biserici, deoarece bugetul nu 
permite aceasta în anul acesta. Se va avea însă în vedere această cerere în 
martie viitor, pentru a se vedea ce sume ne pot rămâne disponibile până 
atunci.

Pe baza acestei deciziuni, direcţia a II-a va alcătui bugetul școlilor și 
bisericilor române din Imperiul Turcesc, precum și lista locurilor ce 
rămân a se ocupa cu titulari. Proiectul de buget ne va fi prezentat până 
la 1 noemvrie cel mult, iar lista vacanţelor în timpul cel mai scurt posibil. 
Plăţile pe patrilunia septemvrie 1898 se vor face conform acestei deciziuni 
în totul, afară de institutorii primari, care vor fi plătiţi după bugetul pe 
1897–1898. După ce mi se va prezinta noul buget ce cerem, această decizie 
va fi din nou examinată de noi și, după ce i se vor aduce modificările ce 
vom găsi necesare, va rămâne definitivă și va regula regimul școlilor și 
bisericilor din Imperiul Turcesc.

Pe lângă cele de mai sus, se adaugă cele următoare, omise din scăpare 
de vedere: nu se aprobă adăugirea unui nou institutor de cl. IV, cu 100 
lei la școala din mahalaua Cireș la Crușova; nu se aprobă adăugirea 
unui al treilea institutor la Oșani; se aprobă înfiinţarea unui institutor la 
Cumanova cu 100 lei și unul la Iancoveţ cu 70 lei. Se aprobă suprimarea 
celei de a doua institutoare la Avela Grebena, cu 50 lei pe lună; nu se aprobă 
adăugirea unui nou institutor la Ghiorgea cu 50 lei. Se aprobă suprimarea 
institutoarei din Moscopole și a celui de al doilea institutor la Berat. Se vor 
cere explicaţii d-lui Mărgărit asupra d-lui Tașcu Iliescu, pe care în anul 
trecut noi l-am plătit ca institutor la Prizren, pe când prin proiectul de 
buget ce ne prezintă acum, acea școală se arată ca trebuind să fie înfiinţată 
acum. Să ne trimită lista școlarilor ce au urmat anul trecut la Prizrend la dl. 
Tașcu Iliescu. Nu vom admite trecerea d-lui Tașcu Iliescu în alt post până 
nu se va lămuri acest punct.

(ss) Haret

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. <…>. Cota nouă: 170/1898, f. 10-11
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166 1���, iulie 31. Ministerul Afacerilor 
Străine face cunoscut, [sub semnătura 

lui Nicolae Mișu,] Ministrului Instrucţiunii [Spiru 
Haret] să se reînnoiască contractul de închiriere al 
localului Mitropoliei române din Constantinopol.

Ministerul Afacerilor Străine București, 31 iulie 1898
Nr. 16 537

6.VIII.1898
Se va reînnoi contractul pe un an, a 2760 lei pe an, plătibili în două rate anti-
cipate de câte 1380 lei fiecare.

(ss) Haret

Domnule Ministru,
Legaţiunea ţării la Constantinopol îmi raportează că proprietarul caselor 
ocupate actualmente de Mitropolia română, în vedere că contractul de 
închiriere expiră la 31 august a.c. și că trebuiește reînnoit, a exprimat 
dorinţa de a i se plăti de acum înainte chiria caselor cu anticipaţie, într-un 
singur câștiu anual de 120 lire turcești.

Legaţiunea adaugă că s-ar putea admite cererea proprietarului cu con-
diţia ca contractul în loc să cuprindă unitatea de 2760 lei în aur, și că în 
loc de un singur câștiu anticipat, chiria Mitropoliei să se plătească în două 
rate de 1380 lei aur fiecare.

Aducându-vă cele ce preced la cunoștinţa Dvs., am onoarea a vă ruga să 
binevoiţi a-mi comunica hotărârea ce veţi lua în privinţa celor expuse de 
Legaţiune. Termenul când expiră contractul fiind apropiat, vă rog Domnule 
Ministru, să binevoiţi a-mi împărtăși cu un moment mai degrabă răspun-
sul Dvs. și a primi asigurarea înaltei mele consideraţiuni.

p. Ministru, 
(ss) N. Mișu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 1/1898, f. 5. Cota nouă: 170/1898, f. 119
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167 1��� ianuarie. Personalul Mitropoliei 
române din Constantinopol

1. Antim I, Mitropolit
2. Papa Ioan Sgala, preot
3. George Cazana, cântăreţ
4. George Mije, paracliser
�. Ioan Mije, portar 

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. <...>, f. 7. Cota nouă: 170/1898, f. 62-63

168 1���, septemvrie 22. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [adresat Ministrului Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Spiru Haret] pentru introducerea 
limbii române între materiile de învăţământ ale liceu-
lui din Galata Sarai în Constantinopol

Inspecţiunea Școalelor Române Constantinopol, 22 septemvrie 1898
din Turcia
Nr. 84

28.IX.1898
Dacă fondul necesar este prevăzut în bugetul aprobat de noi, se aprobă 
numirea pe 1 sept. 1898, a d-lui Teodoru ca profesor de limba română la 
liceul din Galata Sarai cu leafă după buget.

(ss) Haret

Domnule Ministru,
În materiile de studiu ale programului liceului imperial din Galata Sarai, 
din acest oraș, sunt trecute ca limbi facultative limba armeană, greacă, 
bulgară, sârbească, germană, engleză și italiană. Însă nu este trecut în 
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program și studiul limbii române, ca limbă facultativă. Această lipsă din 
programul suszisului liceu imperial s-a simţit mai mult acum în urmă, de 
când s-au introdus în acest liceu, ca elevi interni, zece băieţi macedoneni, 
luaţi dintre elevii liceului român din Bitolia și ai gimnaziului din Ianina, 
din care unii erau din clasa II, III și IV a liceului, iar alţii din clasa IV 
a gimnaziului din Ianina. Elevii aceștia luaţi de la liceul și gimnaziul 
român, fiind în liceul imperial din Galata Sarai, învaţă numai limba 
franceză și turcă, care singure sunt obligatorii, nu numai că nu era să 
înveţe nimic mai mult de limba română decât ceea ce învăţară la liceul 
din Bitolia și gimnaziul din Ianina, dar încă puteau cu timpul să înveţe și 
o mare parte din ceea ce învăţară gramatical de limba română la școalele 
românești, deoarece unii din ei va trebui să stea de la 4 până la 6 ani aici, 
până să termine liceul imperial din Galata Sarai și să-și ia absolutoriul-
diploma.

De aceea am făcut demersurile necesare, pe lângă cei ce se cuvine, 
ca și poporul român din Turcia să se bucure de același avantagiu, 
de care se bucură și celelalte popoare nemusulmane ale Imperiului 
otoman, armenii, grecii, bulgarii și sârbii, introducându-se în liceul 
imperial din Galata Sarai și studiul limbii române, ca limbă facultativă. 
Guvernul imperial a binevoit a pune pe un picior de egalitate și 
studiul limbii române în liceul imperial din Galata Sarai, cu studiul 
limbilor celorlalte propoare nemusulmane, conform cererii făcute de 
Inspecţiunea Școalelor din Turcia, și așa direcţiunea liceului imperial 
din Galata Sarai, prin adresa ei din 25 martie a.c., după care anexez 
aici o copie, mi-a comunicat că învăţământul limbii române în liceul 
imperial este autorizat și că alegerea d-lui Teodor, ca profesor de limba 
română, este agreată.

Numitul dl. Teodor este profesor de limba franceză în curs inferior și 
de matematici la liceul imperial din Galata Sarai. Dumnealui își făcuse 
studiile liceale la institutul elen din Galaţi, pe care l-a absolvit cu succes, 
și în care a studiat limba română, așa că poate să o predea foarte bine la 
elevii macedo-români, cu care nu vorbește decât românește. Profitând 
de ocazia aceasta, în cererea ce am făcut pentru învăţământul limbii 
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române în menţionatul liceu din Galata Sarai, am propus să fie provizoriu 
profesor de limba română unul dintre d-nii profesori ai liceului, anume 
dl. Teodor, carele din întâmplare cunoaște bine și gramatical limba 
română și care a studiat șapte ani de zile în suszisul institut din Galaţi, 
precum se constată și prin atestatul absolutoriu al dumnealui, după care 
anexez aici copie.

Însă pentru învăţarea limbilor facultative, d-nii profesori nu sunt plătiţi 
de Ministerul imperial al instrucţiunii publice, ci de familiile elevilor care 
vor dori să înveţe una sau mai multe limbi facultative, ori de guvernul 
naţiunii sau de comunitatea poporului care vorbește această limbă. Așa, 
spre exemplu, pentru limbile bulgară și sârbă, plătește Bulgaria și Serbia, 
pentru limbile greacă și armeană, plătește Patriarhia respectivă ori și 
familiile elevilor care vor voi să înveţe acele limbi.

De aceea în Proiectul de buget al școalelor și bisericilor românești din 
Turcia pe exerciţiul 1898–1899, anexat la raportul cu Nr. 62, din 25 iulie 
a.c. la partea V, capitolul II, sub rubrica: bursele elevilor interni ai liceului 
imperial din Galata Sarai, este prevăzută o sumă de lei 100, pentru subvenţia 
unui profesor de limba română la suszisul liceu imperial din Galata Sarai. 
Deși autorizaţia studiului limbii române în liceul din Galata Sarai s-a 
dat încă de la 25 martie a.c., dar fiindcă conform ordinului ministerial, 
bugetul școalelor și bisericilor românești din Turcia pe exerciţiul 1898–
1899, trebuia să se puie în aplicare cu începere de la septemvrie curent, 
iar pe de altă parte fiindcă pe la mai începeau repetiţiile lecţiunilor la 
liceul în chestiune și eram pe la finele anului școlar 1897–1899, a trebuit 
să rămână raportarea în privinţa aceasta până acum când au început 
deja cursurile la liceul imperial din Galata, vă rog, Domnule Ministru, 
în numele interesului învăţământului public românesc și al scopului 
naţional, pentru care tinerii macedoromâni studiază în suszisul liceu 
imperial din Galata Sarai, să binevoiţi a încuviinţa subvenţiunea cu 
lei 100 pe lună a suszisului dl. Teodor, ca profesor de limba română în 
menţionatul liceu imperial din Galata Sarai, cu începere din ziua în care 
d-vs veţi aproba propunerea aceasta și d-lui va începe cursurile de limba 
română la acel liceu.
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Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni 
și a stimei ce vă păstrez,

Al Domniei Voastre supus serv,
Inspectorul școalelor române din Turcia
(ss) Apostol Mărgărit

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 2/1898. Cota nouă: 171/1898, f. 147-148 

169 1���, martie 1�. Raportul directorului 
liceului din Bitolia [Dr. Pericle Pucerea 

către Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Spiru 
Haret ] asupra suspendării din funcţiune a trei profesori 
de la liceu pentru lipsa certificatelor de recunoașterea 
diplomelor de studii de către autoritatea otomană.

Direcţiunea liceului român Bitolia, 15 martie 1899
din Bitolia
Nr. 24

Domnule Ministru,
Legea instrucţiunii publice în vigoare a Imperiului Otoman, la capitolul 
referitor la școalele zise private, adică școalele fondate și întreţinute de 
comunităţi sau de particulari, cuprinde altele și următoarele dispoziţiuni: 

„Institutorii sau profesorii acestor școale vor trebui să poseadă diplome 
de capacitate liberate sau numai văzute și legalizate de către Ministerul 
Instrucţiiunii Publice sau de către Consiliul Instrucţiunii Publice al 
vilayetului în care o asemenea școală funcţionează. Orice școală privată 
care se va găsi funcţionând contrar acestor dispoziţiuni se va închide 
de guvern.” Într-alt loc legea zice: „Direcţiunile școalelor private, sunt 
datoare să prezinte la începutul fiecărui an școlar autorităţilor școlare 
ale vilayetului, pe lângă programa de studiile predate în școală, și lista 
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completă a manualelor didactice întrebuinţate, precum și lista membrilor 
corpului didactic al acelei școli.” Acestea fiind dispoziţiuni formale ale legii, 
se înţelege de la sine că una din primele datorii a oricărei administraţiuni 
școlare, care dorește să asigure o funcţionare normale a școalei sale și să 
facă ca autorităţile administrative să nu aibă ocazie a lua măsuri care să 
turbure mersul regulat al acelei școale, este și aceea de a îngriji ca școala să 
funcţioneze în mod neîntrerupt în perfectă conformitate cu prescripţiunile 
legii. În consecinţă, școalele tuturor comunităţilor nemusulmane din 
acest oraș, începând cu cele grecești, a căror existenţă e cea mai veche, 
trecând apoi la cele bulgărești și terminând cu cele sârbești, înfiinţate 
abia de 2–3 ani de zile, funcţionează nesupărate de nimeni, fiind în deplin 
acord cu legea, mai ales în ceea ce privește condiţiunile ce trebuiesc să 
îndeplinească membrii corpului lor didactic. Singur liceul românesc din 
Bitolia a făcut în trecut și face și astăzi excepţiune de la această regulă 
generală. La acest liceu funcţionează ca profesori d-nii Hyppert, profesor 
de limba franceză și M. Pineta, profesor de limba turcă, fără ca să posede 
autorizarea necesară din partea guvernului, constând din posedarea unui 
certificat legalizat de consiliul instrucţiunii publice al vilayetului, deși 
acești domni profesori fuseseră invitaţi în diferite rânduri de către foștii 
directori ai liceului ca să îngrijească a se pune de acord cu legea.

Din cauza aceasta, în trecut, liceul a avut a suferi în nenumărate 
rânduri, profesorii sus numiţi fiind siliţi din partea autorităţilor turcești 
să suspende în mod temporar cursurile lor, pentru ca, după un timp mai 
mult sau mai puţin lung, să le poată reîncepe, – și aceasta numai graţie 
împrejurării că controlul exercitat de autorităţile turcești asupra școalelor 
nemusulmane, lasă mult de dorit din punctul de vedere al continuităţii și 
al constanţei. În tot cazul direcţiunea liceului, pentru a evita asemenea 
neajunsuri, era nevoită să ascunză în faţa autorităţilor, funcţionarea acestor 
profesori netrecându-i în listele corpului didactic, liste ce, conform legii, 
sunt prezintate autorităţilor la inspectorul fiecărui an școlar.

Cu începerea anului școlar curent, subsemnatul pătruns de necesitatea 
imperioasă ca toţi profesorii liceului, fără excepţiune, să aibă certificatele 
lor legalizate, am crezut de datoria mea a invita atât pe d-nii Hyppert 
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și Pineta, singurii dintre profesorii vechi ale căror certificate nu erau 
legalizate, cât și pe dl. C. Cosmescu, D. Popovici și M. Dafin, profesori noi 
numiţi, să facă ca și subsemnatul demersurile necesare și să îngrijească 
ca în timpul cel mai scurt probabil să-și reguleze situaţiunea faţă de 
prescripţiile legii. Dintre susnumiţii profesori, d-nii C. Cosmescu, M. 
Dafin și subsemnatul am îngrijit și obţinut la timp cuvenita legalizare a 
diplomelor noastre, pe când d-nii Pineta, Hyppert și Dr. Popovici n-au 
obţinut încă această legalizare.

Cu toate acestea, acești trei domni profesori au putut funcţiona, însă 
într-un mod clandestin, până pe la sfârșitul lui ianuarie a.c.. La această 
dată autorităţile locale, în urma unui ordin al guvernului central, prin 
care erau invitate a opri fără întârziere funcţionarea tuturor supușilor 
străini găsiţi în serviciu prin diferitele școli private din acest oraș, aflând, 
cu ocaziunea unei inspecţiuni făcută la liceu, că d-nii Pineta, părintele 
Hyppert și Dr. Popovici fac parte din corpul didactic al liceului, mi-au 
pus în vedere că acești domni, fiind pe de o parte supuși străini, iar pe de 
alta neavând nici certificate legalizate, le-a absolut interzis a funcţiona ca 
profesori la liceu. Faţă de acest ordin al autorităţilor locale, am crezut de 
datoria mea să invit încă o dată pe susnumiţii profesori să îngrijească a se 
pune în acord cu legea și pentru a nu face ca cursurile liceului să sufere, am 
lăsat ca d-lor să-și vază de cursuri bazat mai mult pe consideraţiunea că 
poate lucrul va rămâne neobservat de cei în drept. Nu mult după această 
însă, în ziua de 21 februarie a.c., am fost somat pentru a doua oară din 
partea președintelui consilului de instrucţiune publică să interzic imediat 
acestor domni profesori de a mai continua la școală, punându-mi-se în 
vedere că, la caz contrar, autorităţile administrative se vor vedea silite a 
lua faţă de întreaga școală măsurile coercitive prevăzute în lege. Faţă de 
această nouă somaţiune, nemaiputând lăsa lucrurile în aceeași stare, fără 
să expun însăși existenţa școlii, am sfătuit pe d-nii Pineta, Hyppert și Dr. 
Popovici să înceteze de a mai veni la școală cu începere din ziua de 26 
februarie trecut.

În acelaș timp, i-am invitat să-și găsească câte un suplinitor pentru ca 
cursurile lor să nu rămâie nefăcute până când vor fi în poziţiune a-și relua 
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ocupaţiunile la școală și să îngrijească ca cel mult până într-o lună să facă ce 
le stă în putinţă, pentru a se pune odată în regulă cu cerinţele legii. În lipsa 
altor persoane competente care ar fi putut să-i suplinească în condiţiuni 
mai bune, am fost nevoit să accept suplinirea, de la data sus menţionată, a 
părintelui Hyppert, prin dl. V. Constantinescu, a d-lui Dr. Popovici prin dl. 
I. Dalametra și a d-lui Pineta prin dl. Iusuf Zia, toţi profesori la acest liceu. 
Suplinirile acestea însă, în condiţiunile în care am fost nevoit să le accept, 
nu pot fi decât dăunătoare învăţământului, mai ales dacă ar dura o vreme 
mai îndelungată, pentru că, pe de o parte profesorii suplinitori sunt deja 
destul de ocupaţi cu materiile lor respective, iar pe de altă parte, pentru 
că suplinirea lasă mult de dorit, mai ales în ceea ce privește pe dl. Iusuf 
Zia care, neștiind românește, își face cursul în limba turcă servindu-se în 
clasă de limba franceză, limbă pe care elevii claselor inferioare n-o cunosc 
îndeajuns, pentru a se putea servi de dânsa la învăţarea limbii turcești. Tot 
așa și cu dl. I. Dalametra, care nu cunoaște din limba germană decât ceea 
ce a învăţat în cursul studiilor sale liceale.

Aducând la cunoștinţa Dvs. cele ce preced, cu onoare vă rog Domnule 
Ministru, să binevoiţi a aproba suplinirile de mai sus pe timp de o lună, cu 
începere din ziua de 25 februarie a.c. și totodată a dispune cele ce veţi crede 
de cuviinţă, în cazul când nici după această lună d-nii Hyppert, Pineta și 
Dr. Popovici nu vor putea poseda autorizaţia avută de lege, pentru a-și 
putea relua cursurile d-lor la liceu.

Binevoiţi, vă rog, Domnule Ministru, a primi asigurarea prea înaltei 
mele consideraţiuni,

Director, 
(ss) Dr. Pucerea

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43, vol. 1/1899, f. 10. Cota nouă: 344/1899, f. 159-161
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170 1���, februarie 13. Raportul revizorului 
școlar Gh. Ghica Papa [către Ministrul 

Cultelor și Instrucţiunii Publice Spiru Haret] asupra 
celor constatate la școlile și în localităţile Bitolia, Gopeși 
și Moloviște

4.III.899 Bitolia, 15 martie 1899

La Bitolia 70 de copii la o populaţie de 15.000. Este cu totul nesuficient. 
Observaţie analogă se poate face și pentru cele mai multe din celelalte școli 
din Macedonia. Raportul de faţă se va avea în vedere la regularea bugetului 
școalelor din Macedonia pe anul școlar 1899–1900.

(ss) Haret

Domnule Director,
Ca urmare la raportul meu din 23 decemvrie 1898, cu Nr. 3, am onoarea 
a răspunde la chestionarul ce Onor. Minister mi-a trimis la 12 noemvrie, 
anexat la adresa cu Nr. 75.285, seria B; binevoiţi a însemna că răspunsul 
de faţă privește trei localităţi: Bitolia, Gopeși și Moloviște, ale căror școale 
au fost inspectat de subsemnatul și a căror rezultat vi s-a comunicat prin 
raportul meu cu Nr. 6 din februarie.

Bitolia. Populaţiunea acestui oraș numără până la 60.000 locuitori 
români, bulgari, musulmani, israeliţi, catolici și foarte puţini protestanţi. 
Populaţiunea românească este de aproximativ 15.000 suflete. Românii se 
ocupă cu comerţul și cu industria. Comunitatea românească nu dă nici un 
ajutor școalei, căci nici nu există, nefiind un cap religios. Ca populaţiunea 
românească să se intereseze mai mult de școală, este de neapărată trebu-
inţă: a) să fie un local de școală proprietate a românilor în aparenţă dar 
în realitate a Ministerului; b) Să se clădească o catedrală sau, cel puţin, o 
capelă românească, tot în condiţiunile de mai sus; c) Să se subvenţioneze 
doi, trei preoţi din cei existenţi care să nu depindă de arhiereul grec; d) 
Să se caute pe cât ar fi cu putinţă a se face să dispară spiritul de grevă. 
Numărul copiilor de români , băieţi și fete, în vârstă de școală se ridică la 
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2000; numărul copiilor de români care frecventează școalele române din 
acest oraș este de 70, dintre care 30 băieţi și 40 fete, toţi regulaţi.

Străini nu sunt decât 4–5 băieţi și fete, neregularitatea frecventării 
provine numai de forţă majoră; elevii din comunele învecinate nu vin 
din cauză că distanţa ce le desparte e mare și aproape toate comunele 
românești sunt înzestrate cu școale românești. Numărul aproximativ 
al copiilor de români care frecventează școalele străine și mai ales cele 
grecești, este de 1400. Spre a fi îndreptaţi copiii de români către școalele 
românești, condiţiunea sine qua non este articolul al 5-lea; școala are 
cinci clase și e bine ţinută. În trei săli de clasă se fac lecţii. Numărul 
metrilor pătraţi a fiecărei săli de clasă este: una de 16 m.p., a doua de 
15 m.p. și a treia de 6,27. Starea localului școalei este bunicelă; nici un 
institutor diriginte nu-și are locuinţa în școală. Chiria plătită pentru 
localul școalei primare este 800 de franci anual. Cu actuala chirie poate 
că s-ar găsi un alt local mai bun, dar nu și cu același număr de încăperi, 
nici în centrul orașului, căci remarcaţi că localul școalei primare din 
acest oraș se compune din două apartamente, dintre care unul cu cinci 
camere servește de școală iar al doilea servește de sucursală a internatului 
pe lângă liceul român din Bitolia, unde locuiesc 18 interni. Mobilierul 
școalei lasă de dorit. Directorul școalei, dl. Filip Apostolescu, are patru 
clase gimnaziale la liceul Sf. Sava din București; dl. Petre Mihăilescu 
este absolvent al liceului român din acest oraș și cu un an de practică 
al școalei normale de învăţători din Câmpulung. G. Perdichi n-are nici 
un act; mă informează însă că are un certificat de trei clase primare al 
școalei primare de la Sf. Apostoli din București și pe care n-a vrut ca să 
mi-l prezinte. Al. Naţca, absolvent al gimnaziului grecesc și cu patru clase 
ale liceului român din Bitolia. Dl. F. Apostolescu funcţionează de 28 de 
ani; dl. P. Mihăilescu de doi ani, G. Perdichi de 28 de ani cu întrerupere 
și dl. Naţca de 8 ani. Niciunul nu posedă numerele ordinelor cu care au 
fost numiţi. Dl. Filip Apostolescu a funcţionat 17 ani la Ohrida, doi ani 
la Crușova și de la 1890 încoace la Bitolia, dl. G. Perdichi a funcţionat la 
Perivole, Nijopole, Moloviște și Bitolia. Date precise nu mi-a dat. Dl. P. 
Mihăilescu doi ani la Bitolia și dl. Al. Naţca opt ani la Bitolia.
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Dl. Filip Apostolescu primește 140 de lei pe lună, dl. P. Mihăilescu 100 lei, 
dl. G. Perdichi, după statele de prezenţă, primește 90 fr., iar acum spune 
că primește 120 lei lunar. Dl. Al. Naţca primește 80 lei lunar. Cele trei 
registre indispensabile sunt ţinute binișor; cărţile întrebuinţate pentru 
diverse obiecte sunt: Abecedar de Speranţa, cele trei părţi a cărţii de citire 
de învăţătorii asociaţi, Gramatica de Manliu, Aritmetica de Pop și Mirescu, 
Istoria românilor, Istoria Sacră a Vechiului și Noului Testament, Catehism, 
Geometrie, Metoda de Ahn pentru limba franceză, geografie, caligrafie 
și desen, limba greacă și limba turcă. Anul acesta Ministerul n-a trimis 
nici o carte didactică. Dl. V. Constantinescu, profesor al liceului român, 
căruia i se încredinţează cărţile, a distribuit pe la școale din acelea care a 
avut în depozit din anii precedenţi. Școala primară din Bitolia dă cei mai 
buni elevi; cauza este că domnii institutori își caută cu scrupulozitate de 
datoria lor. Rezultatul din punctul de vedere didactic este satisfăcător. Dl. 
Filip Apostolescu, directorul școalei cere cu stăruinţă depărtarea d-lui 
G. Perdichi de la școala primară din Bitolia, pentru motivul că suszisul 
domn institutor nu se bucură de nici o reputaţie în societate sub toate 
punctele de vedere și că nu e bun de școală.

Gopeși. Populaţiunea acestei comune este de 2600 de suflete, toţi 
români; se ocupă cu comerţul și cu industria de prima necesitate. Comu-
nitatea nu dă nici un ajutor școalei. Numărul copiilor în vârstă de școală, 
băieţi și fete, este de 280, numărul copiilor care frecventează școala este 
de 196, toţi regulaţi. Nu este nici un străin. Comunele fiind depărtate una 
de alta, nu vin. Numărul copiilor de români care frecventează școalele 
grecești din această localitate este de 70. Ca restul copiilor să fie îndreptaţi 
către școalele române, mijlocul cel mai eficace este recunoașterea oficială 
a unui episcop român. Școala are cinci clase; lecţiuni se fac în trei clase, 
atât la școala de băieţi cât și la cea de fete. Una din săli are 25 m.p., a doua 
42 și a treia 21,28. Chirie nu se plătește fiind proprietatea comunei. Nici un 
institutor nu locuiește în școală. Mobilierul acestei școale lasă de dorit. Dl. 
D. Piţa este absolvent al liceului român din Bitolia și cu un an de practică 
al școalei normale de învăţători din Câmpulung. Dl. Sterie Dimitrescu, 
absolvent al liceului Sf. Sava din București. Dl. G. Caracota cu trei clase 
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ale liceului român din Bitolia și dl. Tașcu Papa-Mihale cu trei clase ale 
gimnaziului grecesc. Dl. D. Piţa funcţionează de la anul 1893 la școala din 
Gopeși; dl. St. Dimitrescu de 21 ani, dl. G. Caracota de 13 ani iar dl. Tașcu 
Papa-Mihale de patru ani.

Școala de fete din această localitate numără 90 eleve regulate, divizate 
în patru clase. Tot în trei săli de clasă se fac lecţii; numărul metrilor pătraţi 
este ca și cel al școalei de băieţi. Sunt trei institutori: D-na Anastasia Calina 
cu certificat de o clasă gimnazială, funcţionează de 12 ani cu leafă lunară 
de 50 franci, d-ra Elena Consti cu certificat de clasa a doua gimnazială din 
Bitolia, numită de dl. A. Mărgărit la anul 1890 la școala din Magarova; 
a mai funcţionat la școalele din Ghiorgea, Hrupiște și Caterina cu leafă 
lunară de 60 lei. D-na Sevasta Zica, elevă a gimnaziului grecesc din 
Bitolia, numită la școala din Moscopole la anul 1892; la anul 1893-94 a 
fost tranferată la școala română din Ghiorgea, apoi la școala din Pisoderi. 
Această școală desfiinţându-se la anul 1896, suszisa d<omnișoa>ră a fost 
transferată la școala din Gopeși, dar deoarece n-a vrut să meargă a fost 
destituită de dl. A. Mărgărit, inspectorul școalelor române din Turcia. 
La anul 1898 a fost reintegrată la postul său din Gopeși prin adresa 
ministerială cu Nr. 65.682 din 8 octomvrie același an, cu leafă de 50 de 
lei lunar. Nici un altul din domnii institutori sau institutoare nu predă 
numărul ordinelor cu care au fost numiţi. Dl. Dem. Piţa funcţionează de 
la anul 1893 la școala din Gopeși; dl. St. Dimitrescu a funcţionat 9 ani la 
școala din Neveasta, 6 la cea din Hrupiște, 5 la cea din Moloviște și 2 ani 
la școala din Gopeși. Dl. G. Caracota un an la școala din Moloviște și 12 
ani la cea din Gopeși. Dl Tașcu Papa-Mihale, 4 ani numai la Gopeși; ca 
cântăreţ și ca ajutor de școală, dl. Dem. Piţa primește 100 lei lunar, dl. 
St. Dimitrescu 114 lei pe lună, dl. G. Caracota 80 lei lunar și dl. T. Papa-
Mihale 75 lei ca cântăreţ și ca ajutor de școală; acești doi din urmă se 
plătesc din fondurile lui D. Cazacovici. Cărţile întrebuinţate în școală 
pentru diverse obiecte sunt: cele trei părţi la citire de învăţători asociaţi, 
Gramatica și sintaxa de Manliu și de Speranţa, Micul Catehism, Istoria 
Sacră de Florian, Aritmetica de Popp și de Ciocaneli, Geografia de Gorjan, 
Geometria de Arbore, Istoria românilor, Abecedar de Speranţa, Caligrafie 
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și desen, Metoda Ahn pentru limba franceză, limba greacă, limba turcă și 
muzica bisericească. Școalele primare din Gopeși dă cei mai buni elevi; 
cauza este că d-nii institutori și institutoare își caută scrupulos de datoria 
lor. Rezultatul din punctul de vedere didactic precum și din punctul de 
vedere al numărului elevilor este satisfăcător.

Moloviște. Populaţiunea totală a comunei se ridică la cifra de 2500 
de suflete, toţi români. Se ocupă cu comerţul în străinătate, mai ales 
în Bulgaria și Serbia. Comunitatea dă de tot ce școala are necesitate. 
Numărul copiilor în vârstă de școală este de 250 băieţi și fete; numărul 
copiilor care frecventează școalele române este de 150. Străini nu există. 
Toţi merg regulat la școală, afară numai dacă sunt opriţi din cauză de 
boală. O treime din copii de români sunt care frecventează școalele 
străine. Acești copii de români ar putea fi îndreptaţi către școalele române 
numai când s-ar recunoaște oficial episcopatul român, sau deocamdată 
să se trimită acolo încă un preot român. Școala de băieţi din această 
localitate are 5 clase și începătorii, iar cea de fete 4 clase. În patru săli de 
clasă se fac lecţii; numărul metrilor pătraţi ai fiecărei săli de clasă este: 
una de 50 m.p., a doua de 40 m.p. a treia de 21.70 și a patra de 20 m.p. Nici 
un institutor nu locuiește în școală. Chirie pentru școala de băieţi nu 
se plătește, fiind proprietatea comunei. Pentru școala de fete se plătește 
chirie suma de 120 lei anual. Mobilierul acestor școale este în bună stare. 
Școala din Moloviște are patru institutori și anume: dl. N. Buia, director, 
cu certificat de cinci clase al liceului român din Bitolia; funcţionează 
de 18 ani. Dl. Ion Ciomu de 7 ani, dl. Toma Apostolescu de 7 și dl. Spiru 
Popescu de 19 ani. Nici unul nu posedă numerele ordinelor cu care au fost 
numiţi. Dl. N. Buia a funcţionat la Magarova 4 ani, la Ghiorgea un an, la 
Veles 3 ani și la Crușova 2 ani. Dl. Ion Ciomu 7 ani numai la Moloviște. 
Dl. T. Apostolescu a funcţionat la Ghiorgea, Târnova și Ohrida; dl. S. 
Popescu a funcţionat un an la Gopeși și 16 ani numai la Moloviște. Dl. N. 
Buia primește 114 lei lunar, dl. Ion Ciomu cu patru clase ale liceului român 
din Bitolia, cu leafă lunară de 70 fr., dl. Toma. Apostolescu este absolvent 
al gimnaziului grecesc din Bitolia și elev al liceului român din Bitolia cu 
certificat de 4 clase liceale și cu leafă lunară de 70 lei. Dl. S. Popescu, elev 



302 Victor Papacostea, Mihail Regleanu

al școalei din Moloviște, numit de dl. A. Mărgărit ca cântăreţ la biserica 
de acolo și ca ajutor de școală cu leafă de 70 lei pe lună. D-ra Vasilichia 
Ionescu cu certificat de cl. I gimnazială din Bitolia, a funcţionat la școala 
din Ohrida 4 ani și la cea din Nijopole 4 ani, cu leafă lunară de 50 lei. D-ra 
Zograf Domnica este absolventă a Școalei Normale primare de fete din 
Bitolia, s-a numit la 1 septemvrie 1898, de către Societatea Macedoromână, 
cu o leafă de 50 lei pe lună. Registrele școalei se ţin în bună stare atât la 
școala de băieţi cât și la cea de fete. Cărţile întrebuinţate în școală pentru 
obiecte sunt aceleași cu ale școalelor din Bitolia și Gopeși, dar în număr 
insuficient și aceasta din cauză că Onor. Minister n-a trimis anul acesta 
nici un manual. Și această școală ca și cea din Gopeși dă cei mai buni elevi. 
Rezultatul din punctul de vedere didactic precum și din punctul de vedere 
al numărului elevilor este satisfăcător.

Primiţi, vă rog, Domnule Director, asigurarea prea stimei mele consi-
deraţiuni,

(ss) Gh. Ghica Papa,
revizor școlar

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43, vol. 1/1899, f. 1. Cota nouă: 344/1899, f. 1-4

171 1���, martie 10. Cererea locuitorilor din 
Livezi a li se plăti preoţii prin care vor reuși 

să desfiinţeze partidul grecesc

Stimate Domnule Gheorghe Ghica,
Satul nostru situat pe piscul muntelui Paic din districtul Ghevgheli, vilayetul 
Salonic, numără aproape patru sute șaptezeci de familii care vorbesc numai 
limba română. Fiindcă până acum locuitorii satului nostru nu rămâneau 
în tot timpul iernii în aceeași parte, ci se răspândeau ici și colo și fiindcă 
din această strămutare păgubeau și materialmente și spiritualmente, se 
hotărâră pe la toamna trecută și rămaseră spre încercare patruzeci și 
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cinci de familii, care petrecură iarna foarte bine, și acum toţi sătenii se 
pregătesc și repară casele lor spre statornica lor stabilire în comuna Livezi 
din Meglenia.

Această bună stare a compatrioţilor noștri văzând arhiereul Florinei 
Ioanichie, din parohia căruia atârnă satul nostru bisericește, a venit aici, a 
semănat dezbinări între locuitori, a format partid grecesc și în acelaș timp 
a adus un oarecare institutor. Noi însă nu desperăm, nu pierdem curajul, 
fiind adevăraţi urmași ai vechilor romani. Să se noteze că pe la septemvrie 
viitor are de gând să vie iarăși în părţile noastre suszisul arhiereu și, spre 
a preveni răul, stimate Domnule, vă rugăm fierbinte ca să înscrieţi în 
catalogul preoţilor români și pe ceilalţi preoţi ai noștri, care până acum 
sunt cu partidul grecesc, de unde abia am putut ca să-i convertim, anume 
pe Papa Dimitrie, Papa Ghianachi și Papa Constantin, care având în 
fruntea lor pe preotul român, cuviosul Papa Nicolae Economu se va 
introduce și la biserică ca limbă principală limba română, și vom reuși 
cu desăvârșire la cele dorite, iar elevii ce urmează în școala noastră vor 
întrece numărul de două sute nouăzeci, după înscrierea preoţilor noștri 
în catalog și așa orice partid va dispare, orice grecism se va nimici. Deci, 
vă rugăm ca să îngrijiţi a se trimite institutori proporţional cu elevii ca să 
se facă cerutul progres.

Suntem siguri că se va lua în consideraţie umila noastră cerere și că 
va aduce doritul rezultat. Deci vă oferim veșnica noastră recunoștinţă și 
rămânem cu cel mai profund respect, 

Preotul, 
(ss) Papa Nicolae Iconomu
(ss) Institutorul Constantin Canacheu 
Livezi, 10 martie 1899

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43, vol. 1/1899, f. 26. Cota nouă: 344/1899, f. 24-25



304 Victor Papacostea, Mihail Regleanu

172 1���, august 11. Raportul Dr. Pericle Pucerea 
[către Ministrul Cultelor și Instrucţiunii 

Publice Take Ionescu] asupra îmbunătăţirii stării li-
ceului din Bitolia

Direcţiunea 
Liceului Românesc 
din Bitolia (Macedonia)
Nr. 55

Bitolia, 11 august 1899

Soluţiile sunt date în dreptul fiecărui articol.
(ss) T. Ionescu

Domnule Ministru,
Liceul ce am onoarea a dirija, fiind singura instituţiune mai înaltă de 
educaţiune și instrucţiune românească pentru românii din Turcia, trebuie 
să fie în mod constant și neîntrerupt obiectul atenţiunii deosebite a tuturor 
acelora care, de aproape sau de departe, se interesează de bunăstarea și 
de propășirea reală a cauzei naţionale din părţile acestea. Importanţa 
excepţională și netăgăduită a acestei instituţiuni de cultură, reiese din 
însăși misiunea ei.

Întradevăr pe băncile liceului din Bitolia se formează gândirea și 
simţirea generaţiilor viitoare din întreaga Macedonie, din Epir și Albania; 
pe băncile acestui liceu se pregătește, în cea mai mare parte, personalul 
didactic al școalelor noastre primare, a căror bunăstare, din nenorocire, 
se resimte încă așa de dureros, din cauza lipsei de oameni bine pregătiţi 
pentru a le conduce, – în fine existenţa acestui liceu dă tinerilor doritori 
de a îmbrăţișa o carieră liberă și de a căpăta o instrucţiune superioară, 
posibilitatea de a urma, după absolvirea studiilor liceale, cursurile 
diferitelor facultăţi din ţară sau străinătate.

Dintr-un alt punct de vedere importanţa acestui liceu reiese nu mai 
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puţin însemnată; el e unicul liceu existent în Turcia și a fost creat și 
instalat din primul moment în orașul Bitolia, situat în inima Macedoniei. 
Acest oraș cu o populaţiune de peste 50.000 locuitori, dintre care aproape 
o treime este românească, este și trebuie să fie considerat, cu drept cuvânt, 
ca metropola românismului din Macedonia. Aci, în capitala acestei 
provincii, diferitele propagande și-au creat, de un lung șir de ani cele 
mai înalte instituţiuni culturale ale lor, împrejurare care face din această 
localitate, adevărata arenă, unde se poartă zilnic războiul între diferitele 
naţionalităţi rivale din întreaga Macedonie: turci, greci, români, bulgari, 
sârbi, etc., etc.

Toate aceste naţionalităţi și propagande și-au dat seama din vreme că, ca 
și în orice altă privinţă, victoria nu poate fi decât din partea celui mai bine 
pregătit și mai tare la luptă și, în consecinţă, au căutat din toate timpurile 
să aducă an cu an îmbunătăţiri noi instituţiunilor lor de cultură, și cu 
modul acesta să le puie în poziţie de a se putea impune prin ele înșile, prin 
valoarea și buna lor organizare, populaţiunii. Lucrul acesta l-au înţeles 
bine și din vreme, atât grecii cât și bulgarii, dar mai ales cei dintâi. Grecii, 
dându-și seama de aceea ce-i putea aștepta în ziua când populaţiunea 
românească, simpatică lor, va avea la îndemână instituţiuni românești tot 
așa de bine organizate și având aceeași valoare culturală cu cele grecești, 
au căutat din vreme și, din nenorocire pentru noi, au și găsit mijloacele 
de a ridica tot mai mult în ochii populaţiunii românești, valoare liceului 
lor din Bitolia, înzestrându-l cu personal didactic bine pregătit și capabil, 
dotându-l din belșug cu tot materialul didactic necesar și, mai presus 
de toate, instalându-l într-un local propriu, o clădire mare, impozantă, 
răspunzând cu prisosinţă la toate cerinţele igienice și școlare. De mai 
bine de 10 ani, atât liceul și școala primară de băieţi, cât și școala normală 
grecească de fete din Bitolia, prin clădirile impozante în care se află 
instalate, dau propagandei grecești un ascendent enorm faţă de mișcarea 
noastră naţională și, prin aceasta, acel caracter, acea notă de stabilitate 
și longevitate, indispensabile pentru reușita oricărei mișcări culturale de 
această natură. Bulgarii, de asemenea n-au stat mai în urmă. Ei posedă 
astăzi în Bitolia un liceu și o școală secundară de fete, având fiecare câte un 
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internat, instalate în clădiri proprii, frumoase, întreţinute bine și conduse 
tot așa de bine.

Din nenorocire, numai noi românii n-am știut să ne dăm seama la 
timp oportun de necesitatea imperioasă de a pune instuţiunile noastre 
din Bitolia, cel puţin pe un picior de egalitate cu acelea ale susziselor 
propagande, deși acesta era singurul mijloc, care în lipsa altora ne-ar fi 
putut asigura o propășire reală și constantă a chestiunii naţionale în sânul 
populaţiunii românești din acest centru important al Macedoniei. Noi 
singuri am fost refractari la progres, noi singuri ne-am ferit de curentul 
de emulaţie indicat de chiar rivalii noștri. Noi am lăsat ca liceul nostru să 
stagneze, ba chiar, în unele vremuri, să dea îndărăt, dând, cu modul acesta, 
întregii chestiuni verdictul de osândire și făcând ca în special liceul să fie 
scârbit și evitat sistematic sau desconsiderat din partea populaţiunii care 
nu putea să ne îmbrăţișeze nici școala, nici cauza, în condiţiunile cu totul 
inferioare și defavorabile în care ele se prezentau.

Rezultatul acestei indolenţe culpabile a conducătorilor chestiunii româ-
nești din Macedonia, îl putem vedea cu toţii astăzi; el e trist și dureros. 
Astăzi, după 19 ani de existenţă a școalelor românești în Bitolia, abia 
numărăm printre bituleni 15–20 familii românești, care să ne agreeze, în 
vreme ce grosul populaţiunii românești din acest oraș e devotată cu trup 
și suflet cauzei urmărite de propaganda grecească.

Din fericire în ultimele timpuri, guvernul ţării, pătruns de adevăratele 
cauze de stagnare și chiar de retrogradare a chestiunii naţionale în 
Macedonia s-a încercat să le dea în lături, pe cât posibil i-a fost. Subsemnatul, 
ca unul care de un an de zile am partea mea în lupta ce se duce în Bitolia 
în contra reușitei propagandelor rivale nouă, vă pot mărturisi, Domnule 
Ministru, că deja e un reviriment întreg care se operează pe tăcute în 
sânul populaţiunii romînești din Bitolia în favoarea cauzei noastre, și 
aceasta numai graţie măsurilor salutare, – deși cu totul incomplete, – luate 
în toamna anului trecut de către Domnul Haret, pe atunci ministru al 
Cultelor și Instrucţiunii Publice. Dar pentru ca opera d-lui Haret să poată 
dăinui și aduce rezultatele dorite, e absolut necesar, Domnule Ministru, 
ca ea să fie completată și dusă înainte. În consecinţă și mai presus de 
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orice, – lăsând la o parte, pentru moment, chestiunea bisericească, a cărei 
rezolvire favorabilă de altfel ar imprima un avânt imediat și nespus de 
mare întregii chestiuni, – mai presus de orice, zic, liceul din Bitolia ar 
trebui să fie cât mai neîntârziat obiectul preocupaţiunilor Domniei Voastre. 
Punerea liceului nostru din Bitolia nu numai pe un picior de egalitate, ci 
pe o treaptă superioară instituţiunilor similare grecești și bulgărești, e de 
o necesitate imperioasă și urgentă. Ea constitue o condiţiune sine qua nou, 
pentru buna îndrumare a chestiunii naţionale în orașul Bitolia, precum și 
pentru buna și curânda reușită a scopului urmărit prin crearea lui.

Ar fi timpul, Domnule Ministru, să apărem odată în faţa populaţiunii 
românești din Bitolia, așa cum suntem: naţiune civilizată, cultă, plină 
de vigoare și mai presus de toate cu dreptul de a sta în capul tuturor 
naţionalităţilor din Peninsula Balcanică! Numai arătând lumii românești 
din Macedonia cine suntem și cât putem, ne-ar putea fi permis să aspirăm 
a realiza și, în scurtă vreme, dezideratele marilor patrioţi, care au făcut 
parte din generaţiunile trecute ale ţării-mume și a căror dorinţă, lăsată cu 
limbă de moarte urmașilor, a fost ca arborele românesc să ajungă a fi falnic, 
atât prin tulpina sa, – Regatul României Libere, – cât și prin ramurile sale, 
populaţiunile românești din afara regatului. Ar fi timpul deci ca liceul 
nostru din Bitolia, să fie scos din toropeala în care lâncezește de un lung 
șir de ani, în dauna intereselor celor mai vitale a cauzei naţionale de peste 
Dunăre; ar fi timpul, repet, să facem ca liceul nostru din Bitolia să fie pus 
pe o treaptă nu numai egală ci cu mult superioară celorlalte instituţiuni 
similare grecești și bulgărești.

Și, fiţi sigur, Domnule Ministru, că în momentul în care vă veţi hotărî 
la aceasta, veţi realiza pe dată ceea ce nu s-a putut realiza în decurs de trei 
decenii trecute, de vreme ce veţi fi pus adevăratele temelii solide, pe care în 
scurtă vreme se va putea ridica lesne și treptat marele și falnicul edificiu 
al românilor din Turcia. Nu încape nici o îndoială că pentru aceasta se cer 
sacrificii noi și poate sacrificii însemnate. Permiteţi-mi însă, în privinţa 
aceasta, a vă reaminti aci propriile d-vs. cuvinte: „Naţiunea care n-are 
untdelemn în candelă nu merită să trăiască”.

În vederea aceasta, am onoarea, Domnule Ministru, a vă propune 
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următoarele măsuri ce cred necesare de luat cât mai neîntârziat cu privire 
la liceul ce am onoarea a dirige:

1) Mutarea chiar cu începerea anului școlar viitor a liceului și internatului 
de băieţi din Bitolia, din vechiul local, cu totul impropriu atât din 
punctul de vedere al încăperii cât și din cel al cerinţelor igienice celor 
mai elementare.
2) Alocarea în bugetul școalelor din Turcia pe exerciţiul 1899–1900, a 
sumei de 60–80.000 lei, cu care să se înceapă chiar din primăvara viitoare 
clădirea unui local propriu pentru instalarea liceului și internatului de 
băieţi
3) Înfiinţarea a încă unui an de studiu pe lângă cei 7 existenţi și iden-
tificarea programei pentru cei patru ani de curs superior, cu programa 
secţiunii moderne a liceului din ţară, cu oarecare modificări sau ada-
osuri reclamate de cerinţele și nevoile populaţiunii din Macedonia.
4) Ridicarea subvenţiunilor pentru diferitele catedre, de la 180 lei lunar 
la 250 lei lunar, rămânând ca numai titularii care posedă un titlu 
academic să fie retribuiţi cu 250 lei lunar. Această măsură ar conveni 
tuturor tinerilor titraţi, care astăzi pribegesc prin ţară nevroind 
a se întoarce în Macedonia în condiţiunile actuale de retribuire a 
catedrelor ce li se propun. În orice caz acești tineri pregătiţi cu sacrificii 
însemnate din partea statului român, anume în vederea utilizării lor 
în Macedonia, trebuiesc utilizaţi cât mai neîntârziat; iar în cazul când 
nici în condiţiunile de retribuire de mai sus, tot n-ar vroi să se întoarcă, 
ei ar trebui constrânși la aceasta, luându-se măsurile trebuincioase, ca 
dânșii să nu poată ocupa în ţară funcţii retribuite de stat.
�) Crearea unei catedre de limba română pentru cursul inferior.
�) Crearea unei catedre de desen, caligrafie și gimnastică, retribuită cu 
150–180 lei lunar și încredinţarea ei d-lui Duraţio, absolvent diplomat al 
școalei de belle-arte din București.
�) Separarea catedrei de știinţe fizico-chimice de cea de higienă, și 
crearea unei catedre de higienă, al cărui titular să predea higiena și la 
școala normală de fete.
�) Numirea d-lui Mihail Stathu, licenţiat în litere la catedra de limba 
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latină în locul d-lui I. Dalametra, care ar putea trece la catedra similară 
de la gimnaziul din Berat.
�) Numirea d-lui Mihail Dimonie, licenţiat al facultăţii de știinţe, la 
catedra de știinţe naturale, ocupată actualmente de dl. N. Caracota, 
dar care fiind grav bolnav se găsește în imposibilitate de a-și relua 
ocupaţiunile la liceu.
10) Numirea d-lui Șaabedin, student al facultăţii de drept din București, 
în locul d-lui M. Pineta, care n-are perminiunea legală indispensabilă 
pentru a putea funcţiona ca profesor la liceul nostru.
11) Numirea unui alt titular la catedra de limba franceză, curs superior, 
în locul părintelui catolic Hyppert, care fiind prea bătrân și mai 
încontinuu bolnav, nu mai poate munci și e nevoit să absenteze de la 
curs cea mai mare parte a anului.
12) Numirea unui titular la catedra de știinţe fizice-chimice. Această 
catedră ar trebui propusă în primul loc d-lui Otto, chimist, licenţiat în 
știinţe fizico-chimice; în cazul când d-sa nu va primi propunerea, ea ar 
putea fi încredinţată d-lui Tașcu Pucerea, lincenţiat în farmacie de la 
Universitatea din București.
13) Numirea unui titular la catedra de limba română, curs superior, care 
e vacantă încă din anul trecut.
14) Prevederea în bugetul internatului, numai pe exerciţiul 1899–1900 
a sumei de 6000 lei, pentru facerea de uniformă la 120 elevi bursieri, 
socotind câte 50 lei de fiecare.
1�) Prevederea în bugetul internatului numai pe exerciţiul 1899–1900 a 
sumei de 2000 lei pentru cumpărarea de paturi de fier la elevii interni.
1�) Prevederea în bugetul liceului, numai pe exerciţiul 1899–1900 a sumei 
de 3000 lei, pentru cumpărarea aparatelor și instrumentelor cabinetului 
de fizică, chimie și istorie naturală.
1�) Prevederea în bugetul liceului, anual, a sumei de 500 franci, pentru 
cumpărarea de cărţi necesare liceului.
1�) Prevederea unei subvenţii de 30 fr. lunar pentru secretarul cancelariei 
liceului.
1�) Prevederea unei subvenţii de 30 lei pentru subdirectorul internatului
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20) Prevederea în bugetul celor două internate de băieţi și de fete a sumei 
lunare de 50 fr. pentru plata medicului internatelor.
21) Prevederea în bugetul liceului a sumei de 20 fr. lunar, pentru 
cheltuielile de cancelarie.
22) Prevederea în bugetul liceului a sumei de 300 fr. anual pentru 
cheltuielile examenelor publice și cumpărarea de premii la elevi.
Binevoiţi, vă rog, Domnule Ministru, a primi asigurarea prea înaltei 

mele consideraţiuni,
Director,
Dr. Pucerea

[Rezoluţia ministrului Take Ionescu:]
[La punctul 1] Se aprobă. T.I.

[< La punctul> 2] Se însărcinează să găsească un teren mare și să ne scrie 
de cost. T.I.

[< La punctul> 3]: Vor rămâne 7 ani, însă programul se va alcătui special 
pentru Turcia, apropiindu-se de programa secţiei moderne din ţară. Ideea 
dominantă va fi să semene acest liceu cu o școală cât de utilă. Astfel se va 
învăţa și contabilitatea și ţinerea registrelor. De asemenea elevii din cl. VII 
care se destină la profesorat primar vor face practica pedagogică la școala 
primară ca elevii școalelor noastre de învăţători și cei mai buni vor să facă 
și un an practică la școala de aici de învăţători. Se va lua din limba latină 
mai puţin decât în ţară, în schimb limba greacă modernă se va învăţa și mai 
ales se va da o deosebită atenţie limbii turcești care va rămâne și una din 
limbile moderne (numai una va fi obligatorie), va forma baza învăţăturii. 
De asemenea, filosofia se va reduce cu totul la pedagogie numai. Se va da 
deosebită atenţie la muzică și desen. Dacă se poate, se va introduce și vioara 
și scrima. Consiliul școalei va alcătui un program proiect care ni se va supune 
spre aprobare. T. Ionescu.

< La punctul> 4]: Leafa se va sui la 210. T. Ionescu.
Dl. Dr. Pucerea își va alege personalul. Dacă printre cei aleși sunt unii 

funcţionari la ministerul nostru și refuză să meargă acolo, vor fi înlocuiţi.
[< La punctul> 5]: Nu.
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[< La punctul> 6]: Da
[< La punctul> 7]: Da.
[< La punctul> 8]: Da
[< La punctul> 9]: Da
[< La punctul> 10]: Da
[< La punctul> 11]:Da
[< La punctul> 12]:Da
[< La punctul> 13]: Papahagi din Tg. Jiului.
[< La punctul> 14]: Se aprobă. Și lei 1500 pentru biciclete.
[< La punctul> 15]: Da
[< La punctul> 16]: Se va cere d-lui Dr. Pericle patru schelete cu rugăciune 

a ni le da cât mai curând. Se va cere de la diferitele licee să cedeze celui 
din Bitolia disponibilul de hărţi, planșe de știinţe naturale, globuri, corpuri 
geometrice, aparate de fizică etc. Ce nu se va ajunge se va cumpăra până 
la 2000 lei. Cu 1000 lei se va lua un piano. Pentru bugetul anului viitor se va 
comanda d-lui Capidan, la Paris, un portret al Sultanului și unul al Regelui 
Carol. Preţ 1500 pentru amândouă.

< La punctul> 17]: Se vor adăuga cărţi de la diferite licee. Anual câte lei 
400.

< La punctul> 18]: Nu.
< La punctul> 19]: Nu.
[< La punctul> 20]: Dl. Dr. Pucerea ca director, profesor de igienă și medic 

al ambelor internate, va avea lei 400 pe lună.
< La punctul> 21]: Da.
< La punctul> 22]: Da.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. <…>, f. 7. Cota nouă: 350/1899, f. 201-206
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173 1��� iulie 20. Raportul directorului liceului 
românesc din Bitolia [Dr. Pericle Pucerea 

către Take Ionescu, ministrul Cultelor și Instrucţiunii 
Publice] asupra serbării pentru împărţirea premiilor 
de la acel liceu.

Bitolia, în 20 iulie 1899

Domnule Ministru,
În anul acesta solemnitatea încheierii anului școlar la liceul ce am onoarea 
a dirija, a avut loc în ziua de 20 iulie trecut.

Ziua încheierii anului școlar pentru școalele românești din părţile aces-
tea, prezintă o importanţă cu totul excepţională și neobișnuită în alte părţi. 
Ea e, pot zice, unicul moment din cursul întregului an în care atât priete-
nii, cât și neprietenii școalei, în special, și ai cauzei naţionale, în general, 
au ocaziunea să constate prin ei însuși și la lumina zilei, cei dintâi roadele 
binefăcătoare ale instrucţiunii și educaţiunii date în limba maternă și a 
simţi satisfacţiunea morală adâncă a omului care în calea vieţii e conștient 
de faptul că se găsește pe drumul cel bun și drept și, în consecinţă, a-și 
făuri, pentru sine și cei din jurul său, acel sentiment frumos, nobil și 
înălţător de inimă, care se numește mândria naţională; iar cei de al doi-
lea găsesc prilejul de a prinde părţile slabe și vulnerabile pentru a-și făuri 
din ele arme veninoase, cu care în mod așa de aprig și, din nenorocire, 
uneori cu atâta eficacitate, luptă ei în contra lăţirii și răspândirii culturii 
românești în Macedonia.

Subsemnatul, pătruns de importanţa excepţională a acestei solemnităţi, 
am crezut de datoria mea să fac ca ea să aibă loc în asemenea condiţiuni, 
încât succesul ei să întreacă toate așteptările. Într-adevăr și după infor-
maţiunile tuturora, examenele publice din anul acesta au fost o adevărată 
sărbătoare și din cele mai frumoase pentru toată lumea neasemuit de 
impozantă, atât ca număr, cât și ca poziţiune socială, care a asistat la ele. 
Acest rezultat așa de îmbucurător se datorește în mare parte următoarelor 
împrejurări:
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1) În primul rând este împrejurarea că, în unire cu ceilalţi d<om>ni 
profesori ai liceului, am hotărât ca examenele publice, în anul acesta, să nu 
mai aibă loc în localul liceului ca în anii trecuţi, ci în localul internatului 
de fete, în care se află o sală destul de spaţioasă, frumoasă și prin urmare 
foarte potrivită pentru atari serbări. Ceea ce ne-a determinat să luăm 
această hotărâre este faptul că actualul local al liceului este vechi, hodo-
rogit, în multe părţi dărâmat și mai presus de toate înfundat într-una din 
străzile cele mai umbroase și mai puţin frecventate ale orașului. Odăile 
de clasă sunt mici, cu tavanurile joase, cu ușile și ferestrele hodorogite, 
neîntrunind nici una din condiţiunile higienice, cele mai elementare și 
mai indispensabile, iar sala e așa de mică, de nepotrivită, încât cu greu 
ar încăpea într-însa mai mult ca 40 de persoane. Pe lângă aceasta, ceea 
ce ne-a determinat mai ales să luăm hotărârea de mai sus, este conside-
raţiunea de o importanţă netăgăduită că de actualul local al liceului sunt 
legate reminiscenţe din cele mai neplăcute și mai vătămătoare pentru 
propășirea întregii noastre cauze naţionale. În mintea și inima celor mai 
mulţi români bituleni este înrădăcinată credinţa cum că liceul nostru 
nu are un caracter cu adevărat naţional și că în sânul lui misiunea cato-
lică a preoţilor lazariști, – în casele cărora e instalat liceul și Internatul 
nostru, – ar avea mână liberă de a-și propovădui ideile și credinţele sale 
printre elevi. Deși noi și prietenii noștri știm bine întrucât credinţa este 
fundată, neîndoios estre totuși că adversarii noștri s-au folosit de ea, au 
exploatat-o în trecut și exploatează și astăzi, mai în toate chipurile și au 
știut, fără trudă, să facă dintr-însa o armă din cele mai teribile în lupta 
de extincţiune ce o duc cu atâta înverșunare împotriva neamului și a 
culturii noastre naţionale.

Și nu fără puţină durere de inimă trebuie să recunoaștem că pe această 
cale și cu asemenea arme au reușit, în mare parte, să ţină până astăzi pe 
cei mai mulţi români din Bitolia departe de școala și mișcarea noastră 
naţională, ba chiar o bună parte din ei au devenit campionii cei mai 
devotaţi ai propagandelor străine, cărora le dau din belșug tot sprijinul lor 
moral și material, și asta numai și numai fiindcă se îndoiesc că noi românii 
am urmări cu școala aceasta o ţintă eminamente culturală și naţională.
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2) În al doilea rând nu puţin a contribuit la succesul solemnităţii noastre 
și împrejurarea că în anul acesta am luat dispoziţiunea de a se distribui 
premii la elevii mai merituoși. Acest obicei școlar a cărui utilitate pentru 
suscitarea emulaţiunii printre elevi e de nediscutat, deși introdus odinioară 
în școalele noastre, a fost dat uitării de mai bine de 15 ani, din cauza 
insuficienţelor mijloacelor materiale. Reînvierea lui a făcut o impresie din 
cele mai frumoase și mai salutare, atât asupra elevilor cât și asupra întregii 
asistenţe. Ceea ce însă, mai ales a înălţat caracterul măreţ al solemnităţii, 
a fost împrejurarea foarte măgulitoare pentru școala noastră, că însuși 
Excelenţa sa Vassaf-bei, președintele Consiliului Instrucţiunii Publice 
al Vilayetului, în generoasa d-sale solicitudine pentru ţinta urmărită 
de școala noastră, a binevoit a-mi acorda excepţionala favoare de a se 
însărcina cu remiterea premiilor la elevii care se distinseseră la studii. În 
această privinţă ţin să vă fac cunoscut, Domnule Ministru, că, conform 
prescripţiunilor regulamentului pentru școalele secundare în vigoare, am 
dispus ca pe lângă premiile ce erau să se distribuiască la câte trei din elevii 
din fiecare clasă, să se acorde, în mod deosebit, premii și elevilor care se 
distinseseră în timpul anului la muzică, desen și caligrafie. Cu chipul 
acesta am crezut că voi ridica în ochii elevilor importanţa acestor materii, 
de care trebuie s-o mărturisesc în trecut erau obișnuiţi să nu-și prea dea 
seama.

Cu privire la ordinea după care a avut loc solemnitatea, am procedat în 
chipul următor: la început, corul școalei, sub conducerea maestrului de 
muzică dl. Miu Dafin, a cântat cu destulă pricepere o scurtă rugăciune 
și imnul Sultanului, pe care toată asistenţa l-a ascultat în picioare. După 
aceasta s-au examinat mai mulţi elevi la următoarele materii: limba 
română, limba franceză, limba germană, limba turcă, cosmografie, chimie, 
geografie etc., cu un cuvânt am ales din programul liceului, acele materii 
prin care el stă mai presus de celelalte instituţiuni similare din localitate. 
În intervalele de timp dintre o materie și alta, corul școalei a cântat diferite 
arii școlare și unii dintre elevi au declamat poezii în diferite limbi. La urmă, 
subsemnatul am ţinut o cuvântare prin care am relevat importanţa culturii 
naţionale, apoi am mulţumit publicului și reprezentanţilor autorităţilor 
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imperiale, pentru onoarea ce ne-au făcut prin prezenţa lor și am încheiat 
arătând situaţiunea liceului la sfârșitul anului școlar.

Această situaţiune, Domnule Ministru, se prezintă astfel:
S-au înscris, la începutul anului școlar 164 elevi, și anume:
În clasa I �3 elevi;
<În clasa> II 33 elevi
<În clasa> III �6 elevi
<În clasa> IV �0 elevi
<În clasa> V �4 elevi
<În clasa> VI �� elevi
<În clasa> VII �6 elevi
Din numărul total de 164 elevi, s-au retras în cursul anului școlar 10 

elevi, așa încât la sfârșitul anului școlar, am avut un număr de 154 elevi 
care au trecut examenele orale. Din aceștia 116 au fost promovaţi, 25 au 
rămas corijenţi și 13 repetenţi.

Elevii corijenţi și repetenţi după clase se împart în modul următor:

C
la

se
le Nr. elevilor 

înscriși la 
începutul 
anului

Nr. elevi-
lor retrași 
în cursul 
anului

Nr. elevilor 
rămași la 
sfârșitul 
anului

Promo-
vaţi

Cori-
jenţi

Repe-
tenţi

cl. I 23 3 20 14 2 4

cl. II 33 2 31 22 5 4

cl. III 26 1 25 17 7 1

cl. IV 20 2 18 12 5 1

cl. V 24 2 22 16 4 2

cl. VI 22 – 22 20 1 1

cl. VII 16 – 16 15 1 –

Total 164 10 154 116 25 13

Solemnitatea încheierii anului școlar s-a terminat în mijlocul unei 
animaţiuni neobișnuite. Toţi asistenţii au plecat sub impresiunea că liceul 
nostru este o instituţiune de o valoare culturală reală și că stă cu mult mai 
presus de celelalte școale secundare străine din Bitolia.



31� Victor Papacostea, Mihail Regleanu

La această solemnitate au participat, între alţii: ajutorul Excelenţei 
Sale Guvernatorului Vassaf-bei, președintele Consiliului de Instrucţiune 
Publică a Valiului, mai toţi înalţii funcţionari civili și militari, notabilităţile 
orașului cu aproape întreg corpul consular, precum și foarte mulţi români 
din toate clasele și condiţiunile.

Aducându-vă respectuos la cunoștinţă cele ce preced, vă rog, Domnule 
Ministru, să binevoiţi a primi asigurarea prea înaltei mele consideraţiuni.

Director,
(ss) Dr. Pucerea

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43/1/1899, f. 49. Cota nouă: 350/1899, f. 184-187

174 1��� iunie 1�. Raportul Ministrului Inst-
rucţiunii [Take Ionescu] către Ministerul de 

Externe [condus de Ion N. Lahovari] spre a se interveni 
în chestiunea invinuirilor aduse prof. Vasile Diamandi 
de autorităţile turcești din Ianina

19 iunie 1899

Domniei Sale
Domnului Ministru al Afacerilor Străine
Predecesorul meu Dl. Spiru Haret a încredinţat în septemvrie 1898 postul 
de revizor al școalelor române din Epir și Albania d-lui Vasile Diamandi, 
fost de un șir de ani director al școalei române din orășelul Meţovo, nu 
departe de Ianina.

D. V. Diamandi nu putu să-și exercite controlul său asupra școalelor 
decât vreo trei luni, căci în ianuarie 1899, în urma unor denunţuri primite, 
autorităţile din Ianina au ordonat a i se face percheziţiuni la domiciliul 
său din Meţovo, confiscându-i copii de pe niște scrisori ce d-sa adresase 
d-lui von der Goltz în Germania, în care se vorbea despre năzuinţele 
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românilor-macedoneni de a dobândi autorizaţia pentru episcop, precum 
și un număr din o revistă unde era o poezie cu cuprins patriotic relativă 
la Macedonia, și totodată interzicându-i-se de a ieși din Meţovo, până 
ce comisia de instruire nu se va pronunţa asupra cuprinsului pieselor 
confiscate, și aceasta sub garanţia de 300 lei turcești, depusă de doi români, 
anume Nestor Gheorghiţă, avocat în Ianina și Dumitru Pruni, industriaș 
de asemenea din Ianina.

Pe la sfârșitul lunii aprilie, fiind chemat în Ianina pentru a i se pune în 
vedere rezultatele anchetei, după ce a fost din nou interogat, i s-a spus că 
va fi dat în judecată ca agitator în contra siguranţei statului. Atunci d-sa, 
într-o noapte a părăsit fără știrea nimănuia Ianina, și trecând graniţa prin 
Grecia, a venit la București, arătându-ne prin petiţia ce ne-a adresat că a 
făcut aceasta de teama de a nu fi la sigur condamnat de către tribunalul din 
Ianina, ai căreia membri în mare parte sunt greci. Astfel stând lucrurile, 
vă rog să binevoiţi a interveni prin dl. Ministru de la Constantinopol, 
la locurile competente, pentru ca suszișilor doi garanţi să li se restituie 
garanţiile de câte 150 lei turcești ce fiecare au depus pentru dl. Diamandi, 
iar pe de altă parte să se vadă ce s-ar putea face pentru dl. Diamandi, care 
în cazul cel mai rău, după cât ne spune, ar dori ca judecarea procesului 
său să se strămute la Constantinopol, unde s-ar prezenta și d-sa pentru a 
se apăra, neavând încredere că la Ianina ar scăpa de vreo pedeapsă, fiind 
evident nevinovat.

În așteptarea răspunsului Dvs. asupra măsurilor luate și rezultatului lor, 
am onoarea a vă oferi asigurarea înaltei mele consideraţiuni.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43/1/1899, f. 40. Cota nouă: 350/1899, f. 112
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175 1��� octomvrie �. Raportul Ministrului de 
Externe [Ion N. Lahovari adresat Ministrului 

Cultelor și Instrucţiunii Take Ionescu] în privinţa in-
tervenţiilor făcute la Sublima Poartă pentru cazul de 
condamnare al profesorului Vasile Diamandi.

Ministerul Afacerilor Străine București, 7 Oct. 1899
Nr. 19199

Domnule Ministru,
Drept răspuns la nota Dvs. Nr. 67640 din 25 septemvrie a.c., am onoarea a 
vă comunica că am întervenit de mai multe ori deja în favoarea d<omnu>lui 
Diamandi, pe lângă Sublima Poartă, prin intermediul Legaţiunii noastre 
din Constantinopole. Ca răspuns la intervenirile mele, la 25 ianuarie ni s-a 
comunicat de la Constantinopole că marele vizir a recunoscut că faptul de a 
fi primit prin poștă un ziar interzis în Turcia nu constituie un fapt care să fie 
pedepsit. El însuși atunci a redactat o telegramă în favoarea d-lui Diamandi 
către guvernatorul din Ianina. Printr-un raport din 2 iulie a.c., Ministrul 
României din Constantinopol mă informează că marele vizir a cerut ca 
procesul d-lui Diamandi să fie tranferat la Constantinopol. Binevoitor, el 
declară că stăruiește ca afacerea să rămână suspendată și ca cele 300 lire ale 
d-lui Diamandi să nu rămână confiscate.

La 10 iulie, marele vizir pare absolut convins de intrigile urzite contra 
d-lui Diamandi. La 24 iulie marele vizir se declară din nou convins de 
intrigile urzite contra d-lui Diamandi și a spus că dl. Diamandi va putea 
veni la Constantinopol (iar nu oriunde în Turcia) sub propria ocrotire a 
Alteţii Sale, însă Ministrul nostru adaugă că dl. Diamandi ar face bine să 
aștepte să vadă dacă D<omnia> Sa nu va putea mai întâi să obţie anularea 
sentinţei penale care apasă asupra d-lui Diamandi.

În fine, am primit acum, în urma unei interveniri, o notă de la legaţiunea 
din Constantinopol, informându-mă că în ceea ce privește pe Ministrul 
Justiţiei al Imperiului otoman, el crede că ar fi bine ca dl. Diamandi să 
aștepte în România hotărârea ce va lua în afacerea d-sale, căci ar fi greu ca 
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dl. Diamandi să înceapă cursurile la o nouă școală, pe cât timp o acţiune 
publică rămâne îndreptată contra D<omniei> Sale.

Mai adaug că prestigiul școalei ar putea suferi din această cauză, pe de 
o parte, și că pe de alta, un exces de zel sau o intrigă a unor funcţionari 
poliţienești inferiori, ar putea da loc la noi complicaţiuni, pe care, Domnule 
Ministru, eu cred că ar fi bine să le prevenim.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele conside-
raţiuni.

Ministru, 
(ss) I. N. Lahovari
Pt. Director 
(ss) Tresnea Greceanu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43/I/1899, f. 148. Cota nouă: 350/1899, f. 244-245

176 1���, mai 30. Raport asupra stării școalei 
românești, a elevilor și institutorilor din 

comuna Livezi [adresat de revizorul școlar G. Ghica-
Papa Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take 
Ionescu].

Populaţiunea totală aproximativă a comunei Livezi, este de 2500 locuitori, 
toţi români. Ei se ocupă cu creșterea vitelor și cu industria. Comunitatea 
românească nu dă nici un ajutor școalei. Ca populaţiunea românească 
din această localitate să se intereseze mai mult de școală, mijloacele cele 
mai eficace sunt: 1) Recunoașterea oficială a episcopatului român; 2) Să se 
subvenţioneze preoţii și 3) Să se trimită la timp cărţile didactice în număr 
suficient. Numărul copiilor români în vârstă de școală este de 150 băieţi 
numai. Numărul copiilor care frecventează școala română în mod regulat 
este de 70–80, neregulaţi 20. Străini nu există. Frecventarea neregulată, în 
genere, provine din neglijenţa părinţilor și de sărăcie. Numărul copiilor de 
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români care frecventează școala grecească este de 40–50. Ca acești copii să 
fie îndreptaţi către școalele românești, trebuie să se ia în vedere cele expuse 
în art. IV. Copii din alte comuni învecinate fără școală nu vin la această 
școală. Școala are cinci clase, iar lecţiunile se fac într-o sală de clasă care 
e de 150 m. pătraţi. Localul de școală este bunicel și se ţine curat. Pentru 
acest local se plătește o chirie anuală de 120 franci. Mobilierul școalei în 
stare mediocră; registre nu există. Plata institutorilor: dl. C. Canacheu, 
primește 70 de fr. lunar iar dl. G. Papa-Mihale 50 franci.

Titlurile de studiu: dl. C. Canacheu este absolvent al liceului grecesc 
din Bitolia și cu un an de practică la liceul român din același oraș, iar 
al doilea institutor cu patru clase ale aceluiaș liceu. Dl. C. Canacheu 
funcţionează de patru ani la această școală iar dl. G. Papa-Mihale 
funcţionează de 3 ani: la școala din Coceani un an, la cea din Oșani un an 
și anul acesta la școala din Livezi. Cărţile întrebuinţate în școala aceasta 
pentru diversele obiecte sunt: cele trei părţi de cetire de învăţătorii 
asociaţi, Gramatica de Manliu, Aritmetica de Popp, Geografia de Gorjan, 
Istorii Sacre de protoiereul Ioan Constantinescu, Abecedar de Speranţa 
și Bălteanu, Caligrafia de Sander, Metoda Ahn pentru limba franceză și 
limba greacă. Din suszisele cărţi s-au primit câte 10 exemplare de fiecare 
de la dl. V. Constantinescu, bibliotecarul liceului român din Bitolia, 
căruia i se încredinţează cărţile.

Rezultatul didactic obţinut în această școală nu e tocmai satisfăcător, și 
aceasta din cauză că românii din Livezi sunt nomazi.

Revizorul școalelor române din Macedonia,
(ss) G. Ghica-Papa
Bitolia, 30 mai 1899

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43, vol. 1/1899, f. 21. Cota nouă: 344/1899, f. 17-18
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177 1���, mai 2�. Raportul revizorului școlar [G. 
Ghica-Papa adresat Ministrului Cultelor 

și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra stării 
școalei primare române din Huma

Populaţiunea totală aproximativă a comunei Huma este de 750 locuitori, toţi 
români. Ei se ocupă cu creșterea vitelor și creșterea viermilor de mătase. 

Comunitatea românească din această localitate nu dă nici un ajutor 
școalei. Ca populaţiunea de aci să se intereseze mai mult de școală, 
mijloacele cele mai eficace sunt: 1) Recunoașterea oficială a episcopatului 
român; 2) Să se prevază o mică leafă de cel puţin de 20 de franci pentru un 
cântăreţ ca să cânte la biserica de aici și care ar putea aduce multe foloase; 
3) Să se subvenţioneze asemenea și al doilea preot care poate fi și ajutor de 
școală; 4) Elevii care termină școala primară din această localitate să fie 
primiţi ca bursieri la liceul din Bitolia, căci părinţii lor fiind foarte scăpătaţi 
nu sunt în stare ca să plătească burse. Numărul copiilor în vârstă de școală 
este de 90, numai băieţi. Școală generală nu există în această comună. Toţi 
urmează regulat până la finele lui mai când se retrag la ţarine, rămânând 
până la finele anului școlar 30–40 de elevi. Școala are cinci clase, iar 
lecţiunile se fac într-o sală de clasă care este de 150 m pătraţi. Copii din 
alte comune învecinate fără școală, nu vin la această școală. Localul școalei 
este foarte bun și se ţine curat. Pentru local se plătește o chirie anuală de 
120 de franci. Institutorul nu locuiește în școală. Mobilierul școalei fiind 
foarte uzat, lasă mult de dorit; registre numai nu există. Institutorul dl. 
Gregorie Tale este absolvent a patru clase liceale ale liceului român din 
Bitolia și funcţionează de 10 ani și anume: doi ani la școala din Gopeși, 
trei ani la cea din Pisoderi, doi ani la Belcamen și trei ani la școala din 
Huma. Leafa lunară a institutorului este de 70 fr. lunar. Cărţile didactice 
întrebuinţate în școală pentru diversele obiecte sunt: cele trei părţi de citire 
de învăţătorii asociaţi; Gramatica de Manliu, Aritmetica de Popp, Geografia 
de Mihăilescu, Micul Catehism de protoiereul Ioan Constantinescu, Istoria 
veche de Ionescu, Abecedare de Speranţa și de Bălteanu, Metoda Ahn pentru 
limba franceză și limba greacă. Din aceste cărţi câte 10 manuale s-au primit 
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de la dl. Vangheli Constantinescu, bibliotecarul liceului român din Bitolia, 
căruia i se încredinţează cărţile didactice.

Rezultatul didactic obţinut în această școală este satisfăcător. Cauza aces-
tui rezultat se atribuie d-lui institutor care își caută scrupulos de datorie.

Revizorul școalelor române din Macedonia,
(ss) G. Ghica-Papa
Bitolia, 27 mai 1899

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43, vol. 1/1899, f. 30. Cota nouă: 344/1899, f. 26-27.

178 1���, mai 31. Raportul revizorului [G. 
Ghica-Papa adresat Ministrului Cultelor 

și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra școalei 
române din Oșani

Populaţiunea totală aproximativă a comunei Oșani; este de 1200 locuitori, 
toţi români. Ei se ocupă în mare parte cu agricultura și cu industria. 
Comunitatea românească nu dă școalei nici un ajutor. Ca populaţiunea de 
aci să se intereseze mai mult de școală, mijlocul cel mai eficace este să i se 
dea proprietarului comunei o mică leafă de cel puţin 20 de fr. lunar, altfel 
școala și dacă se va deschide va fi șicanată atât din partea autorităţilor 
imperiale, cât și din partea arhiereului greco-fanariot.

Numărul total al copiilor în vârstă de școală este de 130.
Numărul copiilor care frecventează școala română, după catalogul din 

anul trecut, este de 95, numai băieţi. Străini nu există. Neregularitatea frec-
ventării elevilor este în genere neglijenţa părinţilor și sărăcia. Numărul 
copiilor români care frecventează școala greacă din această localitate este de 
la 15–20, deși școala română este închisă. Ca și acești copii să fie îndreptaţi 
către școala română și școala grecească să se închidă, trebuie să se subvenţio-
neze, precum am spus, proprietarul comunei Oșani, a cărui este moșia.

Copii din comunele învecinate fără școală nu vin la această școală. Școala 



323Documentele redeșteptării macedoromâne

a avut cinci clase iar lecţiunile se făceau într-o sală de clasă care e de 200 m. 
pătraţi. Starea localului școalei este foarte bună. În școală nu locuiește nici 
un institutor. Ca chirie se plătește suma de 120 fr. anual. Mobilierul școalei 
fiind foarte uzat, lasă mult de dorit. Titlurile de studiu ale institutorilor: dl. 
Steriu Caragiani cu patru clase ale liceului român din Bitolia iar dl. Tachi 
Bitaracu cu cinci clase primare. Dl. S. Caragiani funcţionează de 10 ani și 
anume: șapte ani la școala primară din Bitolia, un an la cea din Ianina și 
doi ani la școala din Oșani, iar dl. Tachi Bitaracu funcţionează de 3 ani 
și anume: doi ani la școala din Ghiorgea și un an la cea din Oșani; numit 
de Onor. Minister la 1 septemvrie 1898. Numerele de ordine cu care au 
fost numiţi, suszișii domni nu posedă. Plata institutorilor: dl. S. Caragiani 
primește o subvenţie lunară de 100 de franci, iar dl. T. Bitaracu 60 de 
franci lunar. Registre nu există, nefiind școală, nici la celelalte întrebări nu 
pot să răspund, odată ce nu există școală.

Revizorul școalelor române din Macedonia,
(ss) G. Ghica-Papa
Bitolia, 31 mai 1899

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43, vol. 1/1899, f. 44. Cota nouă: 344/1899, f. 29-30

179 1���, mai 30. Raportul revizorului școlar [G. 
Ghica-Papa adresat Ministrului Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra stării școalei 
românești din Lugunţa.

Populaţiunea totală aproximativă a comunei Lugunţa, este de 700 locuitori, 
toţi români. Ei se ocupă cu agricultura și cu creșterea gândacilor de mătase. 
Comunitatea românească nu dă nici un ajutor școalei. Ca populaţiunea 
din această localitate să se intereseze mai mult de școală, mijloacele cele 
mai eficace sunt: 1) Recunoașterea oficială a mitropolitului român; 2) Să 
se numească încă un institutor, fiind numărul elevilor foarte mare 3) Să se 
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prevază asemenea o leafă pentru un al doilea preot român; 4) Elevii care 
termină școala primară din această localitate să fie primiţi ca bursieri la liceul 
din Bitolia, căci fiind clăcași beilor turci, nu sunt în stare să plătească bursă; 
5) Cărţile didactice să se trimită la timp și în număr suficient. Numărul 
copiilor care sunt în vârstă de școală este de 70–80 băieţi cu fete. Numărul 
copiilor care frecventează școala română în mod regulat este de 60 băieţi cu 
fete. Școala greacă este frecventată de trei elevi numai. Școala română are 
cinci clase; lecţiunile se fac într-o sală de clasă care e de 150 m. pătraţi. Loca-
lul școalei este foarte bun și se ţine curat. Institutorul nu locuiește în școală. 
Mobilierul școalei fiind foarte uzat, lasă mult de dorit. Registre nu există 
afară numai de un catalog. Institutorul dl. Hristu Noe, este elev al școalei 
române din Bitolia, primește o leafă lunară de 50 de fr. Și funcţionează de 
cinci ani la școala din Lugunţa. Numărul de ordine cu care a fost numit nu 
posedă. Copii din comunile învecinate fără școală, nu vin la această școală 
căci aproape toate comunele românești sunt înzestrate cu școli românești, 
afară de comuna Cupa și Cernareca, unde este bine ca să se înfiinţeze școli. 
Cărţile didactice întrebuinţate în școală pentru diversele obiecte sunt: Abe-
cedar de Speranţa și Bălteanu, cele trei părţi de cetire de învăţătorii asociaţi, 
Gramatica de Manliu, Aritmetica de Popp și Eustaţiu, Geografia de Mihăi-
lescu, Istoria Sacră și învăţământul religios de Protoiereul Ioan Constanti-
nescu, Istoria veche de Ionescu, Metoda Ahn pentru limba franceză, limba 
turcă, limba greacă, Geometrie de Arbore și Caligrafie. Din suszisele cărţi 
s-au primit câte zece manuale de fiecare de la dl. V. Constantinescu, bibliote-
carul liceului român din Bitolia, căruia i se încredinţează cărţile. Rezultatul 
didactic obţinut în această școală în ceea ce privește numărul elevilor este 
satisfăcător. Pentru a se obţine în viitor un rezultat bun, ar fi bine ca Onor. 
Minister să aprobe numirea unui al doilea institutor.

Revizorul școalelor române din Macedonia,
(ss) G. Ghica-Papa
Bitolia, 30 mai 1899

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43, vol. 1/1899, f. 46. Cota nouă: 344/1899, f. 31-32.
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180 1���, mai. Raportul revizorului școlar [G. 
Ghica-Papa adresat Ministrului Cultelor 

și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra situaţiei 
școalei românești din Liumniţa.

Populaţiunea totală aproximativă a comunei Liumniţa, este de 2000 
locuitori, toţi români. Ei se ocupă în mare parte cu agricultura, cu 
creșterea viermilor de mătase și cu industria. Comunitatea românească 
nu dă nici un ajutor școalei. Ca populaţiunea românească din această 
localitate să se intereseze mai mult de școală, mijloacele cele mai eficace 
sunt: 1) Recunoașterea oficială a Mitropolitului român; 2) Să se prevază 
o mică leafă, de cel puţin 20 fr. lunar pentru cel mai influent din această 
comună, care ar putea aduce cele mai mari foloase școalei, fără ca să 
fie șicanată din partea grecomanilor și a autorităţilor otomane; 3) Să se 
prevază o mică leafă pentru un al doilea preot român, anume Papa Petru; 
4) Elevii care termină școala primară din această localitate să fie primiţi 
ca bursieri la liceul român din Bitolia, căci părinţii lor fiind scăpătaţi 
nu sunt în stare să plătească bursa. Numărul copiilor români în vârstă 
de școală este de 120, numai băieţi. Numărul copiilor care frecventează 
școala română în mod regulat este de 25–30; această școală numai de 
la septemvrie până la mai este frecventată de toţi elevii. Din luna mai 
părinţii își retrag copiii, deoarece se ocupă cu agricultura și cu gândacii 
de mătase. Numărul copiilor care frecventează școala greacă este de 50–
60. Ca acești copii să fie îndreptaţi către școalele române, trebuie să se ia 
în vedere cele expuse în art. al IV-lea. Școala are trei clase, lecţiunile se 
fac într-o sală de clasă care este de 80 m. pătraţi. Localul de școală este 
închiriat și se plătește o chirie anuală de 120 franci. Localul este bun și se 
ţine curat. Institutorul diriginte nu locuiește în școală. Mobilierul școalei 
lasă mult de dorit. Registre nici nu există la această școală. 

Plata institutorilor: dl. N. Marcu, primește 70 de fr. lunar; dl. T. Cionga 
tot 70 franci. Dl. N. Marcu este absolvent al liceului român din Bitolia și 
funcţionează de doi ani la această școală; iar dl. T. Cionga cu patru clase 
gimnaziale a gimnaziului român din Ianina și funcţionează de cinci ani 
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cu întrerupere și anume: doi ani la școala din Târnova, un an la cea din 
Magarova și un an la Liumniţa, numit de Onor. Minister la 1 septemvrie 
1898. Numere de ordine cu care au fost numiţi sus zișii d-ni institutori nu 
posedă.

Cărţile întrebuinţate în școală sunt: Abecedar de Speranţa și Bălteanu; 
cele trei părţi de cetire de învăţătorii asociaţi, Gramatica de Manliu, 
Aritmetica de Popp, Geografia de Gorjan, Istoria Sacră de protoiereul 
Ioan Constantinescu, Caligrafie și desenul liniar. Din aceste cărţi câte 10 
manuale s-au primit de fiecare de la dl. V. Constantinescu, bibliotecarul, 
căruia i se încredinţează cărţile.

Rezultatul didactic obţinut în această școală este bunișor; d-nii institu-
tori își caută scrupulos de datoria lor.

Revizorul școalelor române din Macedonia,
(ss) G. Ghica-Papa
Bitolia, mai 1899

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43, vol. 1/1899, f. 47. Cota nouă: 344/1899, f. 33

181 1���, iunie 1. Raportul revizorului școlar 
[G. Ghica-Papa adresat Ministrului Cultelor 

și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra situaţiei 
școalei românești din Berislav.

Populaţiunea totală aproximativă a comunei Berislav, este de 400 locuitori, 
toţi români. Ei se ocupă în mare parte cu agricultura și cu creșterea 
gândacilor de mătase. Comunitatea românească nu dă nici un ajutor 
școalei. Ca populaţiunea din această localitate să se intereseze mai mult 
de școală, mijloacele cele mai eficace sunt: 1) Recunoașterea oficială a 
Episcopatului român; 2) Să se subvenţioneze și al treilea preot. Numărul 
copiilor de români în vârstă de școală este de 50. Numărul copiilor care 
frecventează școala română în mod regulat este de 30. Străini nu există, 



32�Documentele redeșteptării macedoromâne

nici școală grecească. Copii din comunele învecinate fără școală, nu vin 
la această școală. Școala are trei clase și e ţinută curat. Lecţiunile se fac 
într-o sală de clasă care este de 100 m. pătraţi. Starea localului școalei este 
foarte bună. Institutorul nu locuiește în școală. Chiria școalei este de 120 
lei anual. Mobilierul școalei lasă de dorit. Titlurile de studiu: dl. Riza Pena 
cu certificat de cl. I liceală a liceului român din Bitolia, funcţionează de 
șapte ani la această școală și primește o leafă lunară de 50 lei. Număr de 
ordine cu care a fost numit nu posedă. Registre nici nu există. 

Cărţile întrebuinţate în școală pentru diverse obiecte sunt: Cărţi de 
cetire partea I și II, de învăţătorii asociaţi, Gramatica de Manliu, Aritme-
tica de Mirescu, Istoria Sacră și învăţământul religios de protoiereul Ioan 
Constantinescu, Abecedar de Speranţa și Caligrafie de Sander. Din suszi-
sele cărţi câte zece manuale s-au primit de la dl. V. Constantinescu, biblio-
tecarul liceului român din Bitolia, căruia i se încredinţează cărţile.

Rezultatul didactic obţinut în această școală este satisfăcător. Cauza 
acestui rezultat este silinţa institutorului.

Revizorul școalelor române din Macedonia,
(ss) G. Ghica-Papa
Bitolia, 1 iunie 1899

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 1/1899, f. 48. Cota nouă: 344/1899, f. 34

182 1���, mai 30. Raportul revizorului școlar [G. 
Ghica-Papa adresat Ministrului Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra situaţiei 
școalei românești din Cumanova.

Cumanova. Populaţiunea totală aproximativă a orașului de 4500 locuitori, 
români, bulgari și turci. Populaţiunea românească a orașului aproximativ 
este de 200 locuitori. Ea se ocupă în mare parte cu industria și cu comerţul. 
Comunitatea românească nu dă nici un ajutor școalei. Ca comunitatea 
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românească să se intereseze mai mult de școală, mijloacele cele mai eficace 
sunt: 1) Înfiinţarea unei școli de fete românești; 2) A se prevedea leafa unui 
preot român; 3) Recunoașterea oficială a Episcopatului român; 4) A se 
trimite cărţi didactice la timp și în număr suficient. Numărul copiilor de 
români care frecventează școala română în mod regulat este de 20 băieţi 
cu fete. Toţi elevii urmează regulat. Străini nu există. Numărul copiilor 
de români care frecventează școlile străine din localitate, mai ales cele 
sârbești, este de 15–20. Ca acești copii să fie îndreptaţi către școalele 
românești ar trebui să se ia în vedere cele spuse în articolul V. Școala are 
trei clase. Lecţiunile se fac într-o sală de clasă. Școala are patru săli de 
clasă, prima sală are 12 m. pătraţi, a doua 5 m.p., a treia 4 m.p., a patra 4 
m.p. Institutorul locuiește în școală. Locuinţa este cât se poate de bună. 
Localul de școală este închiriat și se plătește o chirie de 250 franci. Cu 
chiria actuală este imposibil de a se închiria un local mai bun. Localul 
actual de școală e cât se poate de bun. Copii din comunile învecinate, 
fără școală, nu vin la școala din această localitate. Dl. Institutor Gușu 
M. Nijopolian primește o leafă lunară de 100 franci. Titlul de studiu: 
cu certificat din cl. IV a gimnaziului grecesc din Magarova și certificat 
de clasa II liceală a liceului român din Bitolia. Dl. Gușu M. Nijopolian 
funcţionează de 20 ani cu întrerupere, și anume: 5 ani la Gopeși, 14 ani la 
școala din Nijopole și un an la școala din Cumanova. Numărul de ordine 
când a fost numit pentru prima oară ca institutor român nu posedă; 
numai din partea Onor. Minister o adresă cu Nr. 65.777. Mobilierul 
școlii e complet și în bună stare. Școala fiind deschisă de curând și fiind 
un singur institutor, există numai matricola și catalogul nominal al 
elevilor. 

Cărţile didactice întrebuinţate în școală pentru diverse obiecte sunt: cele 
trei părţi de cetire de învăţătorii asociaţi, Gramatica de Manliu, Aritmetica 
de Mirescu, Geografia de Gorjan, Istoria Sacră de Nifon, Abecedar de 
Speranţa și Caligrafie de Sander. Din suszisele cărţi 15 manuale s-au primit 
de fiecare fel din biblioteca liceului român din Bitolia.

Rezultatul didactic obţinut în această școală nu e tocmai satisfăcător; 
cauza este schimbarea deasă a d-lor institutori. Pentru a obţine în 
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viitor un rezultat satisfăcător, trebuie ca corpul didactic respectiv să fie 
neatins.

Revizorul școalelor române din Macedonia,
(ss) G. Ghica-Papa
Bitolia, 30 mai 1899

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 1/1899, f. 50. Cota nouă: 344/1899, f. <…> 

183 1���, mai 30. Raportul revizorului școlar [G. 
Ghica-Papa adresat Ministrului Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra stării școalelor 
românești din Scopia (Üsküb).

Populaţiunea totală aproximativă a orașului Scopia (Üsküb) este de 35.000 
locuitori. Populaţiunea românească a orașului este de aproximativ 500 
locuitori. Mijloacele de trai ale populaţiunii românești sunt comerţul și 
industria. Comunitatea românească nu dă nici un ajutor școalei. Pentru ca 
populaţiunea românească să se intereseze mai mult de școală, ar fi absolută 
nevoie să se închirieze un local mai convenabil, să se construiască un local 
propriu pentru școală, precum au bulgarii și sârbii. Numărul copiilor de 
români în vârstă de școală se urcă la cifra 100. Numărul copiilor de români 
care frecventează școala română în mod regulat este de 35 iar 10 sunt străini. 
Dacă copiii români nu frecventează regulat școala română, aceasta se atribuie 
în genere lipsei de educaţie, de dezinteresare și de ignoranţa părinţilor <sic!>. 
Copii din comunele învecinate fără școală nu vin la această școală. Numărul 
copiilor de români care frecventează școalele grecești din această localitate 
este de 60 de băieţi și fete. Dacă s-ar realiza cele cuprinse în articolul V și 
dacă am avea un cap religios, acești copii ar veni la școala română. Școala 
are patru clase și nu e tocmai bine ţinută. Lecţiunile se fac în patru săli de 
clasă Mai toate sălile de clasă au suprafaţa de 9 m. pătraţi. Starea localului 
școalei lasă mult de dorit. Institutorul diriginte are locuinţa în școală, dar e 
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rea. Pentru localul de școală se plătea în anii precedenţi ca chirie 600 franci 
anual, iar actualmente 800 fr. Dispunându-se acum de 800 fr., cu începere 
de la anul școlar viitor se va închiria un alt local mai convenabil. Mobilierul 
școalei lasă mult de dorit. Titlurile de studii ale institutorilor: d-na Elena 
Pocletar, directoarea școalei de fete, este absolventă a școalei normale de 
institutoare din Iași; dl. V. Petrescu, directorul școalei de băieţi, absolvent al 
liceului imperial din Galata Sarai (Constantinopole), iar al doilea institutor, 
dl. D. Gramota, absolvent al liceului român din Bitolia. D-na E. Pocletar 
servește de la 1885 până în prezent, funcţionând în România, Bitolia, Sofia 
(Bulgaria), Caterina și acum la școala din Üsküb. Dl. V. Petrescu servește 
din 1880, funcţionând la școalele din Crușova, Bitolia și acum la Üsküb, iar 
dl. D. Gramota, al doilea institutor, este aci în primul an al carierei sale. 
Numărul ordinelor cu care au fost numiţi: d-na E. Pocletar nu posedă, dl. V. 
Petrescu un ordin de numire din anul 1881 cu adresa ministerială Nr. 9863; 
mai posedă un al doilea ordin de numire, adresa ministerială seria B cu 
Nr. 61264, septemvrie 28, anul 1898; iar dl. D. Gramota, numit prin adresa 
ministerială cu Nr. 55.558 din 8 octomvrie 1898.

D-na E. Pocletar primește o leafă lunară de 150 fr., dl. V. Petrescu 114 și 
dl. D. Gramota 70 fr. pe lună. Registrele se ţin în bună stare.

Cărţile întrebuinţate în școală pentru diverse obiecte sunt: Cele trei părţi 
de cetire de învăţătorii asociaţi, Gramatica de Manliu, Aritmetica de Pop, 
Geografia de Gorjan, Catehismul de Atanasescu; Istoria Veche de Ionescu, 
Desen liniar, Abecedar de Speranţa și Bălteanu, Metoda Ahn pentru limba 
franceză, limba turcă și limba greacă. Din partea Ministerului, anul acesta 
nu s-a primit nici o carte didactică.

Rezultatul didactic este satisfăcător comparativ cu dificultăţile ce întâm-
pină institutorii. Ca observaţiuni generale, pot adăuga următoarele: neregu-
laritatea în trimiterea cărţilor didactice și să se trimită în număr suficient.

Revizorul școalelor române din Macedonia,
(ss) G. Ghica-Papa
Bitolia, 30 mai 1899

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 1/1899, f. 51. Cota nouă: 344/1899, f. 37-38
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184 1���, iunie 3. Raportul revizorului școlar [G. 
Ghica-Papa adresat Ministrului Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra stării școalei 
românești din Caterina.

Populaţiunea totală aproximativă a orașului Caterina este de 12.000 locui-
tori: turci, câţiva greci și ţigani. Populaţiunea românească aproximativă 
este de 750 suflete; ea se ocupă cu comerţul și industria. Comunitatea 
românească nu dă nici un ajutor școalei. Ca populaţiunea românească să 
se intereseze mai mult de școală, mijloacele cele mai eficace sunt: 1) Să se 
cumpere un local pentru școală; 2) Să se numească un institutor-director 
bun și o institutoare cu bună conduită; 3) Cărţile didactice să se trimită la 
timp și în număr suficient. Numărul total al copiilor de români în vârstă 
de școală este de 200 băieţi și fete. Numărul copiilor de români care 
frecventează acum școala română în mod regulat este de 30; anul trecut era 
frecventată de 70 băieţi și fete. Străini sunt doi elevi. Frecventarea neregulată 
a elevilor, în genere, provine din neglijenţa părinţilor. Copii din alte comune 
învecinate fără școală nu vin la această școală. Numărul copiilor de români 
care frecventează școalele grecești este de 150 băieţi și fete. Ca acești copii 
să fie îndreptaţi către școalele românești trebuie ca să se ia în vedere cele 
spuse în art. 5. Școala are patru clase și se ţine curat. Lecţiunile se fac în 
două săli de clasă care au una 20 m. p., iar cealaltă 19,60 m.p. Starea localului 
școalei este cât se poate de bună. Institutorul locuiește în școală; locuinţa 
e bună. Pentru localul de școală se plătește o chirie anuală de 500 franci. 
Cu această chirie s-ar putea închiria alt local mai bun și ca edificiu și ca 
poziţie. Mobilierul școalei se găsește în bună stare. Titlurile de studiu ale 
institutorilor: dl. S. Chiriazi cu certificat de cl. IV liceală a liceului român 
din Bitolia, iar dl. H. Mihăilescu cu certificat de cl. V a gimnaziului grecesc 
din Gheorgia. Dl. S. Chiriazi funcţionează de nouă ani și anume: patru ani 
la școala din Veria-Xirolivadi și cinci ani la cea din Caterina-Xirolivadi, cu 
leafă lunară de 70 franci, iar dl. H. Mihăilescu funcţionează de doi ani, în 
timpul iernii la școala din Caterina și în timpul verii la cea din Amer (Milia), 
cu leafă lunară de 50 franci. Număr de ordine cu care au fost numiţi nu 
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posedă niciunul. Toate registrele necesare unei școli se ţin în bună regulă. 
Cărţile întrebuințate în școală sunt: cele trei părţi de cetire de învăţătorii 
asociaţi, Gramatica de Manliu, Aritmetica de Pop, Istoria Sacră de protoie-
reul Ioan Constantinescu, Catehism de Atanasescu, Geografia de Gorjan, 
Abecedar de Speranţa și Caligrafia de Sander, Metoda Ahn pentru limba 
franceză și limba greacă. Din suszisele cărţi câte 10 manuale s-au primit din 
biblioteca liceului român din Bitolia.

Rezultatul didactic obţinut în această școală nu e tocmai satisfăcător; 
cauza este desfiinţarea școalei de fete.

Revizorul școalelor române din Macedonia,
(ss) G. Ghica-Papa
Bitolia, 3 iunie 1899

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 1/1899, f. 53. Cota nouă: 344/1899, f. 39-40

185 1���, mai 30. Raportul revizorului școlar [G. 
Ghica-Papa adresat Ministrului Cultelor și 

Instrucţiunii Publice Take Ionescu]asupra situaţiei 
școalei primare române din Veles.

Populaţiunea totală aproximativă a orașului Veles este de 20.000 locui-
tori: români, turci și bulgari. Populaţiunea românească aproximativă este 
de 450 locuitori. Populaţiunea românească se ocupă cu comerţul. Comuni-
tatea românească nu dă nici un ajutor școalei. Cumpărarea unui local pen-
tru școală și recunoașterea episcopului român ar putea face ca populaţiunea 
românească să se intereseze mai mult de școală. Numărul copiilor de români 
în vârstă de școală este de 120 băieţi și fete. Numărul copiilor de români care 
frecventează școala română în mod regulat este de 30 băieţi și fete neregu-
laţi iar străini sunt 11. Cauza frecventării neregulate este în genere neglijenţa 
părinţilor și sărăcia. Numărul copiilor de români care frecventează școala 
greacă este de 30. Ca acești copii să fie îndreptaţi către școalele noastre, ar 
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trebui să se ia în vedere cele spuse în art. 5. Copii din comunele învecinate, 
fără școală, nu vin la școala din Veles căci comune românești în apropriere nu 
sunt. Școala are 5 clase și e ţinută curat. Lecţiunile se fac în două săli de clasă, 
una de 13 m. p. și a doua de 39 m.p. Starea localului școalei este bună. Institu-
torul-diriginte are locuinţa în școală și este foarte bună. Localul școalei este 
închiriat și se plătește o chirie anuală de 360 franci. Cu actuala chirie, ca să 
se închirieze un local mai bun este imposibil. Mobilierul școalei se găsește în 
bună stare. Plata institutorilor: dl. M. Baliu, directorul școalei, primește 114 fr. 
lunar, iar al doilea institutor și cel de limba turcă câte 50 fr. lunar. Dl. M. Baliu 
cu cinci clase a liceului Matei Basarab din București și funcţionează de 11 ani 
și anume: cinci ani la școala din Bitolia, un an la cea din Magarova, doi ani 
la cea din Crușova și trei la școala din Veles. Al doilea institutor, T. Cazangi, 
funcţionează de 7 ani: patru ani la școala din Perlepe și trei la cea din Veles, 
cu certificat de cl. II a liceului român din Bitolia, iar institutorul de limba 
turcă este absolvent al școalei turcești din Veles și funcţionează de trei ani la 
această școală. Numere de ordine cu care au fost numiţi nu posedă niciunul 
din suszișii domni institutori. Toate registrele indispensabile unei școli regu-
late se ţin în bună stare. Cărţile didactice încredinţate în școală sunt: Cele trei 
părţi de cetire de învăţătorii asociaţi, Gramatica de Manliu, Aritmetica de Pop 
și Ciocaneli, Geografia de Mihăilescu și Dumitrescu, Geometria de Arbore și 
Cropeleanu, Catehism de Atanasescu, Caligrafia de Sander, Metodă de Rudi-
nescu pentru limba franceză, Abecedar de Speranţa partea I și II și limba turcă. 
Din suszisele cărţi câte 10 manuale s-au primit de fiecare de la dl. V. Constan-
tinescu, bibliotecarul, căruia i se încredinţează cărţile.

Rezultatul didactic obţinut în această școală este mediocru. În interesul 
învăţământului ar fi mai avantajos ca în locul institutorului ajutor să fie 
numită o institutoare, astfel ca părinţii să nu fie nevoiţi a-și trimite fetele 
la școala greacă iar băieţii la școala română.

Revizorul școalelor române din Macedonia,
(ss) G. Ghica-Papa
Bitolia, 30 mai 1899

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 1/1899, f. 54. Cota nouă: 344/1899, f. 41
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186 1���, mai �. Raportul revizorului școlar [G. 
Ghica-Papa adresat Ministrului Cultelor 

și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra situaţiei 
școalei române din Hrupiște.

Populaţiunea totală aproximativă a orașului Hrupiște este de 3.000 locui-
tori: români, turci, bulgari și câţiva greci. Populaţiunea românească aproxi-
mativă este de 600 locuitori. Ea se ocupă cu creșterea vitelor și cu industria. 
Comunitatea românească nu dă nici un ajutor școalei. Ca populaţiunea 
românească să se intereseze mai mult de școală, mijloacele cele mai eficace 
sunt: 1) Recunoașterea oficială a Episcopatului român; 2) Clădirea unui edi-
ficiu pentru școală; 3) Să se înfiinţeze o școală de fete românească și 4) Să 
se subvenţioneze încă un preot din cei existenţi. Numărul total al copiilor 
de români în vârstă de școală este de 130 băieţi și fete. Numărul copiilor 
de români care frecventează școala românească în mod regulat este de 48. 
Neregularitatea frecventării în genere este neglijenţa părinţilor. Copii din 
comunele învecinate fără școală nu vin la această școală. Numărul copiilor 
de români care frecventează școalele străine și mai ales cele grecești este 
de 70 băieţi și fete. Ca acești copii să fie îndreptaţi către școalele române, 
trebuie ca să se ia în vedere cele spuse în art. 5. Școala are patru clase și se 
ţine curat. În trei săli de clasă se fac lecţiunile. Numărul metrilor pătraţi 
a fiecărei săli de clasă este: una sală de 18 m. p., a doua de 26,30 și a treia 
de 10,50 m.p. Starea localului școalei lasă de dorit. În școală nu locuiește 
niciunul din domnii institutori. Pentru localul de școală se plătește o chirie 
anuală de 120 franci. Cu această chirie nu se poate închiria alt local mai bun. 
Mobilierul școalei fiind foarte uzat, lasă de dorit. Leafa institutorilor: dl. A. 
Hagiopol primește de la 1 sept. 1897, 50 fr. lunar; acest domn institutor a fost 
numit la anul 1895 ca al doilea institutor la școala din Vlaho-Clisura cu o 
leafă lunară de 70 fr. La 1 sept. 1897 a fost transferat la școala din Hrupiște cu 
aceeași leafă. Nu se știe însă pentru care motiv Onor. Minister i-a redus-o 
cu 20 franci. Despre acest domn am avut onoarea a raporta Onor. Minister 
la 13 februarie 1899, prin raportul cu Nr. 5. Dl. A. Hagiopol este absolvent 
al liceului grecesc din Bitolia și cu doi ani de practică la școala română. Al 
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doilea institutor, dl. G. Zografu, cu trei clase ale liceului român din Bitolia, 
primește 70 franci pe lună, fiind totodată și cântăreţ la biserica din această 
localitate. Al treilea institutor și cântăreţ, dl. N. Papa-Zissi, numit de dl. A. 
Mărgărit la 1 septemvrie 1895 cu o leafă lunară de 30 franci, ca ajutor de 
școală și 20 franci lunar ca al doilea cântăreţ. De la 1 sept. 1898 leafa i s-a 
redus cu 20 franci pe lună. Nici unul din suszișii domni institutori nu posedă 
numere de ordine cu care au fost numiţi. Registrele indispensabile unei 
școli regulate se ţin în bună regulă. Cărţile didactice încredinţate în școală 
pentru diversele obiecte sunt: Cele trei părţi de cetire de învăţătorii asociaţi, 
Gramatica de Manliu, Aritmetica de Pop, Geografia de Gorjan, Istoria Sacră 
a Noului și Vechiului Testament de protoiereul I. Constantinescu, Catehism 
de A. Florian, Abecedar de Speranţa, Metoda Ahn pentru limba franceză, 
caligrafie și limba greacă. Onor. Minister, anul acesta n-a trimis nici o carte 
didactică; dl. V. Constantinescu, căruia i se încredinţează cărţile, a dat 
câteva numai din acelea care a avut în depozit din anii precedenţi.

Rezultatul didactic obţinut în această școală e satisfăcător. Acest rezul-
tat se datorește d<omni>lor institutori care-și caută cu scrupulozitate de 
datorie.

Revizorul școalelor române din Macedonia,
(ss) G. Ghica-Papa
Bitolia, 5 mai 1899

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 40, vol. 1/1899, f. 73. Cota nouă: 344/1899, f. 48-49

187 1���, august. Decizia Ministrului Culte-
lor și Instrucţiunii Publice [Take Ionescu] 

pentru reorganizarea școalelor române din sudul 
Dunării.

Deciziune
Noi, Ministru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor și Instrucţiunii 
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Publice; Având în vedere situaţiunea școalelor române din Macedonia, 
la finele anului școlar 1898/99; Aprobând propunerile făcute de autori-
tăţile școlare din Macedonia relative la ameliorările ce trebuiesc aduse 
în interesul propășirii școalelor; Aprobând Proiectul de buget alcătuit 
pe anul 1899/900 pentru școalele române din Macedonia și Bulgaria, cu 
modificările făcute în personalul didactic,

Decidem:
Art. I. – Următoarele măsuri se vor lua cu privire la organizarea școalelor 

din Macedonia:
1) Consiliul profesoral al liceului român din Bitolia, în unire cu revi-

zorii școlari, vor alcătui proiecte de regulamente pentru administrarea 
școalelor secundare și primare din Macedonia. Aceste proiecte vor fi tri-
mise, cel mai târziu, la 1 ianuarie 1900 și vor fi supuse cel dintâi cercetării 
d-lui inspector al învăţământului secundar, M.B. Calloianu, iar cel primar 
d-lui inspector al învăţământului primar C. Meissner.

2) Conferinţa profesorilor din Bitolia va compune proiecte de programe 
pentru școalele primare de băieţi și fete, aranjate pe cinci ani și care vor 
fi astfel alcătuite încât să nu încarce studiul. Aceste programe ni se vor 
trimite spre aprobare.

3) Cei trei revizori școlari și conferinţa profesorală din Bitolia, vor 
cerceta ce cărţi școlare sunt astăzi introduse pe la școalele din Macedonia, 
și ne vor referi de ce anume cărţi didactice se simte nevoie, spre a se lua 
măsuri de redactarea lor.

4) Același consiliu profesoral și revizorii școlari ne va recomanda unul, 
doi sau trei dintre tinerii macedoneni care sunt în stare să compună o 
carte de cetire, după modelul celor din ţară, aprobate de Minister, și în 
care să nu se excludă numai ce ar fi neplăcut guvernului otoman ci să se 
adauge descrieri din viaţa macedoneană, poezii, ilustraţii, etc.

5) Profesorii liceului din Bitolia și gimnaziilor din Ianina și Berat, vor 
alcătui un proiect de programe pentru transformarea susziselor două 
gimnazii în școale independente de liceul din Bitolia, cu patru sau cinci 
clase și cu o formulă semănând a școale de comerţ. 

6) Casa Școalelor va procura material didactic pentru școalele din 
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Macedonia, din cel care poate fi primit în Turcia, precum globuri, hărţi, 
corpuri geometrice, etc. 

7) Se va prevedea în bugetul anului școlar 1899/900, cel puţin zece școli 
primare noi în diferite puncte importante, populate bine cu români și se 
va înscrie și sumele pentru cheltuielile de deschidere.

8) Se va comunica autorităţilor școlare din Macedonia că absenţele per-
sonalului didactic vor fi pedepsite prin reţineri de salarii.

9) Se va scrie d-lui Ministru al Afacerilor Străine ca să intervină la 
guvernul otoman, pentru reînnoirea autorizaţiunii de deschidere a școalei 
comerciale din Salonic, precum și pentru o școală primară de băieţi și 
fete în același oraș. De asemenea se va ruga dl. Ministru să intervină și 
pentru obţinerea autorizaţiei de deschidere a unei școale primare de băieţi 
și fete în Constantinopol, cu un institutor și o institutoare, cu un local 
convenabil și într-un centru bine populat cu români. Școalele din Salonic 
și Constantinopol vor fi declarate școale ale statului român și nu e nimic 
dacă se vor deschide și cu puţin mai târziu de începutul anului școlar.

10) În privinţa preoţilor români să se scrie în Macedonia că primim să 
trimită aci în ţară preoţi, care vor sta pe la mănăstiri ca să se desprindă 
cu slujba bisericească în limba română. Se primesc în seminariile din 
ţară tineri din Macedonia care să fi făcut câteva clase gimnaziale și 
care să fie mai înaintaţi în vârstă. Se va interveni la Schitul românesc 
Prodomul, de la Muntele Athos, ca să primească din când în când tineri 
macedoneni spre a fi deprinși cu slujba bisericească. Se va pune în vedere 
institutorilor din Macedonia ca să-și concentreze activitatea pentru a 
determina pe preoţii din Macedonia ca să citească românește în biserică, 
cu știinţă că plătim pe preoţi și recompensăm pe institutorii care vor fi 
izbutit să facă aceasta.

11) Dl. Naum Maimuca, fost profesor la liceul românesc din Bitolia, se 
însărcinează cu înfiinţarea unei librării și tipografii românești în Bitolia; 
Domnia sa va studia modul cum această instituţie se poate lega cu un ziar 
scris în limba română și turcească. 

12) Dl. Zisi Papatanasi și Pr. Haralambie Balamace se reintegrează în 
posturile de directori ai școalelor din Grebena și Coriţa.
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Art. II și ultimul. – Dl. Șef al secţiei școalelor macedonene este însărci-
nat cu aducerea la îndeplinire a Deciziunii de faţă.

Dată în București la august 1899
Ministru,

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43, vol. 1/1899, f. 125. Cota nouă: 344/1899, f. 91-93

188 1���, august 2�. Adresa Ministerului 
Instrucţiunii [titular Take Ionescu] 

către Ministerul Afacerilor Străine [titular Ion N. 
Lahovari] anunţând reforma ce urmează a se săvârși 
în organizarea școalelor române din sudul Dunării.

Domniei Sale, Domnului Ministru al Afacerilor Străine
Nr. 59.754 din 28 august 1899

Domnule Ministru,
Anul școlar ce începe însemnează o eră nouă pentru școalele române 
din Macedonia. În adevăr, rezultatele nemulţumitoare ce am dobândit 
până acum, de când s-a început propaganda română în Macedonia, ne-a 
făcut să ne gândim la o serie de măsuri menite a ridica și asigura succesul 
operei de regenerare a românilor din Pind. Până acuma s-au simţit multe 
lipsuri la școalele române din Macedonia. Liceul și gimnaziul român nu 
ne dădeau decât tineri care după terminarea studiilor lor, cereau posturi 
în Macedonia, ori se refugiau în ţară ocupând funcţiuni publice. Pentru a 
pune capăt acestui neajuns, credem că o direcţiune practică dată liceului 
și gimnaziilor se impune. Am dispus pentru același scop și deschiderea 
școalei comerciale din Salonic, proiectată de subsemnatul încă din anul 
1895 și pentru care și obţinuse deja, de la guvernul otoman, autorizaţia 
necesară. Un studiu al condiţiunilor economice în care trăiesc românii 
din Macedonia, ne-a îndemnat ca să creem deocamdată școli comerciale 
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inferioare, numai în două din centrele însemnate pentru populaţiunea 
lor aromânească, unde comerţul e întins și anume: în orașele Crușova 
și Veria, precum și transformarea școalei normale de fete ce exista până 
acum în Bitolia în școală profesională. Școalele primare de băieţi și 
fete erau lipsite până când și de programele și regulamentele necesare 
după care institutorii aveau să se conducă în predarea materiilor de 
învăţământ. O lipsă tot așa de mult simţită era și aceea a cărţilor de școală. 
Numeroase plângeri din partea autorităţilor școlare și a institutorilor au 
venit la Minister, cum că școalele sunt lipsite de cărţi, deși în deosebite 
rânduri, dar mai cu seamă în anii 1893, 1894 și 1895 s-au trimis cărţi în 
valoare de aproape 100.000 de lei, pentru îndestularea nevoilor școalei. 
Dificultatea cea mare, de a introduce cărţi de istorie, geografie, cărţi de 
citire și mai cu seamă gramatici române, din cauză că conţin părţile 
neplăcute guvernului otoman, făcea ca învăţământul limbii române să fie 
cu totul incomplet. Pentru a pune capăt acestui neajuns, ne-am gândit și 
am dispus ca să se înfiinţeze numaidecât, chiar din anul acesta, o librărie 
și o tipografie la Bitolia, care este și trebuie să rămână centrul de activitate 
al românismului din Macedonia

Autorizaţia pentru deschiderea acestei librării și tipografii, a fost dobân-
dită încă de la 1895 și prin înfiinţarea ei acum vom putea face ca școalele 
să nu mai sufere de lipsa de cărţi, iar pentru viitor să putem lua măsuri de 
imprimarea acelor cărţi, potrivit cu cerinţele locale. Vom însărcina tineri 
profesori macedoneni, care să formeze cărţi, după modelul celor aprobate 
de Minister în ţară, în care să nu se excludă numai ce ar fi neplăcut guver-
nului otoman, ci să se adauge descrieri din viaţa poporului macedonean, 
poezii, ilustraţii etc. Nici nu mai vorbim de materialul didactic care lipsea 
cu desăvârșire până acum. Și acest gol se va umple dispunându-se procu-
rarea lui, trimiţându-se de către Casa Școalelor din cel care poate fi primit 
în Turcia, ca globuri, hărţi, corpuri geometrice etc.

Numărul școalelor primare din Macedonia rămânând staţionar după 
1895 încoace, ba încă mai desfiinţându-se din cele care existau atunci, 
am hotărât ca anul acesta să se înfiinţeze în diferite centre populate 
de români cel puţin zece școli noi. În fine, ca măsură pentru a asigura 
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succesul încercării noastre, am decis să se cheme la muncă toţi acei tineri 
macedoneni, foști profesori și institutori, elemente bune pentru școală și 
care, din cauza bine cunoscută de la 1895, se găsesc prin ţară, fie ca studenţi 
pe la Universităţi, fie fără ocupaţiuni. Conlucrarea acestor tineri, unii cu 
titluri academice dobândite în ţară, este necesară.

În ce privește preoţii români, ne vom sili a le mări numărul, fie prin 
propaganda ce institutorii vor face prin comune, fie prin aceea că vor primi 
în seminariile din ţară tineri macedoneni care, după terminarea studiilor 
lor, să se întoarcă în serviciul bisericii române din Macedonia. Toate 
aceste măsuri, luate deocamdată pentru anul școlar 1899/900, credem că 
vor da un rezultat cu mult mai îmbucurător decât acel obţinut până acum. 
La liceul din Bitolia am prevăzut sume pentru procurarea de uniforme 
la elevi, pături la internat, material pentru cabinetul de fizică și chimie, 
pentru cumpărarea de cărţi la bibliotecă, cărţi pentru premii, biciclete, 
cum și zece vioare. De asemenea și la școala profesională de fete, pentru 
uniforme, piano și material necesar școalei, precum și uniforme pentru 
elevi la gimnaziul din Ianina.

Fiindcă actualul local în care este instalat liceul este în condiţiuni cât se 
poate de dezavantajoase, am dispus ca de la 26 octomvrie viitor, să se mute 
liceul într-un alt local mai higienic și mai încăpător. Chestiunea instalării 
liceului, școalei profesionale de fete, precum și a internatelor lor în localuri 
proprii fiind de o însemnătate netăgăduită pentru asigurarea mersului 
regulat al instrucţiunii, vă rugăm să însărcinaţi pe dl. Consul de la Bitolia 
ca să găsească un teren mare pentru ca să putem începe cât mai curând 
clădirile de mai sus și să ne informeze de costul lui.

Cursurile de la liceul românesc din Bitolia vor rămâne tot de 7 ani, însă 
programa va fi alcătuită special pentru Turcia, apropiindu-se de programa 
secţiei moderne din ţară. Ideea dominantă va fi ca acest liceu să asemene 
cu o școală cât se poate de utilă. Astfel, se va învăţa contabilitatea și ţinerea 
registrelor. De asemenea elevii din cl. VII care se destină la institutorat, 
vor face practică pedagogică la școala primară, ca elevii școalelor noastre 
de învăţători, iar cei mai buni vor face și un an de practică la școalele de 
institutori din ţară. Învăţământul limbii latine se va preda în mai puţine 
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ore decât în ţară, în schimb limba greacă modernă se va învăţa și, mai ales, 
se va da o deosebită atenţie învăţământului limbii turcești, care împreună 
cu limba română și una din limbile moderne (numai una va fi obligatorie) 
vor forma baza învăţăturii. De asemenea, filosofia se va reduce cu totul la 
pedagogie numai. Se va da deosebită atenţie muzicii, desenului și scrimei. 
Consiliul profesoral al liceului va alcătui un proiect de program care ni se 
va supune spre aprobare.

Comunicându-vă acestea, Domnule Ministru, am onoare să vă înaintez 
o copie după deciziunea noastră Nr. 59754 din 1 septemvrie a.c., precum 
și un exemplar din bugetul școalelor și bisericilor române din Macedonia, 
rugându-vă să binevoiţi a dispune ca să se comunice de cea mai mare 
urgenţă d<omnu>lui Consul de la Bitolia care să ia măsuri prin directorii 
de școli secundare, cum și prin revizorii școlari, pentru imediata execu-
tare a tuturor transferărilor notate în buget precum și a dispoziţiilor din 
deciziunea noastră.

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43, vol. 1/1899, f. 123. Cota nouă: 344/1899, f. 89-90

189 1��� noemvrie 2�, Ianina. Petiţia lui 
Vanciu Mihăilescu [către Take Ionescu, 

Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice] a i se da 
autorizaţie să deschidă o librărie la Bitolia, Salonic 
sau Ianina

Bitolia, 29 noemvrie 1899

Domnule Ministru,
Subsemnatul, român din Bitolia, dorind a contribui întrucâtva în profitul 
chestiunii naţionale române din aceste părţi, cu slabele mele forţe, vă rog 
respectuos să binevoiţi a mă autoriza de a înfiinţa aici, la Bitolia sau la 
Salonic ori la Ianina, o librărie și papetărie română, însărcinându-mă să 
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furnizez punctual și la timp școalelor române cărţile necesare și celelalte 
lucruri accesorii, precum și de a pune la dispoziţia publicului cărţile și 
publicaţiunile române din ţară și din alte părţi.

Aci, la Bitolia, fiind bine cunoscut de toată societatea, am toată încre-
derea de a reuși cu succes, răspândind gustul cititului a cărţilor române 
între concetăţenii mei. Pentru serviciile mele nu cer decât o subvenţie 
lunară de lei 100 iar toate celelalte cheltuieli și anume: chiria localului, 
leafa personalului de serviciu, încălzitul și iluminatul, vor fi pe socoteala 
mea și suportate de mine. De veţi binevoi a-mi acorda încă un spor de 40 
lei lunar, în cazul acesta mă oblig, Onorabile Domnule Ministru, a înfiinţa 
și un cabinet de lectură, mobilat și întreţinut de subsemnatul.

Biblioteca acestui cabinet de lectură o voi aproviziona cu cele mai 
bune cărţi române și franceze, precum și cu ziarele și revistele cele mai 
însemnate din România, Transilvania și Constantinopol.

Sunt încredinţat că această instituţiune va fi foarte folositoare pentru 
că va da prilej profesorilor români și celorlalţi cetăţeni, mijlocul de a 
profita de timpul de care dispun, frecventând-o în loc de a se duce prin 
locuri nefolositoare. În speranţa că aceste propuneri ale mele vor fi luate în 
consideraţiune din partea Domniei Voastre care nu cruţaţi nimic pentru 
deșteptarea sentimentului naţional printre conaţionalii noștri din aceste 
locuri, vă mai rog respectuos Domnule Ministru, ca să binevoiţi a primi 
încredinţarea prea înaltei mele stime și a adâncului meu devotament.

(ss) Vanciu Mihăilescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43, vol. 4, f. 3. Cota nouă: 351/1899, f. 138
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190 1���, septemvrie 1�, București. Ministrul 
Afacerilor Străine [Ion N. Lahovari] 

comunică Ministrului de Instrucţiune [Take Ionescu] 
că se va deschide școala comercială din Salonic și că se 
fac demersuri pentru deschiderea a două școli primare 
în Constantinopol

Ministerul Afacerilor Străine București, 16 septemvrie 1899
Nr. 18.439

Domnule Ministru,
Legaţia noastră din Constantinopol îmi raportează și am onoarea a vă 
informa că a încunoștiinţat pe Sublima Poartă că în curând se va deschide 
la Salonic Școala Română Comercială Superioară, autorizată prin iradeaua 
imperială de la 15 Redjeb 1313 (1895), comunicând aceasta totodată și Con-
sulatului nostru din Salonic. În acelaș timp, suszisa legaţie face demersuri 
și pentru înfiinţarea a două școale primare de băieţi și fete la Constanti-
nopol și mă roagă să-i comunic câtă chirie sunteţi dispus a acorda pe an 
pentru localul școalei ce se va deschide în acel oraș. Legaţiunea noastră 
adaugă că ar fi mai bine, poate, să obţineţi mai întâi iradeaua imperială de 
rigoare, ceea ce necesită totdeauna oarecare întârziere și pe urmă numai 
să închiriem localul școlii.

În așteptarea răspunsului dvs., vă rog să primiţi, Domnule Ministru, 
asigurarea înaltei mele consideraţiuni.

Ministru,
(ss) I.N. Lahovary

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43, vol. 1, f. 3. Cota nouă: 345/1899, f. 233-234
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191 1��� iulie 4. Raport [adresat de institutorul 
școalei române din Elbasan Petre Ioan 

Danisca Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice 
Take Ionescu] asupra deschiderii școalei românești din 
Elbasan, în Albania

Bitolia, 4 iulie 1899

Domnule Ministru,
În anul 1896, pe când urmam ca elev bursier în clasa a VI-a a liceului 
român din Bitolia, prin ordinul d-lui Inspector, am fost chemat la 
Constantinopol ca să studiez la liceul imperial otoman din Galata-Sarai, 
unde m-am și dus și am urmat cinci luni și jumătate. Pe când mă aflam la 
susnumitul liceu, dl. Inspector mi-a ordonat să mă duc la Elbasan, patria 
mea natală, ca să înfiinţez o școală română, cerută în mai multe rânduri 
de bunii români de acolo. Conform ordinului d-lui Inspector, am părăsit 
și liceul din Galata-Sarai în luna lui martie și îndată m-am dus la Elbasan. 
Sosind acolo, am dat Ex<celenţei> Sale Mutesarifului Ahmed Cadri Pașa 
o petiţiune iscălită de subsemnatul și de notabilii români, însoţind-o 
de un program conform regulamentului înfiinţării școalelor noi. Prin 
această petiţiune, am cerut la 4 aprilie 1897, autorizaţia pentru a înfiinţa 
la Elbasan o școală primară română. Excelenţa Sa Mutesariful a referit 
petiţiunea mea Consiliului Administrativ de acolo și în urmă a cerut 
avizul Valiului din Bitolia, prin adresa sa cu Nr. 94 din 22 aprilie 1897. 
Fiindcă răspunsul din partea Valiului întârzia, am fost nevoit să dau și a 
doua petiţiune, care de asemenea a fost expediată la Monastir sub Nr. 273 
și data 2 august 1897.

Prin răspunsul acestei a doua petiţiuni, sosit la Elbasan cu Nr. 157 
din 25 august 1897 se cerea alt program și certificatele mele de studii. În 
consecinţă am remis Mutesarifului și noul program și certificatele mele, 
care s-au înaintat la Bitolia sub Nr. 360 din 29 septemvrie 1897. Însă Onor. 
Mutesariful sau Consiliul permanent al Instrucţiunii Publice, a găsit de 
cuviinţă a mai cere prin adresa cu Nr. 226 din 11 noemvrie 1897, o declaraţie 
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din partea românilor din Elbasan, pentru a se ști de cine va fi întreţinută 
școala și de cine va fi plătit institutorul.

Declaraţia cerută s-a făcut și, după ce a fost iscălită de trei români, ca 
efori și de părintele Spiridon Ignati ca fundator, a fost expediată la Bitolia 
de autorităţile imperiale cu adresa sub Nr. 458 și data 15 decemvrie 1897.

După ce s-au îndeplinit și aceste formalităţi, Excelenţa Sa Valiul Abdul 
Kerim Pașa, prin ordinul său cu Nr. 265 din 31 Dec. 1897, a chemat la 
Monastir pe părintele Ignatie, ca fundator, și pe subsemnatul ca director 
al școalei române și această chemare avea de obiect ca să luăm autorizaţia. 
Ba ni s-a mai ordonat să aducem în același timp un timbru de zece piaștri 
pentru autorizaţie și două timbre de câte trei piaștri pentru legalizarea 
certificatelor mele de studii. În conformitate cu ordinul Valiului îndată 
am și venit la Bitolia în mijlocul iernii, adică la 18 ianuarie, tocmai când 
începuse Ramazanul. Deși nu mai rămânea alte formalităţi de îndeplinit 
pentru obţinerea autorizaţiunii, ci numai întărirea ei cu pecetea Excelenţei 
sale Valiului, cu toate acestea, în timp de o lună, pe fiecare zi, mi s-a spus 
că a doua zi afacerea noastră era să fie terminată. În fine, tocmai când 
zisa autorizaţie era să se pecetluiască, Ex<celenţa> Sa valiul a primit de la 
repausatul Mitropolit Visarion și de la eforii școalelor grecești din Elbasan 
o denunţare în contra școalei române ce era să se deschiză și, între altele, 
se spunea că școala română era să fie un focar de sentimente iredente pen-
tru poporul albanez. Valiul, luând în serios denunţarea și supărându-se 
în contra subsemnatului, a refuzat categoric să dea autorizaţia pentru 
deschidera școalei.

Vă puteţi închipui, Domnule Ministru, cât de mult ne-am întristat când 
deodată am văzut zădărnicite toate încercările și munca depusă. Părintele 
Ignatie s-a văzut nevoit a se întoarce în Elbasan, dar ajungând aici, Sfinţia 
sa a fost suspendat din serviciul divin pentru timp de trei luni, învinuit 
fiind că stăruiește pentru înfiinţarea școalei române care nu era să depindă 
de Patriarhat. După plecarea părintelui Ignatie la Elbasan, văzând că-mi 
era cu neputinţă să mai continui cu demersurile mele aici, am raportat cele 
întâmplate d-lui Inspector la Constantinopol și i-am cerut instrucţiunile 
sale. Dl. Inspector, drept răspuns, mi-a ordonat să-l aștept la Bitolia. 
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Așadar, am mai rămas încă trei luni și jumătate aicea, până ce a sosit dl. 
Inspector. Cu sosirea sa aci, m-a trimis împreună cu dl. Revizor școlar Gh. 
Ghica la Elbasan, pentru a redacta și trimite din partea românilor de acolo, 
o petiţiune pentru Marele Vizir (Sadraazam). Necăpătând nici un răspuns 
la această nouă petiţiune, m-am adresat în mai multe rânduri atât d-lui 
Inspector la Constantinopol cât și d-lui Take Mărgărit ca să binevoiască a 
stărui pe lângă Alteţa sa Marele Vizir, ca să obţină vreun ordin vizirial în 
favorul înfiinţării școalei române. În urma numirii d-lui Vasile Diamandi 
ca revizor, m-am adresat și d-sale cerându-i instrucţiunile necesare, însă 
de la nimeni n-am primit nici un răspuns sau încurajare.

În fine, în urma îndemnului d-lui Dr. P. Pucerea, m-am decis să vin 
din nou la Bitolia, pe la începutul lui mai și să încerc a îndeplini încă o 
dată formalităţile necesare. Aici, fiind încurajat de dl. Al. Pădeanu, gerant 
al Consulatului Român, și graţie preţiosului concurs atât moral cât și 
material ce cu atâta interes și bunăvoinţă mi-a dat dl. Dr. P. Pucerea, 
intervenind și insistând pe lângă autorităţile competente în favoarea 
cauzei mele, am reușit să facem ca Consiliul Permanent al Instrucţiunii 
Publice din acest Vilayet să dispuie liberarea multdoritei autorizaţiuni. 
Ea s-a și redactat sub Nr. 107 și data 24 iunie a.c. și a expediat-o printr-
o adresă specială cu Nr. 149 din 24 iunie Excelenţei Sale Mutesarifului 
ca acesta, la rândul său, s-o trimită fundatorului școalei, părintelui 
Ignatie. Așadar, Domnule Ministru, am avut fericirea să obţinem, după 
multă trudă și sacrificii, mult dorita autorizaţiune pentru înfiinţarea 
școalei române din Elbasan, centru important de românism în centrul 
Albaniei.

Cu această ocaziune, am onoarea a vă ruga respectuos, Domnule 
Ministru, să binevoiţi a încuviinţa și a dispune ordonanţarea sumei 271 
din aci alăturatul cont detaliat, care cuprinde: 1) suma de lei 130 cheltuită 
cu ocazia demersurilor făcute pentru obţinerea autorizaţiunii școlii în 
chestiune; 2) suma de lei 141, trebuincioasă pentru instalarea școalei și 
organizarea ei cu mobilier școlar (bănci, catedre, mese, table, registre și 
altele).

Adăugând cele ce preced la cunoștinţa Dvs., vă mai rog respectuos, 
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Domnule Ministru, să binevoiţi a primi încredinţarea preaînaltei mele 
consideraţiuni și a profundului meu devotament.

Institutorul școalei române din Elbasan (Albania)
(ss) Petre Ioan Danisca

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43/II/1899, f. 12. Cota nouă: 345/1899, f. 160-167

192 1���, martie 2�. Raportul revizorului 
școlar [G. Ghica-Papa adresat Ministrului 

Cultelor și Instrucţiunii Publice Spiru Haret] asupra 
situaţiei școalei primare române din Vlaho-Clisura.

Populaţiunea totală aproximativă a comunei Vlaho-Clisura este de 6.000 
locuitori, toţi români; mijloacele de trai ale populaţiunii sunt comerţul 
și agricultura întrucâtva. Comunitatea românească nu dă nici un ajutor 
școalei. Pentru ca populaţiunea din această localitate să se intereseze mai 
mult de școală, mijloacele cele mai eficace sunt: 1) Recunoașterea oficială 
a episcopului român, căci în cazul acesta având autoritate bisericească, 
comunitatea românească ar putea lua veniturile comunale întrebuinţate 
acum de grecomani în folosul cauzei grecești și în detrimentul școalei și 
bisericii românești și cu ele va putea întreţine atât școalele cât și biserica 
care s-a luat din mânile grecomanilor cu atâte difiultăţi și sacrificii și va 
ajuta pe elevii lipsiţi de mijloace; 2) Guvernul românesc să tragă atenţia 
românilor din această localitate, stabiliţi în diferite părţi ale ţării românești, 
care bucurându-se acolo de toate drepturile unui cetăţean român, se dau 
de buni patrioţi, iar întorcându-se aici, se arată cei mai înverșunaţi perse-
cutori ai școalelor și bisericii românești, ceea ce face cea mai rea impresie.

Numărul total al copiilor din această localitate în vârstă de școală este 
de 480 băieţi cu fete. Numărul copiilor care frecventează școalele române 
în mod regulat este de 210 elevi și eleve; străini nu sunt. Frecventarea nere-
gulată, în genere, a elevilor este neglijenţa părinţilor și sărăcia. Copii din 
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comunele învecinate fără școală nu vin la școala din această localitate, 
fiindcă comunele românești sunt departe una de alta și că aproape toate 
comunele românești sunt înzestrate cu școale. 

Numărul copiilor care urmează la școalele grecești este de 250 elevi și 
eleve. Pentru ca acești copii să fie îndreptaţi către școalele românești, să se 
ia în vedere cele spuse mai sus despre recunoașterea Episcopatului român 
etc. Școala are cinci clase și e bine ţinută, iar lecţiunile se fac în patru săli 
de clasă. Numărul metrilor pătraţi a fiecărei săli de clasă este: o sală este 
de 18,30 m.p., a doua de 26,90 m.p., a treia de 17,60 m.p., a patra de 82,60 
iar cancelaria de 6,30 m.p. Starea localului școalei este foarte bună; nici 
unul din domnii institutori nu locuiesc în școală. Pentru localul școalei 
de băieţi nu se plătește nici o chirie, fiind școală comunală; numai pentru 
școala de fete se plătește o chirie anuală de 200 franci. 

Școala de fete are patru clase și lecţiunile se fac în trei săli de clasă. 
Numărul metrilor pătraţi ai fiecărei săli este: prima sală este de 17,40 m.p., 
a doua de 18 m.p., a treia de 22 și a patra de 36 m.p. Starea localului acestei 
școli este cât se poate de bună. În ea locuiesc două din domnișoarele insti-
tutoare. Mobilierul ambelor școale fiind foarte uzat, lasă mult de dorit. 

Titlurile de studii ale d-lor institutori și institutoare sunt: dl. C. Ghica, 
director al școalei de băieţi este elev al școalei normale grecești din Salonic 
și absolvent al liceului român din Bitolia; dl. G. Cupelu este absolvent al 
școalei normale grecești din Salonic, absolvent al liceului grecesc din Bito-
lia și elev al liceului român din același oraș. Dl. A. Dimciu este absolvent 
al liceului român din Bitolia; dl. N. Nacea cu certificat de cl. I gimnazială 
emanat de comisiunea examinatoare din Bitolia. D-ra Olga Cernesky este 
absolventă a școalei „Azilul Elena Doamna” din București; d-ra Mariţa 
Binecu cu certificat de cl. I normală română de fete din Bitolia; d-ra Atina 
Binecu cu certificat de cl. II a aceleiași școli.

Dl. Constantin Ghica funcţionează de 11 ani consecutivi la școala din 
această localitate, cu leafă lunară de 120 de franci; dl. G. Cupelu funcţio-
nează de trei ani cu leafă lunară de 70 de franci; dl. A. Dimciu funcţio-
nează de doi ani, cu leafă lunară de 80 de franci; dl. N. Nacea de 20 de ani 
consecutiv numai la școala din această localitate cu leafă lunară de 80 de 
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franci. Nici unul din sus numiţii institutori nu posedă numere de ordine 
cu care au fost numiţi. D-ra Olga Cernesky funcţionează de patru ani și 
anume: un an ca pedagogă repetitoare la școala „Azilul Elena Doamna” din 
București, un an la școala din Buzău și doi ani la școala din localitate cu 
leafa lunară de 150 de franci, numită de Onor. Minister prin adresa cu Nr. 
61679 din 27 septemvrie 1896. D-ra M<ariţa> Binecu funcţionează de 8 ani 
la această școală cu leafa lunară de 70 fr. Număr de ordine nu posedă. D-ra 
A<tina> Binecu funcţionează de trei ani cu întrerupere, cu leafa lunară de 
50 fr., numită prin adresa Ministerului cu Nr. 65682 din 8 octomvrie 1898.

Registrele indispensabile ambelor școale se ţin în bună stare. 
Cărţile întrebuinţate în aceste școale sunt: Cele trei părţi de cetire de 

învăţătorii asociaţi, Sintaxa și gramatica de Manliu, Geometrie de Cro-
pelian, Aritmetica de Mirescu și Pop, Istoria antică de Ionescu, Geogra-
fia de Mihăilescu și Dumitrescu, Istoria Noului și Vechiului Testament de 
Atanasescu și A. Florian, Abecedar de Speranţa, partea I și a II-a Caligrafie 
de Sander, Metoda lui Ahn pentru limba franceză și limba greacă. Onor. 
Minister, n-a trimis nici o carte didactică anul acesta. Dl. V. Constanti-
nescu, bibliotecar și profesor al liceului român din Bitolia, căruia se încre-
dinţează cărţile didactice, a dat numai câteva din suszisele cărţi, din ace-
lea ce a avut în depozit din anii precedenţi.Rezultatul didactic obţinut în 
aceste școale este foarte satisfăcător. Cauza acestui rezultat este că d-nii 
institutori și institutoare își caută scrupulos de datorie.

Pentru ca școalele din această localitate să nu sufere, Onor Minister să 
binevoiască a trimite la timp cărţile didactice necesare pentru diversele 
obiecte în număr suficient. Pe lângă acestea am observat că la școala de 
băieţi trebuiesc mai multe reparaţiuni indispensabile, cum de exemplu 
deschiderea unei alte intrări în sala de clasă a începătorilor, spre a nu 
întrerupe pe elevii celorlalte clase chiar în timpul prelegerilor.

Revizorul școalelor române din Macedonia,
(ss) G. Ghica-Papa
Bitolia , 25 martie 1899

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43/I/1899, f. 42. Cota nouă: 350/1899, f. 173-175
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193 1��� august 1�. Cererea posesorului satului 
Lipipelţi [adresată Ministrului Cultelor 

și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] a i se trimite 
un învăţător pentru școala românească ce voiește să 
înfiinţeze acolo.

Lipipelţi, 19 august 1899

Domnule Ministru,
Subsemnatul, împins de dorinţa lăţirii sentimentului naţional românesc, 
îndrăznesc a vă descrie starea românilor noștri din comuna Cociana și 
împrejurimile ei, rugându-vă totodată să binevoiţi a dispune ca să ni se 
trimiţă în satul nostru un învăţător român.

În comuna Cociana sunt 18 familii românești. Sunt venite de la Cru-
șova și ocupaţia lor e negoţul. Dintre acestea opt familii formează partidul 
grecesc, având o școală grecească cu doi învăţători, două familii se ţin 
de partidul sârbesc iar celelalte opt familii au școală românească cu un 
învăţător. Dintre familiile românești, numai doi (anume V. Corneti și 
George Tahe, care e membru la autoritate și cu multă influenţă asupra 
românilor), trimit copiii la școală. Școala românească din Cociana 
numără 25 elevi; douăzeci din aceștia sunt fiii românilor care se ocupă 
cu păstoritul. În timpul iernii (de la octomvrie până la aprilie inclusiv) 
rămân la Cociana 7–10 familii de ale românilor care se ocupă cu păstoritul. 
Toţi își trimit copiii la școala română. Existând școală română socotesc ca 
faptă rușinoasă a trimite copiii lor la școala greacă. Nu sunt ca crușovenii. 
În împrejurimea comunei Cociana suntem mulţi români care ne ocupăm 
cu păstoritul. De la octomvrie până în aprilie locuinţa unora e la Lipipelţi, 
locuinţa altora e la Socolarţi iar alţii rămân la Vîrbiţa, sate la câmp la o 
depărtare de două ore de la Cociana. Unele de altele sunt la o depărtare 
de ¼ oră. Lipipelţi este moșia mea. O jumătate din Socolarţi e moșia lui 
George Zurzu și Sterie Cotarela iar Vîrbiţa e moșia d<omni>lor Sterie 
Brova și Mihail Luca. În timpul verii locuinţa noastră e la munte: 15–25 
familii vin cu mine la Chitca, 25–40 familii se duc la Puniefa cu Sterie 
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Brova, 15–25 la Golac cu George Zurzu și 30–40 se duc la Liopen cu Mihail 
Luca.

Dorinţa mea e să deschidem o școală românească într-una din suszi-
sele moșii; oriunde s-ar înfiinţa școala se vor strânge peste 60 de elevi cu 
eleve. La Cociana nu se pot duce decât cei mai în etate din fiii celor bogaţi, 
pe când cei mici și fiii celor săraci nu se pot bucura de lumina învăţăturii. 
Propagandă mai mare se face dacă școala va fi la moșia mea. În curând 
după deschiderea școalei vom construi și o biserică românească. Pentru 
construirea școalei și bisericii, pentru obţinerea autorizaţiei, pentru bănci 
și pentru tot ce va necesita școala, eu voi cheltui. Chirie pentru școală nu 
va trebui, numai un învăţător vă rog să binevoiţi a ne trimite. În loc să ni se 
trimită vreun străin, de caracter necunoscut, vă rog să binevoiţi a ni-l trimite 
pe dl. Gușu Goga, care prin purtarea sa exemplară faţă de toţi românii 
și cu deosebire cu oamenii de la autoritate și ca unul care cunoaște bine 
muzica bisericească, poate face mai multă treabă decât oricare altul. În 
locul său la Cociana, binevoiţi a trimite un alt învăţător căci și școala de 
acolo va avea tot atâţia elevi câţi a avut până acum. Dorinţa noastră de a 
înfiinţa o școală românească în satele noastre am spus-o și verbal d-lui 
revizor G. Ghica când a venit pe aici.

Find ferm convins că ruga mea va fi ascultată, vă mulţumesc prin 
anticipaţie. 

Primiţi, vă rog, asigurarea preaînaltei mele stime și recunoștinţă.
Al Dvs. umilit servitor, posesorul moșiei Lipipelţi,
(ss) Naum Mina
Locuitorii satului Lipipelţi
(sigiliu)

Cu profund respect ne iscălim și noi posesorii moșiei Socolarţi și vă 
rugăm să binevoiţi a ne răspunde prin dl. Director al liceului român din 
Bitolia.

Sterie (Tegu) Cotarela George N. Zurzu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43/I/1899, f. 69. Cota nouă: 349/1899, f. 132
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194 1��� octomvrie 30. Raportul lui Al. 
Pădeanu, gerant al Consulatului român 

din Bitolia către Ministerul Afacerilor Srăine [titular 
Ion N. Lahovari], asupra situaţiei mișcării românești 
din Elbasan.

Domnule Ministru,
Ca urmare la telegrama mea cifrată cu Nr. 428 din 11 Oct. a.c., am onoarea 
a vă aduce la cunoștinţa Excelenţei Voastre că, în urma intervenirii mele, 
pe cale oficioasă, pe lângă guvernorul general din acest vilayet, preotul 
român Ngati din Elbasan, este pus în aceeași categorie ca și a celorlalţi 
preoţi români din acest vilayet, așa încât mitropolitul grec, nu mai are 
înrâurirea de până acum asupra preotului român; iar institutorul român 
Danișca, în contra căruia mitropolitul grec Procopie reclamase la tribuna-
lul din Elbasan pentru violarea domiciliului său, a fost achitat.

Dl. Danișca mă informează că românii din Elbasan cu sentimente 
naţionale, nu mai primesc în casele lor pe preotul grec, și fac demersuri ca 
să atragă la dânșii și pe ceilalţi conaţionali cu sentimente grecești, pentru 
ca să poată pune mâna pe biserica cu patronul Sfântului Nicolae, și astfel 
să poată sluji în biserică în limba română. Numărul total al familiilor 
românești din Elbasan este de 110, din care 40, și a căror nume figurează 
în aci alăturata listă, sunt inspiraţi cu sentimente naţionale române. Dl. 
Danișca mă mai informează că, Arhimandritul Ghermanos, nepot al 
răposatului mitropolit Visarion, dorește să fie trecut în lista preoţilor din 
aceste părţi subvenţionaţi de statul român. Arhimandritul Ghermanos 
este acela care acum doi ani, se pusese în capul mișcării conversiunii 
celor 22 de sate din ţinutul Spata, locuitorii cărora voiau să recunoască 
supremaţia religioasă a Papei și despre care tratează raportul meu cu 
Nr. 39 din 5 febr. 1898, adresat Legaţiunii Regale din Constantinopol. 
Acest arhimandrit este albanez de origină, și suferă de braţul drept, așa 
încât nu-l poate ridica în sus. Copiii elenismului din Elbasan, și care 
persecută pe români, în unire cu mitropolitul grec Procopie sunt: Vasile 
Toda, Sofronie Papadopoulos, Hagi Calia și Mihail Prifti, toţi români 
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de origină, precum și familiile Nași și medicul Petre Delianis, albanezi 
cu sentimente grecești. Cred însă că acești grecomani nu vor putea reuși 
a împiedica propășirea românismului în Elbasan, pentru că atât Abdul 
Kerim Pașa, guvernor general din vilayetul Monastir, cât și marele vizir se 
arată binevoitori pentru români. Dovadă că guvernorul general, anul tre-
cut, la 6 mai, a adresat Mutesarifului din Elbasan un ordin cu Nr. 86 în ter-
menii următori: „Consiliul administrativ al vilayetului Monastir, luând în 
cercetare cele două petiţiuni înregistrate sub Nr. 13 din 9 martie 1314 (1898), 
una a preotului Ngati și a doua a românilor din Elbasan, a decis ca românii 
de acolo să aibă dreptul a citi în bisericile lor în românește, cu condiţiunea 
însă ca cărţile lor bisericești să fie vizate de Patriarhie și că Mitropolitul 
grec să nu aibă nici un drept de a supăra pe români și pe preotul lor Ngati”. 
Iar marele vizir a trimis de asemenea în această privinţă un ordin cu Nr. 
10 din 23 mai 1315 (1899), prin care pune în vederea autorităţilor imperiale 
competente că mitropolitul grec n-are nici o înrâurire asupra preotului 
român din Elbasan și că, în consecinţă, nu-l poate împiedica de a oficia în 
bisericile românilor.

Binevoiţi a primi 
(ss) Al. Pădeanu

Listă de numele familiilor din Elbasan cu sentimente românești
1. Atanasie Demce 21. Grigorie Mustekie
2. Santo Ghen 22. Lambri Lundi
3. Nicolae Ben 23. Gheorghe Strugacia
4. Lazi Blida 24. Spiru Turungiu
5. Gori Blida 25. Atanas Mia
6. Tuni Becia 26. Eftimi Arap
7. Nicolae Kelia  27. Apostol Zama
8. Todi Kelia 28. Vanghel Bichteș
9. Iacov Ștărămeni 29. Leon Trandafil
10. Nicolae Ghica 30. Marcu Nușia
11. Gheorghe Becia 31. Dimitrie Buia
12. Truș Șela 32. Vera Brungu



3�4 Victor Papacostea, Mihail Regleanu

13. Gori Șela 33. Ștefan Nuvacu
14. Mihail Toda 34. Ica Bischem
15. Constantin Biba 35. Vasilie Ghiata
16. Dimitrie Buda 36. Truș Ghica
17. Anastas Trandafil 37. Părintele Spiridon Ngati
18. Gheorghe Ștefan 38. Lazi Ghica
19. Dimitrie Cartal 39. Dimitrie Danișca
20. Uni Biba 40. Pandi Buradan

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43 /I/1899, f. 193. Cota nouă: 350/1899, f. 273-275

195 1��� decemvrie �. Raportul Ministrului 
Afacerilor Străine [Ion N. Lahovari] către 

Ministerul Instrucţiunii [titular Take Ionescu] relatând 
neînţelegerile dintre români și greci la Elbasan

Ministerul Afacerilor Străine București, 7 decemvrie 1899
Nr. 23.569

Domnule Ministru,
Legaţiunea noastră din Constantinopol îmi arată că în ziua de 29 august 
trecut, când s-a inaugurat școala română din Elbasan, prelatul Procopie, 
mitropolitul grec al eparhiei Duraţului și Macrei, cu reședinţa în Elbasan, 
a trimis preotului român Spiridon Ngati, recunoscut de autorităţile impe-
riale ca fondator al școalei române de acolo, o scrisoare prin care-i făcea 
cunoscut că nu-i mai este permis a oficia în biserică, fiind declarat „argos”1, 
și totodată îl invită a se prezinta la Mitropolie.

Românii din Elbasan, în faţa acestei atitudini a mitropolitului grecesc, 
pe de o parte s-au grăbit a face cunoscut acestuia că nu-l recunosc de șef al 

� În limba greacă: „suspendat”
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lor religios, iar pe de altă parte au îndemnat pe preotul lor Spiridon Ngati să 
continue a oficia în biserica Sf. Nicolae din mahalaua lor. Dar mitropolitul 
grec Procopie, voind a executa hotărârea sa a cerut concursul autorităţilor 
turcești locale. Acestea pentru satisfacerea cererii mitropolitului, au 
obligat pe preotul Spiridon Ngati de a merge la mitropolie, zicându-i că 
nu i se va întâmpla nici un rău. Preotul român, însoţit de fratele său și de 
institutorul român Petre Danișca, s-a dus la mitropolia grecească și acolo, 
după ce a fost maltratat, a fost sfătuit să declare că renunţă de a se mai 
da de preot român, promiţându-i-se pentru aceasta o recompensă anuală 
de 24 lire; la din contra că va fi exilat și oprit pe viaţă de a mai oficia în 
bisericile ortodoxe.

Românii din Elbasan, luând cunoștinţă de cele petrecute la Mitropolie, 
au adresat îndată Mutessarifului o plângere în contra mitropolitului grec, 
declarând că ei și preotul lor fiind români, nu-l recunosc ca șef al lor 
religios și că conform unei iradele imperiale din 6 mai 1898 (1314), prelatul 
grec nu poate avea nici o înrâurire asupra preotului lor. Autorităţile 
turcești din Elbasan, deși par a fi bine dispuse faţă cu românii de acolo 
și le promit a oficia în limba română, pretind totuși să fie vizate de 
Patriarhie cărţile lor bisericești. Prin aceasta, în mod indirect, opresc pe 
români de a sluji în biserică în limba lor deoarece Patriarhia desigur nu 
va consimţi să vizeze cărţile noastre bisericești. Telegrafiind Legaţiunii 
din Constantinopol pentru a mijloci și a face să înceteze această stare de 
lucruri, iată ce-mi răspunde Legaţiunea suscitată:

Preotul român Spiridon Ngati, nu mai oficiază în biserica enoriei sale, Sf. 
Nicolae, dar el îndeplinește serviciile religioase în casele românești precum 
și la cimitir, fără a fi oprit de autorităţile imperiale. Românii cu adevărate 
sentimente românești fiind în minoritate la Elbasan, se încearcă să atragă 
în partea lor întreaga enorie, pentru ca să poată pune pe tapet chestiunea 
bisericii lor, ca una ce le aparţine și astfel dispunând de dânsa să poată 
introduce slujba românească. Până atunci, autorităţile imperiale, oricât de 
binevoitoare ar fi, nu pot obliga pe mitropoliţii greci să îngăduie pe preoţii 
români care nu mai recunosc autoritatea lor, a sluji în românește la biserici 
pe care grecii le consideră ca fiind ale lor.
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Aducându-vă la cunoștinţa Dvs. cele ce preced, vă rog să primiţi, 
Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele consideraţiuni,

p. Ministru. 
(ss) A.G. Florescu

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43/I/1899, f. 194. Cota nouă: 350/1899, f. 276-277

196 1���, decemvrie 4. Berat. Raportul pro-
fesorului H. Gogiman asupra persecuţii-

lor ce întâmpină gimnaziul din Berat de la partidul 
grecesc.

Domnule Șef,
Nu m-am înșelat comunicându-vă prin raportul meu precedent din 2 
noemvrie că, prin măsurile salutarii luate de către cei în drept pentru 
îmbunătăţirea școalelor, se manifestară spontaneu semne vii de mișcare 
din partea armânilor, printre care convingerea despre viitorul chestiunii 
începu din zi în zi să capete mai mare consistenţă. Nu m-am înșelat, 
zic, punându-vă în vedere că numai o organizaţie mai solidă a școalei 
și o dezinteresată conducere a internatului ar putea aduce naturalmente 
roadele așteptate. Nu m-am înșelat, în fine, raportându-vă că Consulul 
Greciei, faţă de această stare de lucruri, începu făţiș să puie în mișcare 
toate mijloacele de care dispune, mulţumită poziţiunii sale, spre a mântui 
elenismul atât din oraș cât și din întregul district de pericolul născând ce-l 
ameninţă. Evident, vede că noile dispoziţiuni chiar în prima lor aplicare 
au dat succese, deși parţiale, însă destul de încurajatoare. Așa, elevi care 
erau fala școalei grecești și de familii de seamă s-au retras săptămâna 
trecută și au fost clasaţi în rândurile școlarilor noștri. Faptul acesta a fost 
destul a da mult de gândit d-lui Consul spre a găsi mijlocul cum ar putea 
pune capăt debandadei; faptul acesta l-a făcut să alerge prin prăvălii fără a 
ţine seamă de osteneală, să parcurgă drumul de la Consulat la Mitropolie, 
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drum de altfel destul de obositor, și să convoace întruniri peste întruniri 
sub președenţia locţiitorului de mitropolit, spre a se consfătui nu numai 
asupra mijloacelor ce ar trebui să se ia spre a se reprima tendinţa poporului 
către școala noastră, dar și asupra modului cum ar putea să înfăţișeze 
școala noastră pe lângă autorităţile imperiale ca focar de propagare de idei 
subversive și ca cuib de persoane turburătoare, în speranţa că, deșteptând 
astfel suspiciunea autorităţilor, guvernul imperial va proceda îndată la 
închiderea școalei. De altfel, după mine, Dl. Consul este îndreptăţit de a se 
neliniști și de a recurge la astfel de mijloace în contra școalei noastre, căci 
a văzut că, prin ușurinţa și stângăcia lor, au pierdut în Macedonia, dacă nu 
orice speranţă, teren îndeajuns de acţiune (și aceasta pentru că providenţa 
nu permite să se înăbușească drepturile imprescriptibile ale unei naţiuni). 
Acum își îndreptează toată atenţiunea asupra ţinutului virgin al Albaniei, 
concentrând toate forţele și acţiunea lor, ca prin Mitropolie să prezinte 
școala noastră în ochii poporului incult și simplu, contrarie dogmelor 
bisericii ortodoxe, iar în faţa autorităţilor ca contrarie intereselor și 
așezămintelor statului otoman. Întrucât această intenţiune de rea credinţă 
va aduce rezultatul dorit, nu mă pot pronunţa de mai înainte. Am fermă 
convingere, însă sprijinită pe baze logice că România, graţie poziţiunii ce 
ocupă astăzi, este destul de capabilă ca să denunţe pe guvernul grecesc unde 
se cuvine, asigurând pe guvernul imperial de sentimentele de devotament 
și de fidelitate ale poporului românesc și să-l convingă de intenţiunile sale 
dezinteresate și scopul pur cultural ce se urmărește prin școala română, 
punând astfel capăt dificultăţilor ce se crează de către consulatul grecesc 
dezvoltării noastre pașnice culturale și să lovească în hidra aceasta care, 
dacă va fi lăsată liberă, nu puţin va influenţa asupra spiritului naiv al 
poporului în dauna intereselor noastre naţionale.

Dumineca trecută, 21 noemvrie, cu o discreţiune fără seamăn, s-a trimis 
din partea Mitropoliei o circulară (din care vă fac un rezumat mai la vale, 
căci originalul se găsește la poliţie), către toate bisericile din Berat, spre a 
se citi, și prin care Sf. Mitropolie interzice creștinilor nu numai trimiterea 
fiilor lor la școala română, ca una ce e contrarie dogmelor și canoanelor 
bisericești și în contradicţie cu legile statului, dar cu ură și dispreţ să 
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respingă orice promisiune din partea organelor plătite ale propagandei 
românești (sic). În ziua când era să se citească această circulară la biserică, 
elevii noștri se aflau, ca de obicei, și ei în biserica din cartierul Goriţa, 
unde avem școala. După ce s-a citit pe grecește de preot, s-a predat zisa 
circulară unui preot grec ca să o citească în limba înţeleasă de popor, 
de pe jeţul mitropolitan, făcându-i multe comentarii și să formuleze o 
mulţime de calomnii și de ocări la adresa noastră, în speranţa de a întărâta 
poporul, care în aprinderea lui să se arunce în contra elevilor, și astfel, în 
urma scandalului, să facă, pe lângă autoritate, plângere în contra școalei 
noastre, ca motorul acestor turburări și să ceară cu insistenţă imediata 
închidere a școalei. Cu toate aceste manopere meșteșugite ale Mitropoliei, 
nu s-au ales însă, spre a lor rușine, decât cu un fiasco complet, pentru 
că în momentul în care profesorul grec se pregătea a citi circulara, dl. L. 
Burdumi, economul școalei, cetăţean și patriot înfocat, demn de orice 
recomandaţiune, spre a evita turburările ce ar fi rezultat din interpretarea 
falsă și intenţionată a circularei, smulse circulara cu un curaj fără seamăn, 
din mâinile profesorului grec, care se afla în mijlocul afluenţei de oameni. 
Sateliţii Mitropoliei și ai Consulatului s-au încercat să se repezească asupra 
economului, dar văzând că în ajutorul acestuia au sărit mulţi, rude și amici, 
s-au mărginit numai la schimbarea de cuvinte indecente, fără să aibă 
loc învălmășeala la care se așteptau adversarii noștri. Dl. L. Burdumi, la 
invitarea poliţiei, se prezintă imediat, însoţit fiind de subsemnatul și de dl. 
I. Papahagi și expunând întâmplarea incidentului, am înaintat originalul 
circularei. În ziua următoare, locţiitorul Mitropoliei și secretarul său au 
înaintat Excelenţei sale Mutesarifului o notă prin care cerea închiderea 
imediată a școalei române, sub motiv că aduce perturbaţiuni în turma sa. 
Două zile după incident, am înaintat și subsemnatul un memoriu detaliat 
prin care arătam scopul urmărit de Mitropolie și cauza care o face să 
recurgă la asemenea mijloace ilegale.

Iată cum am expus faptele: Mitropolia fiind în neputinţă de a închide 
școala prin alte mijloace, școală care s-a fondat și funcţionează din ordinul 
înaltului guvern imperial, provoacă ea însăși turburări, în mod indirect 
de cele mai multe ori, iar alaltăieri a provocat direct și oficial prin acte cu 
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tendinţe revoltătoare, sperând că prin aceasta va reuși să provoace închi-
derea școalei române care, la drept vorbind, nu urmărește interesele ele-
nismului, dar corespunde pe deplin înaltei dorinţi a gloriosului și augus-
tului nostru împărat, Sultan Abdul Hamit Han II. Pe baza celor cuprinse 
în memoriu și a explicaţiunilor ce am dat verbal, autorităţile locale au invi-
tat Mitropolia ca să răspunză în scris întru ce școala română este contrarie 
canoanelor și dogmelor bisericii ortodoxe, precum și așezămintelor guver-
nului imperial. Până în momentul de faţă nu s-a dat nici un răspuns. Fap-
tul de mai sus prezintă un deosebit interes, ar fi bine, D-le Șef, să se atragă 
atenţia celor în drept, ca studiind à fond chestiunea, să se ia măsurile 
necesare spre a se paraliza acţiunea Mitropoliei și a Consulatului. 

Căci, deși în modesta mea calitate de Director și cetăţean am triumfat, 
după cum îmi place a crede pentru moment, în contra influenţei 
Mitropoliei și atitudinii greșite a Consulatului grec, totuși greu îmi vine 
a crede că voi putea numai în această calitate să rezist, în împrejurări de 
natura celor de mai sus, la atacurile Mitropoliei, pe care multe afaceri 
o leagă cu autorităţile, fără a avea la timp concursul guvernului român 
care ar putea face mult prin influenţa sa pe lângă guvernul otoman. Din 
parte-mi m-am adresat la mulţi bei influenţi spre a cere sprijinul lor, dar, 
deși au toată bunăvoinţa să-mi ofere protecţia lor în contra uneltirilor 
meschine ale Mitropoliei și Consulatului, mi-au declarat sincer că nu pot 
să-mi dea concursul lor pe faţă de teamă ca nu cumva adversarii noștri 
să aibă privilegiul de a caracteriza școala noastră și ca focar priincios al 
sentimentelor albaneze și, în cazul acesta, departe de a aduce folos școalei, 
ar putea pricinui, în contra voinţei lor, un rău ireparabil. Pe de altă parte, 
în împrejurările actuale, contam și în favoarea ce autorităţile locale trebuia 
să-mi acorde, din momentul ce nu încetez zilnic a le da să înţeleagă că 
școala noastră nu numai că urmărește un scop cultural, dar că, în mare 
parte, servește chiar însăși interesele imperiului în contra veleităţilor de 
cuceriri ale propagandiștilor greci, dar funcţionarii turci, prudenţi și prea 
abili în chestiuni de curtoazie, știu să concedieze ambele părţi combatante 
cu veșnicul azi, mâine, dându-le speranţe de satisfacţie desăvârșită, după 
îndeplinirea formalităţilor prescrise de lege.
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Mă informez din sorginte autorizată că Sf<ânta> Mitropolie, văzând 
că acţiunea sa pentru închiderea școalei noastre nu poate aduce succesul 
dorit, are de gând să scrie la Patriarhie, și poate că a și scris, spre a face 
demersurile cuvenite la locurile competinte și să caracterizeze școala 
noastră în așa mod, încât să poată ajunge la scopul ce urmăresc. Așa stând 
lucrurile, Domnule Șef, vă rog respectuos ca, în interesul cauzei, să binevoiţi 
a interveni pe lângă cei în drept, nu numai să caute, prin mijloacele de care 
dispun să ni se dea odată satisfacţie reală, făcând ca autorităţile imperiale 
să se arate mai favorabile întru urmărirea scopului nostru pur cultural, ci 
de a fi posibil, să ne și întrebe pe noi în chestiuni de intrigi născocite din 
partea Mitropoliei și a Consulatului, și nu vom întârzia a smulge masca 
acestora în folosul guvernului otoman.

Spre a menţine prestigiul școalei în aceste circumstanţe și, mai mult, 
spre a arăta poporului –, care cu o vie curiozitate observă toate mișcările 
noastre și ale Mitropoliei pe lângă autorităţi –, că școala noastră se 
bucură într-adevăr de încredere guvernului, a trebuit să recurgem la 
mită, singurul mijloc eficace, care ne-a dat o momentană dar necesară 
satisfacţie; și cu atât mai mult trebuia să procedăm așa, cu cât se șoptea 
în cursul săptămânii că duminica viitoare era să se întâmple în biserică 
scene cu mult mai regretabile, dacă profesorii români și elevii se duceau 
la biserică. Chemat la poliţie mi s-a spus că spre a preveni turburările, de 
care avea deja cunoștinţă, să nu mergem la biserică in corpore cu elevii 
până la primirea unor instrucţiuni superioare asupra atitudinii ce ar trebui 
să ia poliţia faţă de școală. I-am răspuns că dacă ar vroi, poliţia poate să 
însoţească pe elevii școalei române care depinde direct de guvern și ca atare 
se consideră ca școală a lor, și se vor convinge că nici un incident regretabil 
nu se va întâmpla, dându-i-se să înţeleagă că zvonurile răspândite nu sunt 
decât o nouă stratagemă a Mitropoliei și a Consulatului, cu scop de a ţine 
pe popor în vigilenţă și să-i întărească ideea că noi aparţinem bisericii 
catolice ori protestante și ca atari nu mergem la biserică, după cum 
obișnuiesc sistematic a spune despre școala noastră. Deși în conversaţia 
aceasta mi s-a dat dreptate la toate, poliţia nu mi-a dat răspuns decisiv 
decât după ce i-am dat pe sub mână o sută de lei noi în aur, în urma cărui 
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fapt lucrurile luară cu totul altă turnură. Și într-adevăr, îndată ce am plecat 
eu, a chemat pe epitropi și efori, cărora le-a interzis, sub pedeapsa de exil 
chiar, orice încercare de a se atinge fie de elevi fie de profesori. A doua 
zi, duminică, 28 noemvrie, poliţia a trimis doi poliţai și cinci jandarmi 
care ne-au însoţit și la dus și la întorsul din biserică, fără să se întâmple 
ceva. Nu vă puteţi închipui, Domnule Șef, cât de mândri se simţeau și 
câtă bucurie au gustat românii, văzând triumful nostru prin acea soluţie 
favorabilă a lucrurilor. Spre a învinge dificultăţile ce zilnic ni se crează, 
cred că n-ar fi rău să recurgem la mijlocul puternic al mafetului. În modul 
acesta, satisfăcându-se pofta printr-o jertfă neînsemnată de bani, vom 
putea lucra în tihnă întru atingerea scopului sacru ce urmărim. Tot prin 
mijlocul acesta vom putea obţine autorizaţia diferitelor școale din ţinutul 
Musichiei, fără a fi nevoie a se aștepta îndeplinirea formalităţilor, care, se 
știe, că reclamă vreme multă, pricinuind astfel o pagubă învăţământului, 
pagubă neînchipuit de mare în comparaţie cu cheltuiala ce va trebui să 
facem. Revizorul școlar din Albania, care e în curent cu dificultăţile ce 
se întâmpină întru deschiderea școalelor, poate mai bine să se pronunţe 
asupra importanţei acestei măsuri. 

Cu ocazia aceasta, mai am onoarea a supune la aprobarea dvs. suplini-
rea catedrei vacante de desen și caligrafie –, hotărâtă în conferinţa profe-
sorală –, prin numirea la suszisa catedră a d-lui G. Chiriazi, profesor de 
muzică, care posedă o aptitudine specială pentru desen și caligrafie și a 
cărui cerere am onoarea a v-o înainta aici anexată. Până la primirea avizu-
lui dvs., Consiliul profesoral a găsit de cuviinţă ca, în interesul învăţămân-
tului, suszisul domn să înceapă deja prelegerile.

Expunerea de faţă fiind prea lungă din cauza importanţei faptelor 
întâmplate și temându-mă a nu vă absorbi mult din preţiosul dvs. timp, 
termin rugându-vă a primi asigurarea înaltei stime și consideraţiuni.

Berat, 4 decemvrie 1899
Directorul gimnaziului român din Berat
(ss) Haralambie A. Gogiman

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43/I/1899, f. 196. Cota nouă: 350/1899, f. 280-283
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197 1�00, Fevruarie 23. Ministerul Afacerilor 
Străine [titular Ion N. Lahovari] comu-

nică Ministerului Instrucţiunii [titular Dr. Constantin 
Istrati] că s-a obţinut de la Marele Vizir protecţia 
școlilor românești din vilayetul Ianina.

Ministerul Afacerilor Străine  București, 23 fevruarie 1900
Nr. 2947

Domnule Ministru,
La adresa Domniei Voastre Nr. 92.558 seria B din 22 Dec. a<nul> tr<ecut>, 
am onoarea a vă răspunde că Marele Vizir, în urma intervenirii Legaţiunii 
noastre din Constantinopol, a cerut explicaţiuni Guvernatorului General 
din Ianina și i-a dat ordinul de a lua sub protecţiunea sa gimnaziul român 
din Berat, în contra intrigilor locale.

Cu această ocaziune vă fac cunoscut că dl. Nuși Tulliu, revizor școlar în 
Epir, adresând o plângere Legaţiunii contra autorităţilor din Ianina și relei 
voinţe ce întâmpină din partea lor, Ministrul nostru din capitala Turciei 
a intervenit pe lângă Ministrul Instrucţiunii Publice care a și dat ordin să 
nu se mai facă dificultăţi școalelor noastre din vilayetul Ianina.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, asigurarea înaltei mele conside-
raţiuni.

p. Ministru,
(ss) A.G. Florescu

A.S., Min. Instr., Cota nouă: Dos. Nr. 350/1899, f. 297



3�3Documentele redeșteptării macedoromâne

198 1���, decemvrie 22. Raportul revizoru-
lui G. Ghica Papa [adresat Ministrului Cul-

telor și Instrucţiunii Publice Spiru Haret] asupra si-
tuaţiei școlilor românești din Macedonia inspecta-
te de el.

26.I.[1]899
Este indispensabil ca instituţiile subvenţionate din Imperiul Turcesc să fie 
supuse unei revizii generale, pentru a întări cum trebuie pe cele care pot 
trăi și a suprima sau a amâna pe cele care nu pot decât vegeta; toate acestea 
pe baza deciziei din 1 septemvrie 1898. Pentru a prepara această lucrare 
importantă, avem trebuinţă a sistematiza puţinul ce cunoaștem despre 
starea lucrurilor în acele părţi. În acest scop cer a mi se face următoarea 
lucrare: Pentru fiecare din localităţile unde avem școale sau biserici să mi 
se facă câte o foaie de informaţii, după modelul alăturat. Datele dintr-însa 
se vor pune după acest raport, după cel al d-lui V. Diamandi rezolvat tot azi, 
după anexele la aceste rapoarte, după statele de plată, precum și după orice 
izvoare de informaţii din Minister. Să se facă una din aceste foi și să mi se 
prezinte, ca să văd dacă s-a făcut bine înainte de a se face celelalte. Această 
primă foae o cer până la 5 Fevruarie.

Se va libera leafa d-lui G. Ghica, care mi se pare că nu se liberase, deoa-
rece a înaintat acest raport, după cum era obligat.

(ss) Haret

Bitolia, 22 decemvrie 1898

Domnule Director,
Conform ordinului Dvs. din 21 sept. 1898, seria B cu Nr. 59.950, am 
onoarea a vă face cunoscut că la 7 oct. am inspectat școala din Perlepe, la 
9 ale aceleiași luni școalele din Crușova, iar la 13 cea din Magarova. Sus 
numitele școli se găsesc într-o stare foarte bună, mai ales școalele din 
Crușova, iar domnii institutori precum și d-rele institutoare respectiv își 
caută scrupulos de datorie.
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La 14 ale aceleiași luni am inspectat școala din Târnova; această școală 
de la un timp încoace merge foarte rău, ea numără numai 13 elevi regulaţi. 
La 15 am vizitat școala din Resna. Această școală anul trecut număra 35 
de elevi regulaţi, astăzi însă numără 46 elevi regulaţi, divizaţi în patru 
clase. La 17 ale aceleiași luni am inspectat școalele din Ohrida, care anul 
trecut număra peste 50 de elevi și eleve; anul acesta însă ele nu numără 
decât 44 de elevi și eleve în școala centrală. Aci există și o școală de fete 
cu trei clase; institutoarea respectivă, nu știu pentru care motiv și-a dat 
demisia și fiindcă n-avem altă institutoare cu care s-o înlocuim, această 
școală s-a transformat în școală mixtă, din care cauză numărul elevilor s-a 
redus. La 19 am inspectat școala Iancoveţi. Școala din această localitate, 
deschisă anul trecut, numără numai 12 elevi; acum, după ce s-a închis 
școala grecească de acolo, numără 27 de elevi și din zi în zi numărul 
elevilor crește. La 21 am inspectat școalele din Moloviște, la 22 cele din 
Gopeși, la 24 școala din Nijopole iar la 27 școalele din Bitolia. Școalele din 
susarătatele localităţi, mai cu osebire cele din Gopeși și Moloviște, sunt 
într-o stare de progres satisfăcătoare, afară de școalele din Bitolia care 
merg foarte rău. La 3 noemvrie am inspectat școalele din Vlaho-Clisura. 
Școalele din această localitate sunt foarte regulate, mai ales acea de băieţi 
se găsește într-o stare înfloritoare.

D<om>nii institutori precum și d<omnișoa>rele institutoare își caută 
scrupulos de datorie. Școala de băieţi, anul trecut număra peste 100 de 
elevi regulaţi, iar cea de fete 133 de eleve, fiind închisă școala grecească 
de fete. Acum școala de băieţi din această localitate întrece cifra de 110 
elevi regulaţi, iar cea de fete nu numără decât numai 65 de eleve, fiindcă 
anul acesta silogul grecesc din Atena a trimis în suszisa localitate două 
institutoare grecești. La 4 ale aceleiași luni, am inspectat școala din 
Hrupiște, pe care am găsit-o de asemenea într-o stare foarte bună. În 
această localitate se simte necesitatea de a deschide și o școală de fete ca să 
nu fie siliţi românii de acolo de a trimite fetele lor la școala grecească, iar 
pe băieţi la școala română.

La 7 noemvrie am inspectat școalele din Neveasta. Școala de băieţi din 
această localitate, anul trecut, număra 48 de elevi regulaţi, iar cea de fete 
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35 eleve. Anul acesta, cei mai mulţi dintre grecomanii de acolo, în urma 
unor diferende ce au avut cu arhiereul greco-fanariot, au îmbrăţișat cauza 
română, adresând totdeodată și o petiţiune d-lui Inspector, rugându-l de 
a le trimite încă un institutor care să cunoască limba turcă și un altul, 
anume pe dl. Chirzidis, fost profesor grec de 18 ani la școala grecească 
de acolo, pentru limba greacă. Dl. Inspector, în interesul învăţământului, 
a numit la această școală pe dl. V. Petrescu, actual director la școala 
din Üsküb. Cu venirea acestui domn institutor la școala din Neveasta, 
numărul elevilor a atins cifra 106. În urma transferării d-lui V. Petrescu 
la vechiul său post din Üsküb, prin adresa ministerială, mulţi elevi de 
la școala din suszisa localitate s-au retras, astfel încât astăzi acea școală 
numără 70 de elevi. Școala în chestiune promite foarte mult pentru viitor 
și se crede, ba chiar se asigură că școala greacă din suszisa localitate să 
se închiză cu numirea ca institutor de limba greacă la școala română de 
acolo a d-lui A. Chirzidis, la care ţin așa de mult toţi românii din Neveasta, 
fără distincţie de partid. Fiind acolo, am citit o scrisoare a d-lui Inspector 
către dl. Ionescu, director al acelei școale, cu data de 14 Oct. a.c., prin care 
îi făcea cunoscut că s-a aprobat din partea Onor. Minister numirea unui 
institutor de limba greacă la școala de acolo cu o subvențiune lunară de 
50 de lei. Dl. Ionescu după primirea scrisorii d-lui Inspector, a vorbit în 
privinţa aceasta românilor de acolo care au propus d-lui Chirzidis ca să 
fie ca institutor de limba greacă la școala română, dar d-lui le-a răspuns 
că ar fi primit bucuros, dar nu poate fi satisfăcut cu leafa de 50 lei pe 
lună. Subsemnatul, fiind vizitat de românii din Neveasta, i-am sfătuit 
ca să contribuiască și d-lor la plata lefii d-lui Chirzidis, dar d-lor mi-au 
răspuns că pentru moment nu pot să contribuiască, dar se oferă pentru 
viitor ca să plătească ei înșiși atât leafa institutorului de limba greacă cât și 
celui de limba turcă. După mine, d-le Director, și după părerea românilor 
de acolo, se simte o neapărată trebuinţă de numirea d-lui Chirzidis la 
școala din Neveasta, cu o leafă satisfăcătoare, cel puţin de 80 de lei lunar, 
pentru îndoitul interes ca școala greacă de acolo să fie închisă sau cel 
puţin ruinată și ca școala română să înflorească, mărindu-i-se numărul 
elevilor.
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La 9 noemvrie am inspectat școala din Belcamen iar la 14 cea din 
Pisoderi; amândouă aceste școale numără foarte puţini elevi. Cauza este 
tot arhiereul greco-fanariot care, după ce a văzut că școalele române 
progresează și din zi în zi numărul elevilor crește, a oprit pe preoţi de 
a se duce prin casele românilor să le servească; aceștia s-au constrâns 
de a-și retrage copiii lor de la școala română și a-i trimite la școalele 
grecești. La 18 ale aceleiași luni, am inspectat școalele din Veria. Aceste 
școale merg progresând, iar domnii institutori își caută cu scrupulozi-
tate de datorie.

La 20 am inspectat școala din Caterina. Această școală număra anul 
trecut 60 de elevi divizaţi în patru clase cu trei institutori și două insti-
tutoare. Anul acesta rămânând numai doi institutori, iar școala de fete 
desfiinţându-se, nu știu pentru care motiv, numărul elevilor s-a micșorat. 
Este deci de neapărată trebuinţă ca la această școală se se numească încă 
un institutor care în timpul iernii să rămâie la școala din Caterina, iar în 
timpul verii să meargă la cea din Livezi, unde se strâng peste 70 de elevi 
cu un singur institutor. La 23 am vizitat școalele din Cataha și Palaticea 
frecventate în timp de iarnă de elevii școalei din Murihova, cu 25 de elevi 
fiecare. La 25 am inspectat școala din Veles, pe care am găsit-o de asemenea 
în bună stare; ea numără 50 de elevi regulaţi, divizaţi în patru clase cu doi 
institutori. La 27 ale aceleiași luni am inspectat școalele de ambele sexe 
din orașul Üsküb. Aceste școale deschise la anul 1894 au funcţionat regulat 
până la 1897, numărând până atunci ambele școale din această localitate 
câte 30 de elevi și eleve. Anul acesta însă numărul elevilor și al elevelor 
acestei școli s-a redus. Cauza regresării este mai întâi că localul unde 
este instalată școala este foarte departe de cartierul unde stau românii și 
ca să închirieze un local mai bun și mai în centrul orașului ar trebui să 
plătească o chirie de cel puţin 800 lei anuală. A doua cauză sunt domnii 
M. Mărăcine și C. Constante, foști institutori pe atunci la suszisa școală. 
Românii din această localitate, încântaţi de mersul progresiv al școalei 
române, începuseră a se interesa mai de aproape de școalele lor, astfel încât 
închiriaseră pe atunci un local foarte bun, pentru 600 lei chirie anuală, 
plătind ei înșiși proprietarului, prin anticipaţie, suma de lei 300 plus 163 
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lei pentru cheltuieli de întreţinere până la sosirea banilor de la Onor. 
Minister pentru chiriile școalelor.

Sosind banii pentru chirii pe un semestru, domnii M. Mărăcine și C. 
Constante au avut nerușinarea ca să ia suscitata sumă, destinată pentru 
chiria școalei din suszisa localitate și pleacă în România, lăsând păgubași 
pe românii de acolo și anume pe domnii fraţi Papa Teodose. Aceștia 
descurajându-se din cauza acestui fapt scandalos al suszișilor institutori, 
nu numai că se interesează foarte puţin de școalele din orașul lor, dar cei 
mai mulţi din ei și-au retras și copiii de la școala română. La 30 ale aceleiași 
luni am inspectat școala din Cumanova. Această școală s-a deschis la 1 
martie 1898 de dl. institutor Tașcu Iliescu și a funcţionat regulat până la 
finele lui iunie. Ea număra anul trecut 10 elevi regulaţi, acum numără 18 
elevi, divizaţi în două clase cu doi institutori, anume T. Iliescu și Gușu M. 
Nijopoleanu, numit acest din urmă prin adresa ministerială cu data de 
10 Oct. 1898 cu Nr. 67.777. Deoarece numărul elevilor de la această școală 
este foarte mic și locuitorii de acolo sunt mulţumiţi de dl. T. Iliescu, ar 
fi bine, după mine, ca acest din urmă să rămâie la această școală, iar dl. 
Gușu Nijopoleanu să fie transferat la școala din Coceani, unde se simte 
mare necesitate încă de un institutor. În acest sens mi s-a dat o petiţiune 
din partea eforiei școalei din această localitate, pe care am onoarea de 
a vă o anexa. La 3 ale curentei luni am inspectat școala din Coceani. 
Această școală numără 51 de elevi regulaţi, divizaţi în patru clase, cu un 
singur institutor. Localul unde e instalată școala nu e tocmai bun; ca să 
se închirieze un local mai bun, ar trebui o chirie de cel puţin 200 de lei 
anuală. La 5 ale aceleiași luni am inspectat școala din Giumaia de Sus. 
Această școală merge progresând, mai cu seamă anul acesta, când s-a 
numit un al doilea institutor. În această localitate se simte necesitatea 
de a se deschide și o școală de fete, în care caz nu va fi necesitate de doi 
institutori ci numai de un institutor și o institutoare, iar celălalt poate 
să meargă ca să deschidă o școală la Giumaia de Jos, oraș cu 500 case 
românești, 300 bulgărești și 100 turcești. Deschizându-se o școală la 
Giumaia de Jos, am putea foarte bine ca să deschidem și la Proiu, comună 
pur românească cu 500 de case, la o distanţă de două ceasuri de Giumaia. 
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Asemenea și la Romna, comună tot românească cu 80 case, la o depărtare 
de o oră de Proiu.

La 7 ale curentei luni am inspectat școala din Liumniţa. Această școală 
numără 21 de elevi numai, regulaţi, cu doi institutori, anume Nicolae 
Marcu, absolvent al liceului din localitate și D. Cionga numit tot cu adresă 
ministerială.

La 7 trecând pe la Ghevgheli ca să merg la Liumniţa, întâlnesc acolo 
pe domnii institutori din Oșani, în număr de trei, anume: S. Caragiani, 
G. Papa-Mihale, care este și cântăreţ la biserica din Oșani și T. Bitaracu, 
numit tot cu adresă ministerială. De la suszișii institutori m-am informat 
că școala lor s-a închis încă de la septemvrie din cauză că n-avea autorizaţie 
oficială și că proprietarul acelei moșii pretindea a i se plăti și lui o leafă, ceea 
ce refuzând domnii institutori a-i da, le-a închis școala. De atunci domnii 
institutori din suszisa comună se găsesc la Ghevgheli, îngrijind pe lângă 
autoritatea locală și cea din Salonic spre a obţine un ordin ca să redeschidă 
școala. La 8 am inspectat școala din Cupa. Această școală, deși deschisă la 
1 sept. a.c., numără 36 elevi regulaţi; școala grecească este aproape de a se 
închide. Ar fi bine, Domnule Director, ca și un preot din această localitate 
să fie subvenţionat ca și românii să ia parte și în biserică. Preotul poate 
primi cu o leafă de 20 de lei pe lună ca să le citească românește atât prin 
casele românilor, cât și în biserică. 

Școalele din comunele Birislav, Lugunţa, Huma și Livezi din districtul 
Ghevgheli, nu le-am inspectat și aceasta din cauză că tocmai atunci s-a 
comis la Ghevgheli un omor și subprefectul de acolo nu permitea nimănui 
ca să iasă din oraș, până când nu va găsi pe omorâtori, așa că am fost 
silit ca să plec la Salonic ca să nu bănuiască autoritatea pe mine, fiind 
grec cel omorât. A doua zi am aflat la Salonic, că după plecarea mea din 
Ghevgheli, domnii institutori din Oșani; au fost supuși la interogatoriu. 
Rămâne deci ca suszisele școale să le inspectez după vacanţa Crăciunului. 
La 11 ale curentei luni m-am dus la Fetiţa, unde am găsit școala închisă 
din cauză că institutorul din acea localitate murise pe la finele expiratei 
luni, după cum am avut onoarea a vă scrie din Sovovici la 13 ale curentei 
luni cu Nr. 2.
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Ca să puteţi lua act de situaţiunea școalelor puse sub administraţiunea 
și îngrijirea subsemnatului, am onoarea a vă anexa o statistică generală.

Primiţi, vă rog, Domnule Director, asigurarea prea distinsei mele consi-
deraţiuni și a osebitei stime ce vă păstrez.

(ss) G. Ghica-Papa,
revizor școlar

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43/IV/1899, f. 20. Cota nouă: 350/1899, f. 14-18.

199 1��� decemvrie 22. Statistica școalelor 
române din Macedonia
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1 Vlaho-Clisura de băieţi 5 9 7 12 9 22 53 112

2 Vlaho-Clisura de fete 4 – 4 6 11 10 35 66

3 Hrupiște de băieţi 4 – 2 8 7 13 23 53

4 Neveasta de băieţi 5 2 14 4 17 14 27 78

5 Neveasta de fete 4 3 – 4 11 14 7 39

6 Belcameni de băieţi 3 – – 7 3 3 5 18

7 Pisoderi de băieţi 3 – – 5 2 3 4 14

8 Crușova de băieţi 5 3 5 13 12 8 35 76

9 Crușova de fete 5 6 5 3 10 7 17 48

10 Crușova mixtă 5 – 9 13 19 16 46 108

11 Perlepe mixtă 5 6 5 3 6 14 15 49

12 Gopeși de băieţi 5 5 9 19 15 19 27 94

13 Gopeși de fete 4 – 3 10 9 12 52 86

14 Ohrida mixtă 5 2 4 2 4 12 20 44

15 Ohrida mixtă 4 – 6 3 6 8 7 30
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16 Resna mixtă 4 – 6 7 3 15 15 46

17 Iancoveți mixtă 2 – – – 9 10 8 27

18 Moloviște de băieţi 5 4 6 7 9 25 39 90

19 Moloviște de fete 3 – – 5 10 21 23 59

20 Nijopole mixtă 5 2 6 6 5 14 22 55

21 Magarova mixtă 4 – 9 7 – 9 8 33

22 Târnova de băieţi 4 – 1 2 – 4 6 13

23 Veria de băieţi 5 9 7 12 18 27 43 116

24 Veria de fete 4 – 4 5 12 10 12 43

25 Caterina de băieţi 4 – 5 7 8 15 10 45

26 Huma de băieţi 4 2 – 7 10 12 27 58

27 Birislav de băieţi 3 – 2 – 4 7 7 20

28 Lugunța de băieţi 4 – 3 4 9 17 21 54

29 Oșani de băieţi – – – – – – – –

30 Lumnița de băieţi 3 – – 3 6 14 13 36

31 Cupa de băieţi 3 – – – 7 15 14 36

32 Veles de băieţi 4 2 5 3 6 14 24 54

33 Üsküb de băieţi 3 – – 4 2 6 – 12

34 Üsküb de fete 3 – – 4 7 10 – 21

35 Cumanova de băieţi 3 – – 4 6 8 – 18

36 Coceani de băieţi 4 – 3 7 4 10 27 51

37 Giumaia de Sus de băieţi 4 – 4 3 4 9 11 31

38 Bitolia de băieţi 5 7 3 2 3 12 – 27

39 Bitolia de fete – – – – – – – –

40 Livezi de băieţi 3 – – 15 12 15 30 72

41 Murihova 
Palaticea

de băieţi 3 – – – 8 6 10 24

42 Murihova 
Cataha

de băieţi 3 – – – 7 8 9 24
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43 Fetiţa 
Gramaticova

de băieţi 3 – – – 12 15 20 47

161 67 137 226 322 503 772 2027

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43/IV/1899, f. 34. Cota nouă: 350/1899, f. 19-20

200 1��3, martie 31. Contul cheltuielilor 
făcute de la 2� februarie 1��2 până la 31 

martie 1��3 pentru obţinerea dreptului de a se înfiinţa 
un episcopat român în Turcia

Natura cheltuielilor Lei Bani Lei Bani

De la 26 febr<uarie> 1892 până la 22 aprilie același an 
se plătiseră la 6 români însărcinaţi cu strângerea de 
iscălituri în procura generală prin care se constata 
alegerea celor șase delegaţi ai poporului român și 
împuternicirea lor ca să aleagă un mitropolit român, care 
să fie șeful spiritual (Melet-bași) al poporului român din 
Turcia, și care a trebuit să cutreiere, pentru scopul acesta, 
localităţile românești din Macedonia, Epir și Albania, și 
a căror nume se vede aparte pentru fiecare în originalul 
acestui cont încheiat la 31 martie 1893; la câteșișase s-au 
plătit

923

Pentru diurna și cheltuielile de călătorie a delegaţilor s-au 
plătit sumele următoare:

D-lui Haralambi Gogiaman, pentru 2 ½ luni ce a stat în 
Constantinopol și cheltuielile de diurnă

876 65

Idem Zisi Papa Tanasi 800 –

Idem A. Hristu Zega pentru 3 ½ luni 950 50

Idem G. Hagi Goga 1046 –

Idem părintele Papa Nicolae Cernetescu 934 –
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Natura cheltuielilor Lei Bani Lei Bani

Idem D. Atanasescu pentru 9 ½ luni 2.572 50

Idem părintele Papa Haralambi Balamace pe 9 ½ 2.263 –

Idem Apostol Mărgărit pe 9 ½ luni 2.850 12.292 65

Pentru traducţie în limba turcă a memoriului lung de 26 
pagini și tragerea de 15 copii manuscrise

530

Pentru un cadou dat unde cerea trebuinţa cu știrea 
Legaţiunii

449 40

Total bani 14.195 05

p. conf. 
(ss) A. Mărgărit
Pera, 31 martie 1893

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43/IV/1899, f. 42. Cota nouă: 350/1899, f. 32.

201 1��� decemvrie, �. Cererea locuitorilor 
din Moloviște a li se admite încă un preot 

la biserica românească.

Domnule Director,
Subsemnaţii, efori și locuitori ai comunei Moloviște, avem onoarea 
a vă ruga să binevoiţi a avea în vedere cele ce urmează: De vreo cinci 
luni, în comuna noastră, funcţionează ca preot românesc Sf. Sa Hagi 
Papa Constantin. În acest interval de timp, am constatat că Sf. Sa este 
insuficient a satisface singur trebuinţele serviciului divin în biserică și 
în casele noastre. În adevăr, e în tradiţiile comunei noastre, care a avut 
întotdeauna 5–6 preoţi, a nu putea săvârșindu-se unele acte bisericești, 
precum maslul etc., decât cu minimum 2–3 preoţi. Din cauza aceasta cele 
mai multe case de români au fost nevoite să sufere lipsa săvârșirii acestui 
act bisericesc, acum de postul Crăciunului, ceea ce constituie, precum 
știţi foarte bine, o gravă abatere de la obiceiurile locale. Adversarii cauzei 
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noastre în frunte cu arhiereul grec nu caută decât asemenea motive pentru 
a ne discredita în ochii publicului român și a ne prezinta ca unii care 
nesocotim legea strămoșească și cele sfinte și lesne de înţeles că în cele mai 
multe cazuri își ajung scopul. Dar nu numai atât; preotului nostru îi este 
chiar materialmente imposibil a face serviciu în toate casele românilor. 
Din această cauză cele mai multe familii românești sunt nevoite a avea 
oarecare rezerve și a tolera preoţii grecomani, iar altele, ceea ce e și mai 
grav, sunt părăsite cu desăvârșire chiar de aceștia, din ordinul arhiereului 
grec.

Pentru aceste consideraţiuni dar, vă rugăm, Domnule Director, să 
binevoiţi a interveni pe lângă locurile competinte, ca să ni se numească 
un al doilea preot, pe care l-am și ales anume Sf. Sa Papa Andrea, român 
din orașul Lesna, despre care avem cele mai bune recomandaţiuni și care, 
deși neobișnuit bine încă în slujba românească, sperăm că în curând va 
satisface și acestei necesităţi.

Alăturăm chiar aci o petiţie în acest sens, către Onor. Minister al Cultelor 
și Instrucţiunii Publice din România, pe care vă rugăm să binevoiţi a o 
înainta.

Primiţi, vă rugăm, Domnule Director, asigurarea osebitei mele consi-
deraţiuni.

Moloviște, 7 decemvrie 1898
Muhtar: Efori:
Σπίρο Πατέρος Hristo Ţ. Ţova
Locuitori: Dimitrie C. Costa
Constantin T. Balamace Spiro Popescu
Constantin D. Metta Costa Matei
Tărpo Șioptea Marco Miza
Ion Ciomu
Gligor Velciu
Dimitrie Costa Belce

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43/IV/1899, f. 2. Cota nouă: 350/1899.
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202 1��� aprilie 20. Cererea locuitorilor din 
Ohrida [adresată Ministrului Cultelor 

și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] pentru a li se 
atribui un preot la biserica română de acolo.

Domnule Ministru,
Subsemnaţii, epitropi, efori, muhtar, consilieri, notabili și ceilalţi locui-
tori ai comunei românești din orașul Ohrida, cu cel mai profund respect 
venim prin prezenta a aduce la cunoștinţa Dvs. următoarele:

Sunt aproape 30 ani de când ne-am dezrobit de sub jugul clerului străin 
și, din nefericire, acum în anii din urmă, din cauza transferării fostu-
lui nostru preot Ioan Sgala la paraclisul românesc din Constantinopol, 
rămânând fără preot, am fost constrânși a ne servi de preot grec, lucru 
dureros pentru orice român cu sentimente patriotice și, mai ales, pentru 
noi românii de aici, care spre acest scop sacru de a ne vedea odată pen-
tru totdeauna scăpaţi de limbi străine, am făcut atâtea sacrificii morale și 
materiale. Deci, ca să eliminăm cu totul elementul străin din biserică prin 
înlăturarea preotului grec, după ce cântăreţii afară cântă în amândouăle 
străni complet românește, și să nu mai existe, prin urmare nici o urmă 
din acele elemente străine, este absolută necesitate de un preot român. 
Spre acest finit și ca să dispară cu totul dificultăţile ce mereu întâmpinăm 
de când cu transferarea susnumitului preot Ioan Sgalla, astăzi, cu toţi în 
unanimitate și cu consimţământul tuturor, am ales candidat pe dl. Vanciu 
Burnuciu, compatriot al nostru, cu domiciliul în cartierul nostru româ-
nesc și de aceeași origine, cel mai aprig luptător, dând probe de patriotism, 
care pe timpul evenimentelor cu bulgarii a rezistat cu energie contra atacu-
rilor barbare ale bulgarilor care, în frunte cu arhiereul lor, voiau să intro-
ducă limba bulgară în biserica noastră și a face să dispară limba română 
dintr-însa, tezaurul cel mai preţios lăsat moștenire de la părinţi. Susnu-
mitul candidat, pentru susţinerea și apărarea cauzei române din această 
localitate, a făcut cele mai mari sacrificii morale și materiale și în urma 
urmelor având a îndura multe neajunsuri, lipsindu-i strictul necesar de 
existenţă, a fost silit a părăsi patria, găsindu-și refugiul în România, spre 
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a-și agonisi cele necesarii pentru viaţă. El, animat de sentimente patriotice, 
a servit timp de 20 ani ca cântăreţ la biserica noastră, fără a fi subvenţionat 
și, prin urmare, cunoaște foarte bine rânduiala bisericii și în acelaș timp 
este în stare a face și ca ajutor la școala noastră. Deci, încurajaţi de multele 
faceri de bine ce cu atâta generozitate obișnuiţi a le răspândi către cei în 
necesitate, vă rugăm respectuos să binevoiţi a dispune ca suszisul nostru 
candidat să fie recunoscut și aprobat ca preot al bisericii și ajutor la școală. 
Mai este de notat că noi, românii din localitate, fiind cu desăvârșire lipsiţi 
de mijloace, facem apel și cerem tot concursul de la Domnia Voastră.

Avem ferma speranţă, Domnule Ministru, ca cererea noastră să fie 
satisfăcută.

Primiţi, vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea înaltei noastre consi-
deraţiuni și a stimei ce vă păstrăm.

Ohrida, 20 aprilie 1899
[Urmează 24 semnături]

A.S., Min. Instr., Cota nouă: Dos. Nr. 349/1899, f. 162-163.

203 [1���, septemvrie]. Raportul preotului 
Ioan Sgalla de la paraclisul Mitropoliei 

române din Constantinopol [adresat Ministrului Cul-
telor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra în-
fiinţării bisericii românești din Ohrida și condiţiuni-
le ce pune pentru strămutarea lui la Ohrida.

Domnule Ministru,
Subsemnatul, preot al paraclisului Mitropoliei române din localitate, 
conformându-mă cu ordinul ministerial, care mi s-a comunicat prin Onor. 
Legaţiune Regală, vreau să merg îndată tot ca preot la biserica românească 
din orașul Ohrida, în Macedonia, localitatea mea natală, în care am servit 
30 de ani ca preot și ca al doilea institutor al școalei române de băieţi. Însă 
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cred de trebuinţă neapărată și de datoria mea ca înainte de a pleca să expun 
Onorabilului Minister, prin Onor. Legaţiune Regală, starea de lucruri 
actuală și poziţiunea mea de preot român, creată în urma transferării mele 
din postul de preot al bisericii române din Ohrida și totodată de al doilea 
institutor al școalei române, aici în Constantinopol ca preot al paraclisului 
Mitropoliei române din localitate, ca astfel Onor. Minister, cunoscând 
cum stau acum lucrurile la Ohrida, să ia dispoziţiunile cuvenite în deplină 
cunoștinţă de cauză și totodată să binevoiască a-mi da instrucţiunile 
necesare spre a putea înlătura greutăţile ce voi întâmpina mergând acum 
acolo, cu misiunea de a fi preot al bisericii române din Ohrida.

Toţi locuitorii creștini ai orașului Ohrida sunt bulgari și români de 
origină, iar greci de origină nu sunt, ci puţini bulgari și două ori trei 
familii românești de grecomani, care formau partidul zis grecesc. Așadar, 
înainte de 30 ani, când bulgarii luptau să se emancipeze de autoritatea 
vexatoare a arhiereilor greci, românii locuitori ai orașului Ohrida erau 
siliţi să aleagă între arhiereul grec și bulgar, deoarece pe atunci nu se 
pomenea de cler nici de ierarhie românească, și fiindcă arhiereul grec 
de atunci, Monseniorul Meletie, nu primea cu nici un chip ca să permită 
preotului român să slujească românește în biserica lor, ci încă persecuta 
în mod autoritar și strașnic limba română, nu numai în biserică dar și în 
școala locuitorilor români, făcând tot ce-i sta prin putinţă ca să împiedice 
introducerea limbii române în școala comunală a românilor, persecutând 
în toate modurile pe institutorul român, comunitatea română, văzând că 
bulgarii cu arhiereul bulgar le promitea românilor nu numai să aibă limba 
românească în biserica și școala lor, ci încă și protecţia lor, dacă s-ar uni 
cu dânșii, ca să scape de arhiereul grec, recunoscând numai supremaţia 
spirituală a ierarhiei bulgare, s-au decis cu toţii să primească propunerea 
bulgarilor, care le ofereau avantagiul de a introduce limba română în 
biserica lor românească și în școala lor, a căror administraţie să fie exclusiv 
în mâinile comunităţii românești, fără a se amesteca nicidecum bulgarii 
ori arhiereul și exarhia bulgară, nici direct nici indirect, în biserica și în 
școala românilor, nici în afacerile comunale și de orice altă natură ale 
comunităţii române. Ceea ce s-a și făcut, și românii își căutau de biserică 
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și școală și de afacerile lor comunale, fără a fi supăraţi nicidecum de 
comunitatea și de arhiereul bulgar, ori de altcineva timp de 32 ani.

În anul 1892 schimbându-se arhiereul bulgar, a fost trimis la Ohrida un 
alt arhiereu bulgar, anume Grigorie, carele fiind un naţionalist fanatic a 
căutat ca în biserica românilor în care se citea numai românește să intro-
ducă și limba bulgară la o strană, sub motiv că în mahalaua românească 
veniseră și câteva familii bulgărești, care clădiseră case ale lor ori cum-
păraseră casele unor familii românești, care părăsiseră patria lor și merse-
seră și se așezară în România și în alte ţări, unde bărbaţii lor ori șefii fami-
liei lor se așezaseră de mult ocupându-se de meseria lor ori de comerţ.

Atunci, comunitatea română în capul căreia mă găseam subsemnatul, 
a refuzat propunerea arhiereului bulgar și ne-am decis cu toţii să nu pri-
mim cu nici un mod limba bulgară în biserica românilor. Arhiereul bul-
gar, văzând că nu reușește cu promisiunile ce făcea la început și apoi cu 
ameninţările lui ca să intimideze pe români și să-i silească să primească 
propunerea lui, a exilat pe subsemnatul la mănăstirea bulgărească a Tutu-
ror Sfinţilor, crezând că astfel comunitatea română, rămâind fără preot, 
era să fie silită să primească pe preotul ce era să le dea arhiereul bulgar. 
Dar românii atunci s-au înţeles cu arhiereul ortodox titular al eparhiei 
Ohrida și Prespa, carele depindea atunci de la Patriarhia greacă, Monse-
niorul Antim, actualul mitropolit român aici în Constantinopol, carele a 
promis și s-a angajat ca să scape pe români de pericolul de a-și vedea bise-
rica lor românească să treacă în stăpânirea bulgarilor și să devină o bise-
rică bulgărească, și, pe lângă acestea, limba română să fie unica limbă în 
serviciul divin al bisericii, a cărei administraţie să fie totdeauna un drept 
inalienabil al comunităţii române cu singura condiţie ca românii să recu-
noască supremaţia spirituală a Patriarhiei ortodoxe din Constantinopol, 
fără să aibă din cauza aceasta vreun drept asupra administrării biserici-
lor românești și fără a avea românii ori preotul lor altă îndatorire către 
Patriarhie ori către arhiereii ce va trimite în eparhia Orhidei și Prespei, 
decât aceea de a pomeni preotul român în biserică pe arhiereul ortodox 
trimis de Patriarhie.

Românii primiseră suszisa propunere a arhiereului ortodox cu arătatele 
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condiţii și, îndată după intervenirea oficială a arhiereului ortodox, Mon-
seniorul Antim, subsemnatul am fost liberat din exil, întorcându-mă la 
biserică și școala română din Ohrida, iar administrarea lor și a afacerilor 
comunale ale cartierului românesc au fost lăsate în mâinile comunităţii 
române, fără cel mai mic amestec nici din partea bulgarilor ori a arhiereu-
lui bulgar, nici din partea arhiereului ortodox.

Astfel stăteau lucrurile cu biserica românilor din Ohrida și cu preo-
tul lor român până în octomvrie 1896, când am primit ordin ca să plec 
îndată și să vin aici, în Constantinopol, unde era trebuinţă urgentă de 
preot român la paraclisul Mitropoliei române, ceea ce am și făcut con-
formându-mă cu ordinul ce primisem. Însă am plecat din Ohrida fără a 
cere permisiune de la arhiereul grec, carele aflând cauza și scopul plecării 
mele, nu numai că nu vrea să-mi dea permisiune, ci încă era mai mult ca 
sigur că era să mă oprească și chiar să intervină oficial pe lângă autorita-
tea locală, ca să nu-mi libereze pasport.

De aceea, spre a preveni asemenea dificultăţi, am plecat din Ohrida chiar 
fără știrea arhiereului grec și, sosind la Bitolia, mi-am procurat acolo un 
pasport (ioltescherea), și așa am putut veni atunci aici, unde îmi fac regulat 
datoria ca preot român la paraclisul Mitropoliei române din localitate.

Deci acum întorcându-mă la Ohrida, arhiereul grec de acolo mă va lua 
la cercetare, întrebându-mă cum și pentru ce la începutul lui noemvrie 
1896 am părăsit biserica românilor ohrideni și am plecat la Constantino-
pol, fără prealabila permisiune a Sfinţiei Sale și chiar fără știrea lui, ce 
făceam în Constatinopol trei ani de zile, dacă Patriarhia a avut cunoștinţă 
și mi-a permis să stau în Constantinopol, și acum, cum și pentru ce am 
plecat din Constantinopol și m-am întors la Ohrida, și dacă am făcut 
aceasta cu știrea și permisiunea Patriarhiei, și cine știe câte alte întrebări și 
ce fel are să-mi facă arhiereul grec din Ohrida și dacă nu va fi satisfăcut de 
răspunsurile mele, poate să se adreseze oficial la autoritatea otomană prin 
tacrir, ca să instigheze și să-i sugereze Dumnezeu știe ce fel de intrigi și 
calomnii, formulate în fel de denunţare, ca să fiu supus la un interogatoriu, 
ceea ce poate să compromită și pe subsemnatul personal și chestia ierarhiei 
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românești. Pe lângă aceasta, comunitatea română din Ohrida, din neno-
rocire, acum nu este unită, precum a fost înainte, ci dezbinată în partizi 
de culoare românească, dar unul partid cere una și altul cere alta și ceea 
ce voiește și caută un partid, celălalt îl găsește că este rău și îl combate; și 
așa preotul român, mai ales subsemnatul, neputând să satisfacă dorinţele 
și pretenţiile ambelor partide opuse unul altuia, va fi rău văzut, poate și 
criticat de unul din cele două partide.

Afară de aceasta, mai toate familiile bulgărești din mahalaua româ-
nească nu mai primesc în casele lor pe preotul român, nici îl cheamă pe el 
pentru ceremoniile religioase precum sunt: sfinţirea apei, cununie, înmor-
mântare etc., ci cheamă pe preotul bulgar. Iar o mare parte din familiile 
românești au emigrat în România ori în alte ţări, pe unde sunt bărbaţii 
lor ori părinţii lor, din care cauză veniturile ce trăgea preotul român din 
mahalaua românească s-au împuţinat în mod foarte simţitor, reducându-se 
acum la jumătate și mai bine din ceea ce au fost mai înainte. 

Prin urmare, pe lângă susarătatele motive care în împrejurările și con-
diţiile actuale fac foarte anevoioasă întoarcerea și stabilirea subsemna-
tului la Ohrida ca preot al bisericii românești, mai este și împrejurarea 
că subsemnatul om familist, care mi-am expus la cheltuieli considerabile 
aducându-mi aici și familia, pentru care cauză am stricat casă, masă și tot 
ce putusem să fac în timp de 30 de ani și să am în Ohrida, nu voi putea 
să-mi am existenţa mea și a familiei mele, dacă nu voi avea de la Onora-
bilul Minister Regal, cel puţin jumătate din subvenţia mea lunară, care mi 
se plătește aici ca preot al paraclisului Mitropoliei române din localitate, 
iar ordinul ministerial, care mi s-a comunicat prin Onorabila Legaţiune 
Regală zice pur și simplu să merg la biserica românească din Ohrida, fără 
a pomeni în ce condiţiuni și cu câtă subvenţie lunară.

În fine, o altă dificultate care mă pune materialmente în imposibilitate 
de a pleca în Ohrida este aceea că n-am primit încă subvenţia ce mi se 
cuvine ca preot al paraclisului Mitropoliei române din localitate, pe două 
luni trecute, iulie și august curent, și ca să pot pleca de aici, trebuie să 
primesc subvenţia mea pe suszisele două luni, încă și pe luna lui septemvrie 
a.c., plus cheltuielile de călătorie, ca astfel să mă pot achita de datoriile 
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ce am făcut aici din cauza că a trebuit să-mi procur pe datorii existenţa 
mea și a familiei mele pe suszisele două luni, pe care n-am primit încă 
subvenţia mea și să am cheltuielile de drum pentru mine și pentru fami-
lia mea. Deci, vă rog călduros, Domnule Ministru, să binevoiţi a aduce la 
cunoștinţa Onorabilului Minister Regal, aci alăturata expunere de motive 
și cauze serioase pentru care nu pot pleca îndată la noul meu post, și că 
rog să mi se deie tot prin Onorabila Legaţiune Regală, instrucţiunile cu 
care va trebui să mă conformez, când și dacă întoarcerea mea la Ohrida cu 
misiunea de a fi preot al bisericii românești pusă sub supremaţia spirituală 
a arhiereului grec și a Patriarhiei, va produce împrejurarea și rezultatul pe 
care prevăd acum și pe care l-am expus mai sus, și totodată să mi se trimită 
aici subvenţia care mi se cuvine pe lunile iulie, august și septemvrie a.c., 
ca preot al paraclisului Mitropoliei române din localitate, plus cheltuielile 
de călătorie până la Ohrida, fiind gata a mă conforma strict și îndată cu 
ordinul și instrucţiunile care mi se vor da de către Onor. Minister prin 
Legaţiunea Regală.

Primiţi, vă rog, Domnule Ministru, încredinţarea înaltei mele conside-
raţiuni și a stimei ce vă păstrez.

Al Domniei Voastre supus servitor, preotul paraclisului Mitropoliei 
române din localitate.

(ss) Ion Sgalla

A.S., Min. Instr., Dos. Nr. 43/IV/1899, f. 20. Cota nouă: 349/1899, f. 183-186.
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Zarcu şi Grebena, 24, 52, 114, 116

Avela, v. Avdela, 87, 114, 115, 116, 117, 126, 127, 

158, 159, 160, 161, 175, 178, 286, 288

Averchie, arhimandrit, cu numele de mirean 

Atanasie Iaciu Buda (1806 (?) - ? -), aromân 

din Avdela, călugăr la mănăstirea athonită 

Iviron, iniţiator de frunte al redeşteptării 

macedoromâne , în contact cu revoluţionarii 

paşoptiţi exilaţi, mai ales cu Gl. Christian 

Tell, vizitând apoi România în legătură cu 

secularizarea bunurilor mănăstuireşti, îşi 

afirmă patetic românismul redescoperit, 17, 

18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 42, 43, 46, 48, 49, 

51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 67, 68, 69, 75, 85, 

93, 94, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 125, 127, 130, 

131, 132, 138, 145, 146, 147, 148, 154, 156, 157

Avlona, alb. Vlorë, port la Marea Adriatică 

în câmpia Muzachiei, vilayetul Ianina, 

sandjakul Berat, azi în Albania, 287

B
Babeșiu (Babeş), Vincenţiu (1821-1907), 

jurist şi publicist, membru fondator al 

Societăţii Literare Române ca reprezen-

tant al românilor din Banat, 29

Bacaloglu, Emanoil (1830-1891), fizician, 

chimist şi matematician, membru al Aca-

demiei Române, membru al Consiliului 

Permanent al Instrucţiunii, 19

Badralexi, Dumitru G., admis ca elev la 

Institutul macedoromân din Bucureşti 

în octombrie 1865, trecut în cataloage 

şi sub numele Georgescu, Demetriu sau 

Patralexi, D., în clasa III gimnazială, în 

martie 1870, după absolvire institutor şi 

director la şcoala de el înfiinţată, în 1870, 

la Veria-Selia, 22, 31, 62, 69, 75, 84, 134, 138, 

143, 178, 260, 287

Badralexi, Emilia, institutoare la şcoala 

română de fete din Veria-Xirolivadi, 260

Bagavu, Andrea, alias Bagav, Andrei (1857-

1888), elev la Institutul macedoromân din 

Bucureşti, în 1867,  licenţiat al Universităţii 

din Bucureşti, profesor la liceul din Bitolia, 

autor al unui manual de aromână, scriitor şi 

publicist, cofondator al revistei Macedonia, 

62, 83, 143, 148

Balamace, Pr. Haralambie, director al şcolii 

din  Coriţa (Ghiorgia), delegat la Constan-

tinopol pentru negocieri în vederea insti-

tuirii unui episcopat pentru românii din 

Imperiul otoman, 228, 337, 372, 373

Bălănescu, Rosetti-Bălănescu, Nicolae, 

ministru de Externe în guvernul Mihail 

Kogălniceanu (11 oct. 1863-26.01.1865), 37

Bălășescu, Nifon, (ca mirean, Nicolae), 

monah (1852, Neamţ), teolog şi profesor 

român ardelean (1806-1880), cu studii de 

filosofie, drept şi teologie, participant la 

revoluţia de la 1848 din Transilvania , a 

predat religia şi latina la Seminarul din 

Bucureşti, la marile licee de aici, la Şcoala 

de Medicină, la Seminarul din Huşi, al 

cărui rector a fost, autor de manuale şi 

dicţionare, fost inspector al şcolilor române 

din sandjakul Tulcea, la organizarea cărora 
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a contribuit substanţial, s-a oferit, fără 

succes, să îndeplinească funcţia de revizor 

al tuturor şcolilor române din Imperiul 

otoman, criticând funcţionarea lor, 38, 

165, 167

Baliu, Mandu, institutor, director la şcoala 

românească din Veles, 333

Baracu, Ioan, aromân din Avdela, absolvent 

al liceului român de băieţi din Bitolia, 

student la Universitatea otomană din 

Constantinopol ca bursier al statului 

român, 226

Baraş, Iuliu (1815-1863), personalitate repre-

zentativă a comunităţii israelite din Româ-

nia, profesor de istoria naturală la Colegiul 

Naţional Sf. Sava şi la şcoala de chirurgie, 

militant pentru drepturile evreilor, a mai 

publicat, între altele, Belèze, Istoria Natu-

rală, Bucureşti, 11854-1856, 21856-1858, 32

Bariţ (Bariţiu), George (1812-1893), membru 

fondator al Societăţii Literare Române ca 

reprezentant al românilor din Transilvania, 

istoric, om de presă, om politic, luptător 

pentru cauza naţională românească şi 

modernitate, susţinător al redeşteptării 

macedoromâne, 29

Becescu Mirodat, preot Nicolae, desemnat 

profesor de religie, fără remuneraţie, la 

Institutul macedoromân din Bucureşti, 

66

Becia, Gheorghe, cap de familie de aromâni 

cu sentimente româneşti din Elbasan, 353

Becia, Tuni, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 353

Bela, v. Avdela, 35, 42, 43, 53, 104, 109, 122

Belcamen (Belcameni), gr. Belkamen, Dros-

sopighi, localitate în Macedonia, vilaye-

tul Monastir, azi noma Florina, Grecia, 

cuprindea aromâni, majoritatea greco-

mani, şi albanezi, şcoală românească, 196, 

259, 280, 321, 366, 369

Ben, Nicolae, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 353

Benedict, egumenul Mănăstirii Sf. Treime 

din Avdela, 89

Benedict, vicarul mitropolitului Grebenei  

53

Berat, Arnavut Belgrat, alb. Berat, oraş în 

vilayetul Ianina, sandjakul Berat, cuprin-

dea albanezi creştini ortodocşi, albanezi 

musulmani şi aromâni, şcoală primară 

românească mixtă, o vreme gimnaziu 

românesc, azi Berat în Albania, 194, 195, 

257, 264, 280, 284, 285, 287, 288, 309, 336, 

356, 357, 361, 362

Berberi, Simu, aromân din Vlaho-Clisura, 

absolvent al liceului român de băieţi din 

Bitolia, student la Universitatea otomană 

din Constantinopol ca bursier al statului 

român, medic la Bitolia, 226

Biba, Constantin, cap de familie de aromâni 

cu sentimente româneşti din Elbasan, 

354

Biba, Uni, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 354

Bichteș, Vanghel, cap de familie de aromâni 
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cu sentimente româneşti din Elbasan, 353

Binecu, Atina, institutoare la Vlaho-Clisura, 

348, 349

Binecu, Mariţa, institutoare la Vlaho-Cli-

sura, 348, 349

Birislav, Borislav, gr. Periklia, comună 

meglenoromână în Meglenia, vilayetul 

Salonic, azi noma Pellis, Grecia, 211, 280, 

326, 368, 370

Bischem, Ica, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 354

Biserica armeană şi familiile elevilor plătesc 

orele profesorilor de limba armeană de la 

liceul imperial din Galata Sarai, 292

Biserica Sf. Nicolae din Vlaho-Clisura, 271

Biserica Udricani din Bucureşti, îngrijitorul 

ei este arhimandritul Averchie, 20

Bitaracu, Tachi, institutor la Oşani, 323, 368

Bitolia, numită şi Monastir, arom. Bitule, 

mac. Bitola, oraş important în Macedonia, 

vilayetul Monastir, azi Republica Macedo-

nia, mulţi locuitori aromâni, iniţial majo-

ritatea grecomani, devine cel mai impor-

tant centru de învăţământ românesc din 

Macedonia, găzduind un renumit liceu de 

băieţi şi o şcoală normală profesională de 

fete, 30, 33, 37, 38, 39, 65, 104, 107, 122, 152, 

165, 170, 174, 176, 178, 179, 182, 184, 187, 188, 

190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 

200, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 213, 

215, 220, 223, 226, 231, 233, 234, 236, 237, 238, 

246, 247, 256, 258, 269, 271, 274, 277, 279, 284, 

285, 286, 291, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 

301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 

316, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 

329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 

340, 341, 342, 344, 345, 346, 348, 349, 351, 

352, 363, 364, 370, 378

Blaţa, arom. Blaţa, gr. Vlatsa, Vlatsi, comună 

aromânească puternic grecizată în Mace-

donia, vilayetul Monastir, sandjakul Ser-

figé, azi noma Florina, Grecia, 30, 90, 190, 

192

Blida, Gori, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 353

Blida, Lazi, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 353

Boga, Nicolae, elev la  Institutul macedoro-

mân din Bucureşti din 1867, 62

Bogiu Nicolai, elev intern la liceul din 

Bitolia, bolnav de gripă, asfixiat cu oxidul 

de carbon produs de cărbunii folosiţi 

necorespunzător la încălzirea camerei de 

dormit, 232

Bolidescu, Demetru, elev în Institutul 

macedoromân, menţionat în internat în 

1866, menţionat din nou ca fiind admis în 

Institut în decembrie 1868, 31, 84

Bolintineanu, Dimitrie (1819-1872), scriitor 

şi om politic român de origine aromână, 

revoluţionar paşoptist, Ministru al Cultelor 

şi Instrucţiunii Publice, în guvernul Mihail 

Kogălniceanu (11 oct. 1863-26.01.1865), unul 

dintre iniţiatorii renaşterii macedoromâne, 

scrieri literare şi de propagandă despre 

realităţile aromâneşti, 36, 37
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Bolintineanu, Maria, profesoară şi directoare 

la Şcoala Normală de fete din Bitolia, 283

Brătianu, Dumitru (1818-1892), om politic 

liberal, de mai multe ori ministru, misiuni 

diplomatice, cel dintâi ministru al Româ-

niei la Constantinopol, 42, 44, 64

Brătianu, Ion C. (1821-1891), om de stat român, 

revoluţionar paşoptist şi militant unionist, 

şeful Partidului Naţional Liberal, de mai 

multe ori ministru şi premier, rezultatele 

îndelungatei sale guvernări (1876-1888) 

au fost de însemnătate fundamentală 

pentru istoria naţională, este socotit, 

alături de Regele Carol I, de Alexandru 

Ioan I Cuza şi de Mihail Kogălniceanu, 

ctitor al României moderne, a susţinut 

redeşteptarea macedoromână, 44

Breaza, arom. Breaza, gr. Briaza, comună 

aromânească în Pind, vilayetul Ianina, azi 

Distraton, noma Ianina, Grecia, 30

Brindu, D., institutor şi director la Şcoala 

Şcoala centrală română de băieţi din 

Ohrida, 259

Brova, Sterie, notabil aromân din Cociana, 

susţinător al şcolii româneşti, coproprietar 

al moşiei Vârbiţa, 350

Brungu, Vera, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 353

Bucholtzer, Carol, funcţionar în Ministerul 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice, pe care-l 

reprezintă la lichidarea Institutului mace-

doromân din Bucureşti, 147, 148

București, 18, 19, 26, 27, 38, 40, 41, 42, 51, 52, 

54, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 

74, 75, 77, 83, 84, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 

98, 103, 121, 126, 128, 130, 131, 132, 134, 138, 

143, 144, 147, 149, 156, 157, 165, 166, 169, 171, 

172, 173, 174, 179, 183, 200, 201, 215, 218, 219, 

223, 224, 237, 238, 241, 245, 269, 282, 289, 

298, 299, 308, 309, 317, 318, 333, 338, 343, 348, 

349, 354, 362

Buda, Dimitrie, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 354

Bugetul școlilor și bisericilor române din 

Imperiul Turcesc, 288

Buia, Dimitrie, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 353

Buia, Nicolae, institutor la Magarova, 

Gheorgia (Coritza), Veles, Cruşova, insti-

tutor şi director la Molovişte, 176, 271, 301

Bulgari, 151, 155, 168, 228, 229, 230, 291, 297, 

305, 327, 329, 332, 334, 374, 376

Bulgaria, 56, 122, 292, 301, 330, 336

Bunicel, 320

Buradan, Pandi, cap de familie de aromâni 

cu sentimente româneşti din Elbasan, 

354

Burdumi, L., economul şcolii din Berat, 

358

Burnuciu, Vanciu, aromân cu sentimente 

româneşti, cântăreţ la biserică, propus de 

concetăţeni candidat la preoţie în Ohrida, 

374

Bușa, Zaharia, aromâncă, absolventă a 

Azilului Elena Doamna, institutoare şi 

directoare la şcoala română de fete din 
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Cruşova, se ridică împotriva abuzurilor 

lui Apostol Mărgărit, 181, 187, 199

Bușulenga George, absolvent al liceului 

român din Bitolia fără absolutoriu, 271

Buşu Mihail, 61

Buzer, Matilda, profesoară de limba franceză 

şi directoare la Şcoala Normală de fete din 

Bitolia, înlăturată pentru că nu cunoaşte 

limba română, 283

C
Caesaris Commentarii de bello gallico et de 

bello civili, ed. Adolphe Regnier, Hachette, 

Paris, 1868, carte necesară elevilor din 

clasa III gimnazială de la Institutul 

macedoromân din Bucureşti în anul 1870, 

identificată după exemplarul păstrat al 

elevului Dumitru Badralexi, 136

Caili, Ioan, elev la Institutul macedoromân 

din Bucureşti în 1868, 83, 143, 148

Caimacam, mai marele unui sandjak, 213, 

229

Cairetti, Constantin, elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti din 1867, 

profesor la liceul român din Bitolia, 

demisionar şi stabilit în România în urma 

conflictului cu Apostol Mărgărit, profesor 

la Seminarul Central din Bucureşti, 

cântăreţ la Opera română, 57, 62, 75, 83, 

143, 148

Caligrafie de D. Popp, manual trimis şi 

şcolilor române din Imperiul otoman, 32

Caligrafie de Sander, manual trimis şcolilor 

române din Imperiul otoman, 320, 327, 328, 

332, 333, 349

Caligrafie mare, manual trimis şcolilor 

române din Imperiul otoman, 38

Caligrafie mică, manual trimis şcolilor 

române din Imperiul otoman, 38

Calina, Anastasia, institutoare la Şcoala de 

fete din Bitolia, 300

Calinic preot la Mănăstirea Sfânta Treime 

din Abela, 89

Calloianu, M.B., inspector al învăţământului 

secundar, însărcinat de Take Ionescu, 

Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii, să 

refere asupra proiectelor de regulamente 

pentru administrarea şcolilor secundare 

româneşti din Macedonia, 336

Canacheu, Constantin, institutor şi director 

al şcolii primare româneşti din Livezi, 303, 

320

Capidan, Pericle (1869-1966), aromân din 

Perlepe, frate cu lingvistul acad. Theodor 

Capidan,  pictor român, absolvent al 

liceului român din Bitolia, absolvent al 

Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti, 

studii ca bursier aromân al statului român 

în Germania şi Franţa, maestru de desen 

şi caligrafie al Şcolii române de comerţ 

din Salonic, profesor la Academia de Arte 

Frumoase din Cluj-Napoca, 225, 311

Caracota, George, institutor la Gopeşi şi 

Molovişte, 178, 270, 299, 300

Caracota, Nicolae, aromân din Nijopole, 

absolvent al liceului român din Bitolia, 
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profesor de ştiinţe naturale la liceul român 

din Bitolia, 309

Carageani (Carageani), Tuliu, elev la Insti-

tutul macedoromân din Bucureşti în 1868, 

transferat în 1873 la liceul Sf. Sava, 84, 144, 

148

Caragiani, Ioan D. (1841-1921), profesor 

universitar de limba elină, istoric şi 

filolog, lider important al mişcării de 

redeşteptare macedoromâne, membru 

fondator al Societăţii Literare Române, 

devenite Academia Română, în calitate de 

reprezentant al românilor din Macedonia, 

membru al Societăţii Junimea, a contribuit 

decisiv la organizarea şcolilor româneşti 

din Imperiul otoman, 21, 29, 30

Caragiani, Sterie D., institutor la Resna şi 

Oşani, 192, 323

Carbunara, arom. Cărbunara, gr. Karbunari 

alb. Karabunarë, localitate în Epir, azi 

districtul Berat Abania, 287

Cariagdi, Dimitrie (1815-1893), om poli-

tic, Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii 

Publice, implicat în redeşteptarea mace-

doromână, 18, 23, 24

Carol I (1839-1914), Principe de Hohenzol-

lern-Sigmaringen, Domn (1866-1881), apoi 

Rege al României (1881-1914), susţinător 

al renaşterii macedoromâne, 50, 90, 93, 

94, 95, 110

Carp, Petre P. (1837-1919), om de stat şi 

diplomat român, fruntaş al Partidului 

Conservator, partizan al alianţei României 

cu Puterile Centrale, junimist, ca Preşedinte 

al Consiliului de Miniştri, Ministru al 

Afacerilor Străine, Ministru al Cultelor şi 

Instrucţiunii Publice, a susţinut, în pofida 

scepticismului lui privind succesul acestei 

mişcări, redeşteptarea macedoromână, 130, 

133, 134, 135, 137, 140

Cartal, Dimitrie, cap de familie de aromâni 

cu sentimente româneşti din Elbasan, 

354

Carte de cetire de învăţătorii asociaţi, 

probabil Carte de citire întocmită după 

programa actuală a şcoalelor primare 

rurale de o asociaţiune de învăţători din 

Gorj, Partea I şi II, pentru clasa II şi III, Tg. 

Jiu, 1892 şi 21893, manual trimis şi şcolilor 

române din Imperiul otoman, idem, Partea 

III şi IV, pentru clasa IV şi V, Tg. Jiu, 1893, 

299, 320, 321, 324, 326, 327, 328, 330, 332, 

333, 335, 349

Cărţi a copilăriei, carte necesară elevilor 

din clasa II gimnazială de la Institutul 

macedoromân din Bucureşti în anul 1870, 

136

Cărţi româneşti în uzul şcolilor române din 

Imperiul otoman, 56, 70, 248

Casteloni, Maria, institutoare la Üsküb, 

268

Câștiu anual, 289

Castoria, arom. Castoria, gr. Kastoria, oraş 

în vilayetul Monastir, sandjakul Ghiorgia, 

kazaua Kastoria, azi în noma Florina, 

Grecia, 163, 190, 213
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Cataha, localitate pastorală aromânească în 

Macedonia, cu şcoală de iarnă pentru elevii 

şcolii din Murihova, 366, 370

Catehism, 299, 300, 332

Catehism, manual necesar elevilor din clasa 

II primară de la Institutul macedoromân 

din Bucureşti în anul 1870, 137

Catehism, manual trimis şcolilor române 

din Imperiul otoman, 38

Catehism, poate Catehism elementar al reli-

giunii creştine după mărturisirea dreptcre-

dincioasei Biserici a Răsăritului, tipărită 

după punerea la cale a Onorabilei Eforii a 

Şcoalelor Naţionale, pentru trebuinţa tine-

rilor de amândouă sexele din  aşezămintele 

de învăţătură şi creştere, publice şi private, 

Bucureşti, 11846, 41863 (BMR 11058) sau 

Catehismul religiunei creştine ortodoxe, 

pentru clasele I, II, III gimnaziale de pro-

tosinghelul Veniamin Cătulescu, profesor 

de religiune în Gimnaziul naţional Sân-

tul Sava din Bucureşti, Bucureşti, 11860, 

manuale trimise şi şcolilor române din 

Imperiul otoman (BMR 11520), 32

Catehismul de Atanasescu, manual trimis 

şcolilor române din Imperiul otoman, 330, 

332, 333

Catehismul omului creştin, moral şi social, 

de Aaron Florian, Bucureşti, 1834, 335

Caterina, gr. Katerini, orăşel în Macedonia, 

în preajma Olimpului, vilayetul Salonic, 

sandjakul Salonic, kazaua Caterina, azi 

în Grecia, populat de greci, turci, bulgari, 

aromâni (mulţi grecomani), şcoală primară 

românească mixtă, 221, 275, 280, 300, 330, 

331, 366, 370

Catolici la Bitolia, 297

Catolicismul şi aromânii, grecomanii 

cred că redeşteptarea macedoromână ar 

fi inspirată de misiunea catolică lazaristă 

din Bitolia, 313

Cătulescu, Veniamin, ca mirean Ştefan (1816-

1890), studii la liceul Sf. Sava, paşoptist, 

profesor şi director la seminarul Central 

din Bucureşti, profesor de religie la liceul 

Sf. Sava şi la Şcoala Centrală de fete din 

Bucureşti, apreciat autor de manuale 

şcolare, 136

Caut pentru cer, nu pot să le caut nici un 

ban acum, exprimare marcată de dialectul 

aromân în care li caftu, literal le caut, 

înseamnă şi le cer, 128

Cavaşi, arom. cavaz şi cafas, pl. cavaşi,  

turc. qavvas, gardian, însărcinat cu paza 

reprezentanţilor diplomatici, consulatelor, 

şcolilor străine sau chiar a unor notabili 

aromâni ameninţaţi de comitagii în vremea 

crizei macedonene, 231

Cazana, George, cântăreţ la Mitropolia 

română din Constantinopol, 290

Cazangi, Taşcu, al doilea institutor la Veles, 

333

Ceariceani, arom. Ceariceani, Ciariciani, gr. 

Tsaritsani, localitate în preajma muntelui 

Olimp, vilayetul Monastir, sandjakul 

Serfigé, kazaua Elasona, azi în noma Ianina, 
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Grecia, o vreme a avut şcoală românească, 

263, 281, 287

Cerchez, D.D., profesor la Institutul mace-

doromân din Bucureşti, 130

Cernareca, mgl. Ţârnareca, gr. Tsernareka, 

comună meglenoromânească în Macedonia, 

treptat grecizată, vilayetul Salonic, 

sangiacul Salonic, kazaua Ghevgheli, a 

dispus de şcoală românească o vreme, azi 

Karpi, noma Pellis, Grecia, 324

Cernesky, Olga, absolventă a şcolii Azilul 

Elena Doamna din Bucureşti, institutoare 

la Vlaho-Clisura, 348, 349

Cernetescu, părintele Papa Nicolae delegat 

la Constantinopol pentru negocieri în 

vederea instituirii unui episcopat pentru 

românii din Imperiul otoman, 371

cheltuielile pentru episcopatul român 

proiectat, 371

chiragiu, cărvănar, conducător de caravane, 

transportator, 128

Chiriac Jacca, elev la Institutul macedoromân 

din Bucureşti în 1869, 99

Chiriazi, G., absolvent al liceului din Bitolia, 

elev al şcolii comerciale din Bucureşti, 

institutor la Ramna, profesor de muzică 

vocală şi caligrafie la liceul din Bitolia, 200, 

201, 256, 282, 361

Chiriazi, Sterie, absolvent a patru clase lice-

ale la Bitolia, institutor la Veria-Xirolivadi 

şi Caterina, 260, 331

Chiriile plătite pentru localurile şcolilor 

române din Turcia în exerciţiul bugetar 

1897–1898, 279

Chirzidis, A., fost profesor la şcoala gre-

cească din Neveasta, cerut de aromânii 

din Neveasta ca profesor de limba greacă 

în şcoala românească din localitate, 365

Chitca, localitate de văratec pentru aromânii 

din Cociana, 350

Chiţu, Gheorghe (1828-1897), om politic român, 

ca Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii a 

contibuit la dezvoltarea şcolilor româneşti 

din Imperiul otoman, 169, 174

Chiupruli, Küprüli, denumirea turcească a 

oraşului Veles, 280

Chivu, I.I., şef de divizie în Ministerul 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice, 71

Choix des lectures, carte necesară elevilor 

din clasa II gimnazială de la Institutul 

macedoromân din Bucureşti în anul 1870, 

136

Ciomu, elev intern la liceul din Bitolia, 

decedat din pricina insuficienţei asistenţei 

medicale, 233

Ciomu, Ion, abvsolvent a patru clase liceale 

la Bitolia, institutor la şcoala de băieţi din 

Mulovişte, 258, 270, 301, 373

Ciona, Sterjiu, alias Cionescu, Steriu, elev la 

Institutul macedoromân de la Bucureşti din 

1866, după absolvire institutor la Cruşova 

şi Gopeşi, întemeietorul şcolii româneşti 

din Cruşova, 26, 174, 177, 187, 199

Cionga, Dumitru (Tuşa), absolvent a patru 

clase gimnaziale la Ianina, institutor la 

Târnova, Magarova, Liumniţa, 325, 368
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Cionga, Gheorghe, absolvent al liceului 

român de băieţi din Bitolia, bursier al 

statului român, studii superioare la Uni-

versitatea otomană din Constantinopol, 

revizor şcolar al circumscripţiei Salonic-

Veria, 226

Cipariu, Timotei (1805-1887), filolog, 

membru fondator al Societăţii Literare 

Române ca reprezentant al românilor din 

Transilvania, 29

Cirana, (Cyrana, Chirana) Constantin, v. 

Ionescu-Chirana, Constantin, 62, 83

Cireșul, cartier (mahala) în Cruşova, unde 

se afla o şcoală primară românească mixtă, 

185, 186, 192, 259, 288

Ciulli, Domnica, elevă la Şcoala normală de 

fete din Bitolia 271

Ciulli, Ioan (1862-1926?), aromân din Târ-

nova, absolvent al şcolii greceşti şi al 

Colegiului iezuit din Scutari, specializat 

în geografie, profesor şi director la liceul 

românesc din Bitolia, militant pentru cre-

area unei formaţiuni autonome aromâneşti 

în Pind sub protectorat italian, expulzat de 

guvernul grec în România, 176, 188, 189, 192, 

234, 241, 269, 271, 272, 282

Ciumetti, Nicolae, admis ca elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti în octombrie 

1865, 22, 62

Ciumetti, Papa Ioan, preot în Veria-Selia, 

265

Ciumetti, Sterie, absolvent al liceului 

român de băieţi din Bitolia, profesor de 

matematică şi fizico-chimice la liceul 

român de băieţi din Bitolia, 256

Civica Taki, absolvent al liceului român din 

Bitolia fără absolutoriu, 271

Clinova, gr. Klinovos, localitate în Aspropo-

tam, în Pind, noma Trikkala, Grecia, 173

Clisura, Vlaho-Clisura, gr. Kleisoura, 

Vlacho-Kleisoura, localitate aromânească 

din Macedonia, vilaietul Monastir, 

sandjakul Ghiorgia, kazaua Castoria, azi 

noma Florina, Grecia, populaţia formată 

din aromâni, mulţi însă grecomani, aici 

a început, în 1862, Apostol Mărgărit, ca 

institutor la şcoala greacă, să folosească 

dialectul aromân în predarea limbii 

greceşti copiilor aromâni, fapt care a 

declanşat reacţia represivă a Patriarhiei 

ecumenice, începutul campaniei clerului 

grec împotriva folosirii limbii române în 

şcoală şi biserică şi aici au funcţionat din 

1868 şcoli primare româneşti de băieţi şi 

fete, 30, 32, 33, 35, 84, 89, 90, 91, 93, 105, 106, 

107, 124, 128, 139, 140, 141, 161, 163, 164, 165, 

170, 173, 174, 175, 177, 178, 213, 260, 265, 271, 

279, 286, 334, 347, 364, 369

Cociani şi Cociana, arom. Cociani, mac. 

Kočane, localitate în Macedonia, vilayetul 

Kosovo, sandjakul Üsküb, azi în Republica 

Macedonia, populată de turci, bulgari, 

aromâni, majoritatea grecomani, şcoală 

primară românească mixtă, 261, 270, 280, 

320, 350, 351, 367, 370

Codreanu, D.C., profesor la Institutul 
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macedoromân din Bucureşti, 130

Coe, Adam, student la Facultatea de Teologie 

din Bucureşti ca bursier aromân al statului 

român de la 1 martie 1895, după susţinerea 

tezei de de licenţă, Pictura creştină în 

biserica ortodoxă, (prefaţa e semnată Cone 

Adam), Bucureşti, 1900, profesor de religie 

şi director al liceului român de băieţi din 

Bitolia (din 1902), 225

Coe, Haralampie, absolvent al liceului 

romnân de băieţi din Bitolia, institutor şi 

director la şcoala primară română de băieţi 

din Resna 259

cogiabaşi, primari, 154

Columbeanu, Gh., bacalaureat, institutor 

la Institutul macedoromân din Bucureşti, 

77

Conduriotisa, arom. Cundihoriţa, gr. Kun-

duriotisa, localitate în zona Olimpului, 

Macedonia, vilayetul Salonic, azi gr. Kon-

tariotissa, în noma Pierias, Grecia, 287

Consiliul Permanent de Instrucţiune, 19, 

66, 76, 77, 93, 94, 95, 133, 134, 135, 146, 149, 

174

Constante, Constantin (1880- ? ), aromân 

din Cruşova, absolvent al gimnaziului 

grec din Skopje şi al liceului român din 

Bitolia, institutor la şcoala primară 

română mixtă din Üsküb, de el fondată, 

pleacă în România împreună cu Mihail 

Mărăcine, ambii acuzaţi apoi de însuşirea 

unor fonduri băneşti ale şcolii, jurnalist 

şi scriitor, interpret al legaţiei române 

din Belgrad, şeful serviciului presei şi 

interpreţilor de la Direcţia Siguranţei 

statului, scriitor, cercetător al românilor 

din Serbia, traducător din limba sârbă 

şi bulgară de lucrări ştiinţifice despre 

romanitatea balcanică, 262, 268, 366, 367

Constante, Sterie, aromân cu sentimente 

româneşti din Skopje, tatăl lui Constantin 

Constante, 269

Constantinescu, Demetriu, elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti în clasa III 

primară, în 1870, 144

Constantinescu, Dr. Barbu (1839-1891), 

doctorat în filosofie la Leipzig,  profesor de 

pedagogie şi directorul de studii al Azilului 

Elena Doamna, unul dintre fondatorii 

facultăţii de teologie din Bucureşti, unde 

a fost decan şi profesor, 181, 182

Constantinescu, Ghiușu, profesor şi secretar 

la liceul din Bitolia, impus ca director de 

Apostol Mărgărit, după plecarea lui Ioan 

Ciulli, dar neacceptat de profesori, 198, 

234, 235

Constantinescu, Ioan († ca. 1900), protoiereu, 

profesor de religie la Şcoala Centrală de fete 

din Bucureşti, autor de manuale de religie, 

320, 321, 324, 326, 332

Constantinescu, Preot D., profesor la şcoala 

din Băiasa, 178

Constantinescu, Toma, profesor de limba 

elină la liceul român de băieţi din Bitolia, 

192, 282

Constantinescu, Vangheli, profesor şi 
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bibliotecarul liceului român din Bitolia, 

268, 296, 299, 320, 322, 324, 326, 327, 333, 

335, 349

Constantinopol, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

41, 43, 45, 59, 60, 70, 106, 119, 123, 126, 149, 

151, 161, 162, 163, 166, 170, 211, 214, 216, 217, 

218, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 

229, 237, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 247, 

248, 252, 255, 278, 281, 286, 289, 290, 317, 318, 

337, 342, 343, 344, 345, 346, 352, 354, 355, 362, 

371, 374, 375, 376, 377, 378

Consti, Elena, absolventă a două clase 

gimnaziale la Bitolia, institutoare la şcoala 

de fete din Bitolia, anterior la şcolile din 

Magarova, Gheorgia, Hrupişte şi Caterina, 

300

Consulate ale României, Salonic, 343

Consulii români din Macedonia, 223

Contabilitatea, probabil Elemente de 

contabilitate, de D. Iarcu, Bucureşti, 1859, 
41863, manual trimis şi şcolilor române din 

Imperiul otoman, 32

Cornelii Nepotis Libri de viris illustribus, 

numeroase ediţii şi traduceri, operă mult 

folosită pentru deprinderea limbii latine 

în şcolile europene, carte necesară elevilor 

din clasa III gimnazială de la Institutul 

macedoromân din Bucureşti în anul 1870, 

136

Corneti, Vanciu, notabil aromân din Cociani, 

vilayetul Üsküb, fondator de şcoală, 350

Cornul, gr. Krania, localitate în Aspropotam, 

în Pind, noma Trikkala, 173

Corvin, Radu, român transilvănean, profesor 

de limba română, latină, istorie, ştiinţe 

fizico-chimice, directorul gimnaziului, 

apoi al liceului român din Bitolia, 176

Cosacovici, (Cazacovici, Cozacovici) (1790-

1868) ofiţer român de origine aromână, om 

de litere, fruntaş al mişcării de redeştep-

tare macedoromâne, membru fondator al 

Societăţii Academice Române în calitate de  

reprezentant al românilor din Macedonia, 

a dispus prin testament ca averea lui să fie 

pusă în serviciul dezvoltării învăţămân-

tului românesc pentru macedoromâni, 29, 

179, 196, 204, 205, 300

Cosina, alb. Kosina, localitate în Albania, 

districtul Gjinokastrë, a avut şcoală 

primară română de băieţi, 264, 280

Cosmescu, Constantin I., licenţiat în litere la 

Bucureşti, profesor de geografie, pedagogie 

şi filosofie la liceul român de băieţi din 

Bitolia, 236, 237, 238, 295

Cosmescu, Dimitrie sau Demetru institutor 

la Gopeşi, 119, 120, 122, 124, 127, 128, 141, 

235

Cosmescu, Nicolae, elev în Institutul 

macedoromân din 1868, 84, 143

Cosmografia de Laurian, este vorba de 

Elemente de cosmografie pentru clasele 

primare, de A.T. Laurian, Bucureşti, 11859, 
51863, manual trimis şi şcolilor române din 

Imperiul otoman, 32

Cosmografia de Petraru, este vorba de 

Elemente de cosmographie de I. Petraru, 
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profesor de ştiinţele matematice şi naturale 

la gimnaziul Matei Basarab din Capitală, 

Bucureşti, Editor G. Ioanid, 1869 , ediţia a 

doua, în colaborare cu Şt. Arhimandrescu, 

Bucureşti, 1870, poartă pe copertă 

menţiunea op pentru clasa I gimnazială, 

manual necesar elevilor din  clasa I 

gimnazială de la Institutul macedoromân 

din Bucureşti în anul 1870, 136

Cosmografia de Preda, este vorba de 

Elemente de cosmographia, elaborate pentru 

uzul şcoalelor gimnaziale de Demetriu N. 

Preda, Bucureşti, 1865, manual trimis şi 

şcolilor române din Imperiul otoman, 32

Costescu, Andrei, elev la Institutul macedo-

român din Bucureşti adus de arhimandri-

tul Averchie în septembrie 1867, 57

Costul anual al unui școlar la gimnaziile 

din Ianina şi din Berat este de 440 lei, reaua 

lor funcţionare deschide, potrivit lui Spiru 

Haret, problema desfiinţării lor, 284

Cotarela, Sterie (Tegu), notabil aromân din 

Cociana, susţinător al şcolii româneşti, 

coproprietar al moşiei Socolarţi, 350, 351

Craia, Nicolae, albanez, profesor de geogra-

fie, matematici şi limba italiană la gimna-

ziul român din Ianina, apoi director provi-

zoriu al şcolii române de băieţi din Berat, 

apoi profesor la liceul român de băieţi din 

Bitolia, 176, 194, 257

Creţescu, Alexandru (1825-1885), profesor de 

istorie şi jurist, licenţiat în Drept la Paris, 

revizor general al şcolilor, Ministru al 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice, magistrat, 

a susţinut renaşterea macedo-română, 89, 

93, 95, 96, 103, 104, 105, 119, 120, 139

Crușova, arom. Cruşova, mac. Kruševo, 

oraş în Macedonia, vilayetul Monastir, 

sandjakul Monastir, kazaua Cruşova, 

locuitori aromâni, albanezi, majoritatea 

grecomani, azi Kruševo, în Republica 

Macedonia, şcoli primare româneşti de 

băieţi şi de fete, 26, 30, 143, 174, 177, 185, 

187, 192, 198, 199, 252, 253, 254, 259, 265, 270, 

271, 276, 277, 279, 286, 288, 298, 301, 330, 333, 

339, 350, 363, 369

Cudela, Ștefan Al., profesor de fizico-

matematici la liceul din Bitolia, 199, 236

Cumanova, arom. Cumanova, mac. Kuma-

novo, oraş în Macedonia, vilayetul Kosovo,  

plurietnic, aromâni în număr redus, şcoală 

primară mixtă românească, azi Kuma-

novo, Republica Macedonia, 267, 270, 285, 

288, 327, 328, 367, 370

Cupa, mgl. Cupa, gr. Kupa, blg. Kupa, comună 

românească în Meglenia, vilayetul Salonic, 

sangiacul Salonic, kazaua Ghevgheli, şcoală 

primară românească, azi Kupa, noma Pellis, 

Grecia, 324, 368, 370

Cupelu, George, absolvent al şcoalei greceşti 

din Salonic, institutor la Vlaho-Clisura, 

348

Curs de limba franceză de Athanasescu, 

manual necesar elevilor din  clasa II 

gimnazială de la Institutul macedoromân 

din Bucureşti în anul 1870, 136
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Cursuri franceze de Athanasescu, manual 

necesar elevilor din  clasa I gimnazială de 

la Institutul macedoromân din Bucureşti 

în anul 1870, 136

Cuţovlahi, denumire grecească, iniţial pejo-

rativă, pentru aromâni, cu sensul vlahi 

şchiopi, intrată apoi şi în alte limbi, inclu-

siv în română, 221

Cutula, elev la liceul român de băieţi din 

Bitolia, beneficiar al unui absolutoriu după 

şase ani, 235

Cuvati, (Covati), D., profesor de limba 

greacă şi română la liceul român de băieţi 

din Bitolia, 176

D
Dafin, Miu, absolvent al Conservatorului, 

ca bursier al statului român, profesor de 

muzică la liceul român de băieţi din Bitolia 

şi la Şcoala comercială română din Salonic, 

225, 282, 295, 314

Dalametra, Iancu (1868-1924), absolvent 

al liceului român din Bitolia, licenţiat în 

filologie al Universităţii din Bucureşti, 

institutor la Veria, profesor de latină şi 

logică la liceul român din Bitolia, autorul 

unui Dicţionar macedoromân, Bucureşti, 

1906, 256, 296, 309

Dămași, arom. Dămaşi, gr. Damasion şi 

Damasi, vilayetul Ianina,  localitate aro-

mânească de iernatec în Tesalia pentru aro-

mânii transhumanţi din Avdela, 281

Damianovici, Maria, institutoare la cl. I 

primară, la Bitolia, disponibilizată pentru 

că nu ştie româneşte, 283

Danisca (Danişca), Petre Ioan, institutor 

aromân la Elbasan, 278, 279, 344, 347, 352, 

355

Danișca, Dimitrie, cap de familie de 

aromâni cu sentimente româneşti din 

Elbasan, 354

Dauti, George, alias Daute, Dautu, Georgiu,  

admis elev la Institutul macedoromân 

din Bucureşti în 1865, numit, la cerere, 

institutor la Smixi, cu recomandarea lui 

Averchie în toamna lui 1868, apoi la Zarco, 

Vostidi şi Avdela, 22, 31, 62, 68, 69, 70, 83, 

108, 114, 122, 141, 158, 161, 169, 176, 287

Dedu, Vasile G. (Basiliu, Vasiliu), elev în 

Institutul macedoromân din Bucureşti în 

1867-1870, 62, 75, 83, 143

Delianis, Dr. Petre, albanez grecoman din 

Elbasan, 353

Demce, Atanasie, cap de familie de aromâni 

cu sentimente româneşti din Elbasan, 353

Demetrescu, Basiliu (Dimitrescu, Vasile), 

elev la Institutul macedoromân din 

Bucureşti din 1868, 84, 143

Demetrescu, Sergiu, elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti în clasa II 

primară în 1870, 144

Demetrescu Ioan, elev la Institutul mace-

doromân din Bucureşti în clasa II primară 

în 1870, 144

Demetriescu (Dimitrescu), Anghel (1847-

1903), scriitor, publicist, profesor de istorie, 
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geografie, limbi clasice, a predat la Institutul 

macedoromân din Bucureşti, la liceele Sf. 

Sava, Mihai Bravul, Gh. Lazăr, Sf. Gheorghe, 

Seminarul Nifon, membru corespondent al 

Academiei Române, vicepreşedinte al Ligii 

Culturale, membru în Consiliul General al 

Instrucţiei, 66, 67, 74

Dervene, 59

De viris ilustribus urbis Romae a Romulo 

ad Augustum, de abatele Lhomond, Paris, 

1779, culegere de biografii foarte folosite 

în învăţământul mediu european din 

secolul XIX pentru iniţierea copiilor în 

limba latină şi istoria romană, manual 

necesar elevilor din  clasa II gimnazială de 

la Institutul macedoromân din Bucureşti 

în anul 1870, 136

Dialoguri greco-române de Ioanide, manual 

trimis şcolilor române din Imperiul oto-

man, 32

Dialoguri greco-române de V. Russu, 

manual trimis şcolilor române din Impe-

riul otoman, 38

Dialoguri româno-franceze, este vorba 

de George Eustaţiu (Ciocanilli), Dialogi 

rumâno-francezi sau modul de a studia cu 

înlesnire limba franceză..., Bucureşti, 11856, 

carte ajunsă la a douăsprezecea ediţie, 

după succesive revizuiri şi adăugiri în anii 

1880, manual trimis şi şcolilor române din  

Imperiul otoman, 38

Diamandi, Atanase, institutor la Samarina-

Pretore, 263

Diamandi, G., profesor de istorie, geografie 

şi caligrafie la gimnaziul român din Berat, 

257

Diamandi-Aminceanu, Vasile, absolvent al 

şcolii comerciale din Craiova, institutor 

şi director la şcoala română din Meţovo, 

revizor pentru şcolile române din Albania 

şi Epir, militant pentru drepturile aromâ-

nilor, 263, 287, 316, 318, 319, 346, 363

Dicea Demetru, absolvent al liceului român 

din Bitolia fără absolutoriu, 271

Dimciu Achile, absolvent a şapte clase de 

liceu la Bitolia, institutor la Vlaho-Clisura, 

271, 348

Dimitrachi Efendi Ghenidunia, consilier al 

Patriarhului ecumenic Neofit VIII, 215

Dimitrescu, Sterie, absolvent al liceului 

Sf. Sava din Bucureşti, a funcţionat ca 

institutor la şcolile române din Neveasta, 

Hrupişte, Molovişte, Gopeşi, 178, 299, 

300

Dimitrovici (Dimitrovitza), Ambrosiu 

(1836-1866), publicist, membru fondator al 

Societăţii Literare Române ca reprezentant 

al românilor din Bucovina, 29

Dimonie, Iacov George, notabil aromân 

cu sentimente româneşti din Ohrida, 155, 

168

Dimonie, Mihail, licenţiat al Facultăţii de 

ştiinţe din Bucureşti, profesor şi director 

la şcoala comercială română din Salonic, 

profesor şi director la liceul român de băieţi 

din Bitolia, 235, 236, 309
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Dimulescu, Petre, elev la Institutul macedo-

român din Bucureşti din 1868, transferat la 

liceul Matei Basarab în 1873, 84, 144, 148

Dionisie monah de la  mănăstirea Maicii 

Domnului din Vlaho-Clisura solicită, în 

numele solidarităţii naţionale româneşti, 

un ajutor anual pentru mănăstire de la 

Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice 

al României, 91

Dionisie preot la Mănăstirea Sfânta Treime 

din Abela, 89

Dirige, a dirige, pentru a conduce, 160, 308

Dispoziţiile din 1��� ale Ministrului 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice Take 

Ionescu cu privire la şcolile româneşti din 

Macedonia, 336

Diunumuri, 239

Djarid, consilier de Stat şi fiul Marelui Vizir 

Halil Rifat Paşa, 253

Djuvara, Trandafir G. (1856-1935), diplomat 

român, cu ascendenţă aromână, doctorat 

în litere şi studii de ştiinţe politice la Paris, 

misiuni în Europa occidentală şi în Balcani, 

ministru plenipotenţiar la Constantino-

pol, cu un rol important în promovarea 

redeşteptării macedoromâne, 343, 362

Dora Constantin, absolvent al liceului 

român din Bitolia, 271

Drama, arom. Drama, gr. Drama, localitate 

în Macedonia, vilayetul Salonic, sandjakul 

Drama, azi în noma Drama, 287

Drept administrativ de I.C. Lerescu, manual 

necesar elevilor din clasa IV primară de la 

Institutul macedoromân din Bucureşti în 

anul 1870, 137

Dudescu, G., şeful serviciului contabilităţii 

din Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii 

Publice, 273

Dumitrescu, I., institutor şi director la şcoala 

română de băieţi din Mulovişte, 258

Duraţo şi Durazzo, arom. Duraţo, port la 

Marea Adriatică, alb. Durrës, Albania, 

287

Durazzo (Duraţio), Nicolae, bursier aromân 

la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti cu 

începere de la 1 oct. 1893, după absolvire, 

profesor de desen, caligrafie şi gimnastică 

la liceul român de băieţi din Bitolia, 225, 

308

E
Economide, Atanasie, elev în Institutul 

macedoromân din 1868, 84

Economu, Alexandru, institutor la şcoala 

română din Pădi, 192

Economu, Andrei, efor în Grebena, 53

Economu, Atanasiu, absolvent al gimna-

ziului grecesc din Ianina, adus de Aver-

chie în Bucureşti, în 1867 pentru a studia 

medicina şi găzduit în Internatul Institu-

tului macedoromân de la mănăstirea Sf. 

Apostoli, 55, 62

Economu, Demetriu, elev la Institutul mace-

doromân din Bucureşti în 1867, 62

Economu Papa Dumitru, efor în Grebena, 

53



413Documentele redeșteptării macedoromâne

Eftemie, Nicola, 75

Eftimiu Magiara, elev în Institutul macedo-

român în 1868, 84

Elasona, 85, 281

Elbasan, autorizaţie pentru a înfiinţa şcoală 

primară română, 344; familiile de aromâni 

cu sentimente româneşti, listă comuni-

cată de consulul Pădeanu din Bitolia, 

353; marele vizir ordonă ca românii din 

Elbasan să poată sluji în bisericile lor în 

română, 353; neînţelegerile dintre români 

şi greci, 354; raport privind deschiderea 

româneşti, 344

Elbasan, arom. Elbasan, alb. Elbasan, oraş 

în Albania, vilayetul Monastir, sandjakul 

Elbasan, locuit de albanezi musulmani şi 

creştini, aromâni grecomani şi aromâni 

cu conştiinţă românească, şcoli primare 

române de băieţi şi de fete, azi Elbasan, 

în districtul Elbasan, Albania, 265, 266, 

277, 278, 280, 344, 345, 346, 347, 352, 353, 

354, 355

Elemente de istoria romanilor de la fondarea 

Romei până la căderea republicei de 

D. Ioannescu, autorizată de Consiliul 

Instrucţiunei Publice din România, 

Bucureşti, 1862, 21863, 31866, 71873, 38

Elemente de Istoria Universală de D. Iarcu, 

probabil Noţiuni istorice de Dimitrie Iarcu, 

Bucureşti, 1863, manual trimis şcolilor 

române din Imperiul otoman, 38

elevii macedo-români, 291

Emigranţii la Brazilia, carte necesară 

elevilor din clasa IV primară de la 

Institutul macedoromân din Bucureşti în 

anul 1870, 137

Enescu, G., şeful Cancelariei metropolitane 

din Bucureşti, 64, 65

Epir, 40, 59, 60, 100, 102, 104, 108, 110, 114, 116, 

117, 122, 125, 131, 133, 134, 141, 149, 156, 158, 

162, 166, 172, 190, 194, 200, 206, 238, 257, 262, 

263, 265, 267, 280, 287, 304, 316, 362, 371

Episcopatul românesc pentru aromâni, 242

Epistolele şi Evangheliile Duminecilor şi 

ale sărbătorilor de peste tot anul pentru 

seminarii, şcoale publice şi private şi 

familii evlavioase, de Nifon  Bălăşescu, 

Bucureşti, 1858, 21861, 31864, manual trimis 

şcolilor române din Imperiul otoman, 38

Epitome Historiae Sacrae, de Pavel Paicu, 

Iaşi, 1866, manual necesar elevilor din clasa 

I gimnazială de la Institutul macedoromân 

din Bucureşti în anul 1870, trimis şi şcolilor 

române din Imperiul otoman, 38, 136

exinstitutor, fost institutor, 158

F
Familii creștine, carte necesară elevilor 

din clasa III gimnazială de la Institutul 

macedoromân din Bucureşti în anul 1870, 

136

Fatigat, latinism pentru obosit, 157

Ferică, 264, 280

Fessa sau Fesa, Ioan T., Teodor sau Theo-

doru, elev la Institutul macedoromân din 

Bucureşti din 1867, 62, 83
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Fetiţa, 210, 287, 368, 371

Fieri, arom. Fearica, alb. Fjeri, Fieri, orăşel 

în Albania, districtul Elbasan, a dispus de 

şcoală românească, 247

Filetismul, erezia naţionalismului, de care 

îi acuză paradoxal pe aromâni şi bulgari, 

pentru că militau în favoarea introducerii 

limbii naţionale în bisericile lor, Patriarhia 

constantinopoliană adepta fosirii exclusive 

a limbii greceşti, 251

Fizică elementară, este vorba probabil de 

Fizică uzuală şi meteorologie culese pen-

tru uzul claselor superioare de şcoalele 

primare de A. Marin, profesor de fizică şi 

chimie în şcoalele guvernului, Bucureşti, 

1863, manual trimis şi şcolilor române din 

Imperiul otoman, 32

Fizica populară pentru şcoalele primare, 

traducere de I. Ionescu, carte autorizată de 

Consiliul superior al instrucţiunii publice 

pentru clasa IV primară, Bucureşti, 1864, 

manual necesar elevilor din clasa IV 

primară de la Institutul macedoromân 

din Bucureşti în anul 1870, 136

Florescu, Alexandru G., diplomat român, 

semnează documente în numele ministru-

lui Ion N. Lahovari, 356, 362

Florescu, Nicolae, institutor superior, fost 

director al internatului liceului Sfântul 

Sava, director provizoriu la Institutul 

macedoromân din Bucureşti, în locul 

arhimandritului Averchie, 77, 94, 95, 96

Floru, arom. Floru, gr. Flamburari şi Flam-

burion, comună aromână din vilayetul 

Ianina, majoritatea locuitorilor erau gre-

comani, dispunea de şcoală românească, 

azi în Grecia, 262, 280

Frașari, arom. Fraşeri, alb. Frašeri, azi 

Frashëri, Albania, districtul Gjinokastrë, 

vilayetul Ianina, sandjakul Ergheri (Arghi-

rokastro), 264, 280

Funtu, I., institutor la şcoala română de 

băieţi din Mulovişte, 258

Furca, comună aromânească din Pind, vila-

yetul Ianina, majoritatea locuitorilor erau 

grecomani, dispunea de şcoală primară 

românească, azi Furka, noma Ianina, Gre-

cia, 178, 263

G
Galata-Sarai, liceul francez sau imperial 

din Galata Sarai, cel mai important liceu 

turcesc, situat în vechiul cartier Galata din 

Istanbul, azi Karaköy, predarea în franceză 

şi în turcă, conceput ca un instrument de 

europenizare şi modernizarea a Imperiului 

otoman, apoi a Turciei, 126, 278, 290, 291, 

292, 330, 344

Gardichion, localitate în Tesalia, episcopat 

grecesc cu reşedinţa la Zarkos, 158, 159, 

173

Gaudie, latinism, bucurie, 154

Geografia de Gorjan, este vorba de Elemente 

de geografie, pentru uzul claselor primare de 

ambele sexe, de August Gorjan, Bucureşti, 

1867, manual autorizat de Ministerul 
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Instrucţiunii Publice în două rânduri, 

ajuns în 1882, la ediţia a şaisprezecea, trimis 

şi şcolilor române din Imperiul otoman, 

300, 320, 326, 328, 330, 332, 335

Geografia de Mihăilescu şi Dumitrescu, 

manual trimis şcolilor române din Impe-

riul otoman, 321, 324, 333, 349

Geografie elementară de Vlădescu, manual 

trimis şi şcolilor române din Imperiul 

otoman, 32, 38

Geometria de Angelescu, este vorba probabil 

de Elemente de geometrie, Bucureşti, 1865, 
41874, versiunea românească a manualului 

de mare succes Éléments de géometrie, 

Paris, 1794, datorate matematicianului 

Adrien-Marie Legendre, traduse în engleză 

şi germană în 1858, manual necesar elevilor 

din clasa III gimnazială de la Institutul 

macedoromân din Bucureşti în anul 1870, 

136

Geometrie de Arbore şi Cropeleanu, manual 

trimis şcolilor române din Imperiul 

otoman, 299, 324, 333, 349

Georgescu, Buşu, 116

Georgescu Demetriu, 99, 135

Georgescu, Demetriu, v. Badralexi, Dumi-

tru, 31, 62, 84, 134, 138, 143

Georgescu, Dominic, nume sub care este 

menţionat uneori în cataloage Goma 

(Guma) Dominic, admis ca elev la Insti-

tutul macedoromân din Bucureşti în 1865, 

în clasa III gimnazială, în martie 1870, 69, 

133, 135, 138, 143

Georgescu Ioan, elev la Institutul macedo-

român din Bucureşti, transferat în 1873 la 

liceul Sf. Sava, 148

Georgescu, Naum, aromân din Ohrida, 

militant pentru cauza românismului, 168

Georgescu, Pandele, aromân din Ohrida, 

militant pentru cauza românismului, 168

Georgiade, Aristide, bursier aromân al 

statului român, elev la liceul Sf. Sava din 

Bucureşti, 225

Georgiade, Maria, institutoare la Bitolia, 

disponibilizată de Spiru Haret pentru că 

nu ştie româna, 283

Georgiu, Alexandru, elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti în 1866, 31

Germania, 316

Ghedeon, superiorul schitului român din 

Muntele Athos, 240

Ghen, Santo, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 353

Ghenadie, mitropolitul Grebenei adversar 

intransigent al folosirii limbii române în 

şcoală şi biserică, devine un susţinător 

al renaşterii macedoromâne, în numele 

căreia cere şi primeşte ajutoare materiale 

din partea statului român, 46, 51, 55, 61

Ghenadie Petrescu, Mitropolit Primat al 

Bisericii Ortodoxe Române, înscăunat în 

1893, depus în 1896, mort în 1918, a sprijinit 

redeşteptarea macedoromână, 240

Gheorghiţă, Nestor, avocat aromân, din 

Ianina, 317

Ghermanos, arhimandrit, fost adept al 
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uniatismului în Spata, trece de partea 

românilor, 352

Ghermanos din Elbasan, arhimandrit alba-

nez, în 1898 adept al trecerii la catolicism a 

celor 22 de sate din Spata, în 1900, doreşte 

să fie trecut în lista preoţilor subvenţionaţi 

de România, 352

Gherontie, ieromonah, parohul catedralei 

Mitropoliei Ungrovlahiei din Bucureşti, 

64

Ghevgheli, oraş în Meglenia, vilayetul Salo-

nic, capitala sandjiakului Ghevgheli, popu-

laţie mixtă (bulgari, macedoneni, greci, 

turci, meglenoromâni grecomani, megle-

noromâni românizanţi, meglenoromâni 

musulmani), dispunea de şcoală primară 

românească mixtă, azi Gevgelija, Repu-

blica Macedonia, 239, 302, 368

Ghiata, Vasilie, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 354

Ghica (Ghiculescu), Nicolae, elev la Insti-

tutul macedoromân din Bucureşti în 1868, 

absolvent în 1870, 84, 144

Ghica, Lazi, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 354

Ghica, Nicolae, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 353

Ghica, Truș, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 354

Ghica-Papa, Constantin, elev al şcolii 

normale greceşti din Salonic şi absolvent 

al liceului de băieţi român din Bitolia, 

institutor şi director la şcoala română de 

băieţi din Vlaho-Clisura, 260, 348

Ghica-Papa, Gheorghe, institutor la Bitolia, 

revizor şcolar, 177, 271, 297, 302, 319, 320, 321, 

322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 

333, 334, 335, 346, 347, 349, 351, 363, 369

Ghicu Elia (Ilie), aromân, profesor de ştiinţe 

naturale la liceul român de băieţi şi la Şcoala 

Normală de fete din Bitolia, în conflict cu 

Apostol Mărgărit, 237, 238, 257

Ghiorgea, Ghiorgia sau Coriţa, arom. 

Kurceaua, gr. Korytsa, alb. Korçë, Korça, 

oraş în vilayetul Monastir, sandjakul 

Ghiorgea, azi Korçë, Albania, era populat 

cu albanezi creştini, albanezi musulmani, 

turci, greci, aromâni, dispunea de şcoli 

primare româneşti de băieţi şi de fete, 163, 

178, 264, 271, 275, 279, 288, 300, 301, 323

Giambazi, Paraschiva, institutoare ajutoare 

la şcoala de fete din Mulovişte, 258

Giambazi, Zaha C., institutoare la şcoala de 

fete din Târnova, 204

Gima Gachi, absolvent al liceului român din 

Bitolia, 271

Gimnaziul grec din Skopje, 268

Gimnaziul grecesc de la Atena, 173

Gimnaziul Matei Basarab din Bucureşti, 

94

Gimnaziul român din Berat, 257, 280, 284, 

309, 356, 361, 362

Gimnaziul român din Bitolia, 178

Gimnaziul român din Ianina, 55, 195, 237, 

257, 284, 291, 340

Gimnaziul Sf. Sava din Bucureşti, 77, 94
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Giumaia, Giumaia de Jos, arom. Giumaiaua 

de-nghios, gr. Barakli Dzuma, azi Kato 

Tzumaia, noma Seres, Grecia, localitate 

situată în vilayetul Salonic, locuită de 

turci, aromâni grecomani şi aromâni 

românizanţi, greci, bulgari, ţigani, evrei, 

a dispus de o şcoală primară românească de 

băieţi şi de una de fete, 261, 266, 280, 367

Giumaia de Sus, arom. Giumaiaua de-nsus, 

localitate în vilayetul Salonic, populată 

de turci, bulgari, aromâni, majoritatea 

grecomani, şcoală primară românească 

de băieţi şi de fete, azi Blagoevgrad, în 

Bulgaria, 270, 367, 370

Giurgiu, 59, 60

Goga, Gheorghe, aromân din Vlaho-Clisura, 

stabilit la Bucureşti, unul dintre iniţiato-

rii şi susţinătorii redeşteptării macedoro-

mâne, 90, 91, 92, 124, 128

Goga, Pavel, elev intern la liceul din Bitolia 

suferind din pricina insuficienţei asistenţei 

medicale, 233

Goga, Sergiu, 62

Goga, Sterie (Guşu), institutor cerut la 

Lipipelţi, 351

Goga Steriu, 99

Gogiamani (Gogiman) Haralambie, 

aromân din Berat, fost institutor şi 

director la şcoala greacă, aderând la cauza 

românismului, a devenit institutor la şcoala 

română şi apoi profesor de limba elenă şi 

religie şi director al gimnaziului român 

din Berat, a fost delegat la Constantinopol 

pentru negocieri în vederea instituirii unui 

episcopat pentru românii din Imperiul 

otoman, 195, 257, 361, 371

Golac, localitate de văratec pentru aromânii 

din Cociana, 351

Golescu, Alexandru G., agentul României 

la Constantinopol, 34, 39, 106

Golescu, Ștefan (1809-1874), om politic 

român liberal, paşoptist şi unionist, Pre-

mier, Ministru de Interne şi al Afacerilor 

Străine sub Cuza-Vodă, la a cărui înlătu-

rare a contribuit şi Carol I, diplomat, a 

susţinut cauza redeşteptării macedoro-

mâne, 43, 44

Goma, Dominic (Dumnicu), alias Guma, 

Iac (Giacu), admis ca elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti în octombrie 

1865, înscris în cataloage şi ca Georgescu, 

Dominic, 61, 83

Gopeși, arom. Gopeşi sau Gopişte, comună 

aromânească în Macedonia, vilayetul 

Monastir, sandjakul Monastir, kazaua 

Ohrida, azi Gopeš, în Republica Macedonia, 

populată de aromâni românizanţi şi 

aromâni grecomani rămaşi în minoritate 

dispunea de o şcoală primară română de 

băieţi şi una de fete, 119, 120, 121, 122, 127, 

128, 177, 179, 184, 188, 192, 193, 194, 204, 258, 

265, 270, 297, 299, 300, 301, 302, 321, 328, 

364, 369

Goriţa, cartier din Berat, unde se află şcoala 

românească, 358

Gorjan (Gorjianu) August (1837-1900), 



41� Victor Papacostea, Mihail Regleanu

general de brigadă român, prefect al Poliţiei 

Capitalei, director general al Poştelor, autor 

de manuale şcolare de geografie foarte 

apreciate, 320, 326, 328, 330, 332, 335

Gradișta, arom. Grădište, alb. Gradishtë, sat 

aromânesc în Albania, 287

Gramatica de I. Massim, este vorba probabil 

de una din cele douăsprezece ediţii ale 

cărţii Elemente de Gramatică Rumînă, de 

I. C. Massimu, Professoru de limba Latină 

în parellellu cu cea Rumînă în Gimnasiulu 

din Bucureşti, Bucureşti (Tip. Colegiului), 
11854, 121874, manual trimis şi şcolilor 

române din Imperiul otoman, 32

Gramatica de Manliu, manual trimis şcolilor 

române din Imperiul otoman, cuprinde 

exemple gramaticale din texte literare cu 

caracter antiotoman, inacceptabile pentru 

turci, 248, 299, 300, 320, 321, 324, 326, 327, 

328, 330, 332, 333, 335, 349

Gramatica de T. Maiorescu, este vorba 

probabil de Regulele Limbei Române 

pentru începător, de Titu Maiorescu, Iaşi, 

1864, carte trimisă şi şcolilor române din 

Imperiul otoman, reeditată în 1879 de Ion 

Creangă ca manual pentru cl. II primară, cu 

aprobarea Ministerului Instrucţiunii, 32

Gramatica latină de Burnouf, tradusă 

de B. Stilescu, este vorba, probabil, de o 

traducere a cărţii lui Jean-Louis Burnouf, 

Méthode pour étudier la langue latine, 

Paris, 1840-188412, de B. Stilescu, Bucureşti, 

(BRM înregistrează ediţii mai noi de 1867 

din această prelucrare), manual trimis şi 

şcolilor române din Imperiul otoman, 38, 

136

Gramatică română de B. Stilescu, manual 

necesar elevilor din clasa II primară de la 

Institutul macedoromân din Bucureşti în 

anul 1870, 38, 137

Gramostea, arom. Gramoste, gr. Grammos, 

sat pastoral de munte aromânesc, pe 

muntele Gramos, al patrulea ca înălţime 

din Grecia (2523 m.), de aici sunt originari 

aşa-numiţii aromâni grămusteni, azi  

Grammos, noma Castoria, face parte 

administrativ din comuna Argos Orestikon 

(Hrupişte), de care era legată prin mişcările 

pastorale de transhumanţă, în prezent 

este cea mai puţin populată localitate din 

Grecia, 30, 271

Gramota, D., absolvent al liceului român din 

Bitolia, al doilea institutor la şcoala română 

de băieţi din Scopie, 330

Grebena, arom. Grebena, gr. Grevena, 

orăşel în Macedonia, vilayetul Monastir, 

sandjakul Serfige, kazaua Grevena, populat 

de greci, albanezi musulmani şi albanezi 

creştini, musulmani grecofoni, aromâni 

românizanţi şi grecomani, iarna aromânii 

deveneau majoritari prin afluirea păstorilor 

transhumanţi din munţii învecinaţi, au 

existat o şcoală primară română de băieţi 

şi una de fete, sprijinite de cadiul local şi 

la un moment dat chiar de arhiereul grec 

Ghenadie, azi Grevena, noma Grevena, 
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Macedonia de vest, Grecia, 46, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 61, 65, 86, 104, 106, 108, 

122, 178, 190, 208, 255, 263, 275, 280, 287, 

288, 337

Greci, 22, 70, 123, 127, 152, 157, 158, 166, 168, 171, 

172, 174, 202, 206, 214, 215, 221, 224, 228, 253, 

291, 305, 317, 331, 334, 354, 355, 376

Grecia, 202, 317

Grecomani, etnici alogeni propagandişti 

înflăcăraţi şi exclusivişti ai elenismului, 

213, 255, 347, 353, 373, 376

Grigorie, arhiereu bulgar de Ohrida, naţio-

nalist fanatic, 377

Grigorie ierodiacon la Mănăstirea Sfânta 

Treime din Abela, 89

Gulioti (Golioti), Ioan, elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti în 1868, 

transferat în 1873 la liceul Sf. Sava, 75, 83, 

143, 148

Guma, Iac (Giacu), alias Goma, Dominic, 

admis ca elev la Institutul macedoromân 

din Bucureşti în octombrie 1865, v. şi 

Georgescu, Dominic, 22, 31

Gusti, Dimitrie, (1818-1887), actor şi profesor, 

om politic liberal român, parlmentar, 

primar al oraşului Iaşi, Ministru al 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice, susţinător 

al redeşteptării macedoromâne, 54, 57, 66, 

71, 75, 86, 94

H
Hagi Calia, aromân grecoman din Elbasan, 

352

Hagi Goga, G., delegat la Constantinopol 

pentru negocieri în vederea instituirii unui 

episcopat pentru românii din Imperiul 

otoman, 371

Hagi-Gogu, Pavli, elev la liceul român 

de băieţi din Bitolia, beneficiar al unui 

absolutoriu după şase ani, 235

Hagiopol, Arghir, absolvent al liceului 

grecesc din Bitolia, institutor la şcoala 

română din Vlaho-Clisura, apoi la cea din 

Hrupişte, 260, 334

Hagi Papa Constantin, preot cu sentimente 

româneşti din Molovişte, 372

Hagi Papa Constantin, preot aromân, cu 

studii la Bucureşti ca bursier al statului 

român din 1895, 225

Hagi Ștefan, absolvent al liceului român de 

băieţi din Bitolia, 271

Haliche, gr. Chalikion, localitate în Aspro-

potam, în Pind, noma Trikkala, Grecia, 

173

Halil Rifat Paşa, Mare Vizir (7 noiembrie 

1895-9 noiembrie 1901) al sultanului Abdul 

Hamid II, susţinător al aromânilor cu 

sentimente româneşti, 246, 362

Haret, Spiru (1851-1912), matematician, 

profesor universitar, om politic liberal, 

ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice 

în mai multe rânduri, cu un rol esenţial în 

modernizarea învăţământului românesc 

şi reorganizarea şcolilor româneşti din 

Balcani, 255, 281, 282, 288, 289, 290, 293, 

297, 306, 316, 347, 363
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Harta Asiei, 38

Harta Europei, 38

Harta planiglobului sau mapamondului, 

38

Hasdeu (Hâjdeu), Alexandru (1811-1872), 

profesor, scriitor, istoric, jurist , cercetător 

polivalent, membru fondator al Societăţii 

Literare Române, 29

Hiandu, D., institutor la şcoala română de 

băieţi din Veria-Xirolivadi, 260

Hill, George (1805-1868), profesor de limba 

latină la liceul Sf. Sava din Bucureşti, autor 

de manuale şcolare, 136

Hodoş (Hodoşiu), Iosif (1829-1880), intelec-

tual şi patriot român membru fondator al 

Societăţii Literare Române ca reprezentant 

al românilor din Maramureş, 29

Hrupiște, arom. Hrupişte, gr. Chrupista şi 

Argos-Orestiakon, comună în Macedonia, 

vilayetul Monastir, sandjakul Ghiorgia, 

kazaua Castoria, locuitori turci, aromâni 

grecomani şi aromâni cu sentimente 

româneşti, bulgari, greci, şcoală primară 

românească iniţial mixtă, întemeiată de C. 

Ionescu-Chirana în 1881, 178, 260, 265, 271, 

280, 287, 300, 334, 364, 369

Huma, comună meglenoromână din Mace-

donia, vilayetul Salonic, sandjakul Salo-

nic, kazaua Ghevgheli, şcoală primară 

românească mixtă, azi Uma, înglobată 

în comuna Konsko, opština Ghevgelija, 

Republica Macedonia, 261, 266, 280, 321, 

368, 370

Hurmuzache (Hurmuzaki), Alexandru 

(1823-1871), om politic şi de cultură, membru 

fondator al Societăţii Literare Române ca 

reprezentant al românilor din Bucovina, 

29

Husein Șaabedin efendi, profesor de limba 

turcă la şcoala română din Üsküb, student 

în Drept la Bucureşti, 269, 309

Hyppert, Charles, profesor de limba fran-

ceză la liceul român din Bitolia, 256, 294, 

295, 296, 309

I
Iancoveţ, arom. Iancoveţi, mac. Jankovac, 

comună în Macedonia, vilayetul Monastir, 

azi în Republica Macedonia, judeţul Bitolj, 

plasa Prespa, locuitorii erau bulgari, mace-

doneni, aromâni grecomani şi aromâni cu 

sentimente româneşti, şcoală mixtă româ-

nească, 270, 288, 370

Ianculescu, administratorul şi repetitorul 

Institutului macedoromân din Bucureşti, 

21, 23

Ianina, gr. Ianina şi Ioannina, oraş în 

Epir, vilayetul Ianina, sandjakul Ianina, 

kazaua Ianina, cuprindea albanezi creştini 

şi musulmani, aromâni, mulţi greco-

mani, greci, evrei, turci, şcoală primară 

românească mixtă, gimnaziu românesc, 

55, 169, 195, 207, 208, 237, 247, 257, 262, 281, 

284, 285, 286, 291, 316, 317, 318, 323, 325, 

336, 340, 341, 362; Marele Vizir acordă 

protecţie şcolilor româneşti din vilayetul 
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Ianina, 362

Iarcu, Dimitrie (Matache) (1817-1879), pro-

fesor şi ziarist, revoluţionar paşoptist, 

inspector general în Ministerul Instrucţiu-

nii Publice, contabil al Academiei Române, 

autor de felurite manuale şcolare (matema-

tică, economie politică, contabilitate, isto-

rie sacră, istorie naturală, al unui Abecedar 

şi al unor cărţi educative pentru copii etc.), 

32, 38, 137

Iconomu, Atanasiu, elev în Institutul 

macedoromân din Bucureşti în martie 

1868, 83

Iernală, neologism, cu sensul de iarnă, care 

ţine de locurile de iernatec ale păstorilor 

aromâni, 158

Ignatie Spiridon, preot, fondator de şcoală 

românească şi eforie la Elbasan, 345

Iliescu, Tașcu, institutor şi deschizător 

de şcoli româneşti pentru aromâni la 

Cruşova, Veles, Prizren, Cumanova, 

încearcă să deschidă o şcoală românească 

la Üsküb, a deschis şcoala primară română 

din Constantinopol, 177, 187, 199, 224, 270, 

288, 367

Iliescu, Toma, institutor şi director la şcoala 

română de băieţi din Gopeşi, 258

Inochentie, arhimandrit, fost inspector al 

seminarului mitropolitan din Bucureşti, 

64

Institutori români recrutaţi dintre mace-

doromâni formaţi şi trimişi de Bucureşti 

în Macedonia şi Epir, 134

Institutul macedonean, v. Institutul mace-

doromân din Bucureşti, 20, 27, 71, 72, 74, 

76, 77, 96, 98, 143, 146, 147

Institutul macedonoromân din Bucureşti, 

v. Institutul macedoromân din Bucureşti, 

95

Institutul macedoromân din București, 

colegiu special, cu internat, rezervat în 

principiu exclusiv tinerilor aromâni, a 

funcţionat între 1865 şi 1873 la Bucureşti, 

în mănăstirea Sfinţii Apostoli, în vederea 

formării de institutori pentru viitoarele şcoli 

româneşti din Imperiul otoman, destinate 

recuperării şi reintegrării aromânilor în 

naţiunea română, este numit în documente 

şi Institutul macedonoromân, Institutul 

macedonean, Şcoala macedoromână, 18, 

19, 20, 31, 52, 71, 93, 94, 95, 130, 133, 136, 143, 

147

Interesate, pentru interesante, 166

Internatul bulgar din Bitolia, 232

Internatul gimnaziului român din Ianina,  

281

Internatul liceului Matei Basarab, 144, 

148

Internatul liceului român de băieţi din 

Bitolia, 178, 231, 233, 235, 236, 274, 275, 279, 

282, 298, 308, 309, 311, 313, 356

Internatul liceului Sf. Sava, 144, 145, 148, 

225

Internatul macedoromân (macedono-

român, macedonean) din Bucureşti, 

Internatul Institutului macedoromân din 
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Bucureşti, 20, 24, 26, 83, 103, 125, 130, 131, 

132, 134, 138

Internatul român de fete din Bitolia, 225, 

282, 283, 311, 313

Ioachim Ghioza Clisureanu, îngrijitorul 

mănăstirii Maicii Domnului din Vlaho-

Clisura solicită, în numele solidarităţii 

naţionale româneşti, un ajutor anual 

pentru mănăstire de la Ministerul Cultelor 

şi Instrucţiunii Publice al României, 91, 

93

Ioanescu, Teodor, elev la Institutul macedo-

român din Bucureşti în 1866, 31, 62

Ioanichie, arhiereul de Moglena, 252

Ioanichie, mitropolitul Florinei, 303

Ioannescu, Demetriu, profesor la Colegiul 

Sf. Sava din Bucureşti, autor de manuale 

şcolare de istorie, 38

Ionescu (fost Ivancu), Mihail, intendent 

sau comisionar la liceul român de băieţi 

din Bitolia, netrecut în buget, cu un 

comportament abuziv, este disponibilizat 

prin decizia lui Spiru Haret, 283

Ionescu, Nicolae, elev la Institutul macedo-

român din Bucureşti în clasa III primară, 

în 1870, 144

Ionescu, Take (1858-1922), om de stat român 

cu ascendenţă aromână, membru al Par-

tidului Liberal, apoi al Partidului Conser-

vator, fondator al Partidului Conservator 

Democrat, partizan şi propagandist al 

realizării Marii Uniri prin participarea 

României la Primul Război Mondial alături 

de Antantă şi al înfăptuirii reformelor 

sociale şi politice democratice, a contribuit 

decisiv la definirea marilor linii ale politicii 

externe a României Mari în secolul XX, 

211, 214, 217, 227, 234, 237, 243, 304, 310, 312, 

316, 318, 319, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 329, 

331, 332, 334, 335, 338, 341, 343, 344, 350, 354, 

374, 375

Ionescu, Vasilichia, absolventă a primei 

clase gimnaziale la Bitolia, institutoare la 

şcolile române de fete din Ohrida, Nijopole, 

Mulovişte, 302

Ionescu-Chirana, Constantin, elev la 

Institutul macedoromân din Bucureşti 

din 1867, trecut în catalog şi ca Ioanescu, 

transferat la liceul Matei Basarab în 1873, 

institutor şi director la şcoala primară 

română din Nevesca(Neveasta), 62, 75, 83, 

143, 148, 177, 365

Iota Naum Iota, absolvent al liceului român 

din Bitolia fără absolutoriu, 271

Iota Nicolae, absolvent al liceului român din 

Bitolia, 271

Ioţu, Zaha, institutoare la clasa I şi a II-a a 

şcolii române de fete din Cruşova, 199

Isaia monah la Mănăstirea Sfânta Treime 

din Abela, 89

Israeliţi la Bitolia, 297

Istoria antică de Ionescu, manual trimis 

şcolilor române din Imperiul otoman, 

349

Istoria naturală, probabil Elemente de istoria 

naturală, Prescurtată după Belèze pentru 
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trebuinţa claselor primare, de Dimitrie 

Iarcu, Bucureşti, 61864 (ed. 11859 cu titlul 

Istoria naturală (prescurtată) şi menţiunea 

textul revizuit de D. Prof. Barash, 91878), de 

D. Iarcu, manual necesar elevilor din clasa 

IV primară de la Institutul macedoromân 

din Bucureşti în anul 1870, 137

Istoria Noului și Vechiului Testament de D. 

Atanasescu şi A. Florian, manual trimis 

şcolilor române din Imperiul otoman, 

349

Istoria română de Mihăescu, manual nece-

sar elevilor din  clasa I gimnazială de la 

Institutul macedoromân din Bucureşti în 

anul 1870, 136

Istoria României de Alexandrescu Urechia, 

manual trimis şi şcolilor române din 

Imperiul otoman, 32

Istoria românilor de Laurian, este vorba 

probabil de una din ediţiile cărţii lui 

August Treboniu Laurian, Istoria românilor 

din timpurile cele mai vechi până în zilele 

noastre, Bucureşti, 11861-31869, manual 

necesar elevilor din clasa II gimnazială de 

la Institutul macedoromân din Bucureşti 

în anul 1870, 136

Istoria Sacră, manual necesar elevilor din 

clasa III primară de la Institutul macedo-

român din Bucureşti în anul 1870, 137

Istoria Sacră, manual trimis la şcolile 

române din Imperiul otoman, 38

Istoria Sacră, tradusă din limba germană 

după originalul Societăţii de calvini,  32

Istoria Sacră de Catulescu, este vorba de 

Istoria sacră a Testamentului vechiu şi nuou, 

pentru şcólele Elementarie prescurtată 

în modulu acesta de Protosinghelulă 

Veniamin Catulescu, Profesoru de religiune 

în gimnasiulu naţională, Sântului Sabba, 

din Bucuresci, Bucuresci (Tip. Collegiului 

Naţională), 1860, ajunsă în anul 1886 la 

ediţia XIII, 32

Istoria Sacră de Florian, manual trimis 

şcolilor române din Imperiul otoman, 

300

Istoria Sacră de Nifon Bălăşescu, manual 

trimis şcolilor române din Imperiul oto-

man, probabil Istoria biblică a Testamen-

tului Vechi şi Nou sau Sfânta Scriptură 

prescurtată pentru trebuinţa tinerilor din 

şcolile gimnaziale, Iaşi, 1853, 21859, 31882, 

328

Istoria Sacră și învăţământul religios de 

Protoiereul Ioan Constantinescu, manual 

trimis şcolilor române din Imperiul oto-

man, 324

Istoria veche de Ionescu, manual trimis 

şcolilor române din Imperiul otoman, 

321, 324, 330

Istoria Vechiului Testament de D. Atana-

sescu, manual trimis şcolilor române din 

Imperiul otoman, 118

Istorii Naturale elementare de I. Boroș, este 

vorba probabil de Curs elementar de istoria 

naturală, pentru uzul claselor superioare 

gimnaziale în România, compuse de Dr. 
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Iuliu Baraş, Profesor de istoria naturală în 

Colegiul Sf. Sava din Bucureşti, Bucureşti, 

Tom. I., Zoologia, 1864, Tom. II, Botanica, 

Tom. III, Mineralogia, 1862, manual trimis şi 

şcolilor române din Imperiul otoman, 32

Istorii române elementare de Laurian, 

este vorba probabil de Elemente de istoria 

românilor pentru clasele primare de A.T. 

Laurian, Bucureşti, 1859, 71868, 81870, 
111875, manual necesar elevilor din clasa 

III primară de la Institutul macedoromân 

din Bucureşti în anul 1870, 137

Istorii Sacre de protoiereul Ioan Constanti-

nescu, probabil Manual de istoria sfântă a 

Vechiului Testament pentru uzul seminarie-

lor şi şcoalelor secundare, Bucureşti, 1873, 
181896 şi Manual de istoria sfântă a Noului 

Testament pentru uzul elevilor din semina-

rii, gimnasii şi şcoalele normale, Bucureşti, 

1874, 181896 sau altul din cele câteva manu-

ale de istorie sacră scrise de autor între 1873 

şi 1899, 320, 326, 327, 332

Istorii sacre de Veniamin, este vorba fie de 

Istoria sacră urmată de viaţa Domnului 

nostru Iisus Hristos, tradusă de Proto-

singhelul Veniamin Cătulescu, profesor 

de religiune în gimnaziul Sf. Sava. Primită 

de cenzura Sfintei Mitropolii şi adoptată de 

onorabila Eforie a instrucţiunii publice, 

Bucureşti, 1858, 21860, fie de Istoria Sacră 

a Testamentului Vechi şi Nou, prescurtată 

de Protosinghelul Veniamin Cătulescu, 

profesor de religiune în liceul Sf. Sava 

din Bucureşti, Bucureşti, 61870 (11860-
131886), manual necesar elevilor din clasa 

I gimnazială de la Institutul macedoromân 

din Bucureşti în anul 1870, 136

Istorioare pentru copii de Râureanu, carte 

necesară elevilor din clasa II primară de 

la Institutul macedoromân din Bucureşti 

în anul 1870, 137

Istrati, Dr. Constantin (1850-1918), medic, 

chimist şi om politic român, membru al 

Academiei Române, membru al Partidului 

Liberal, trece la Partidul Conservator, apoi 

la Partidul Conservator Democrat al lui 

Take Ionescu, deputat, senator, ministru 

în mai multe rânduri, între altele Ministru 

al Instrucţiunii Publice, a susţinut cauza 

redeşteptării macedoromâne, 362

Iulian, Nicolae, elev în Institutul macedo-

român în 1868, 84

Iusuf Zia, profesor de limba turcă la liceul 

român din Bitolia, 296

Ivernale, iernale, care ţine de localităţile de 

iernatec ale păstorilor aromâni transhu-

manţi, referitor la şcolile române sezoniere 

din aceste localităţi, 159

Înalta Poartă, 33

Înzădărnicește, pentru zădărniceşte, 195

K
Kabaağaçlî-zâde Ahmed Cevad Paşa, mare 

vizir (4 septembrie 1891-8 iunie 1895) al 

sultanului Abdul Hamid al II-lea (1876-

1909), 214, 216, 318, 353
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Kelia, Nicolae, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 353

Kelia, Todi, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 353

Kiepert, Johann Samuel Heinrich (1818-

1899), renumit geograf şi cartograf german, 

286

Kogălniceanu, Constantin, consulul Româ-

niei la Salonic, 224, 229, 230, 240

Kondof, fraţii, bancheri din Salonic, 220

L
Lacă, localitate cu şcoală română, 280

Lacea, localitate aromânească, 30

Lada, George, efor în Grebena, 53

Lahaille, I., bursier al statului român, 

student la Universitatea otomană din 

Constantinopol, 226

Lahovari, Alexandru N. (1841-1897), magis-

trat, om politic conservator, ministru al 

Afacerilor Străine, 219, 224, 228, 230, 240, 

241

Lahovari, Ion N. (Jean) (1844-1915), magis-

trat şi om politic român, fruntaş al Par-

tidului Conservator, ca ministru al Afa-

cerilor Străine a susţinut redeşteptarea 

macedoromână, 316, 318, 319, 338, 352, 354, 

356, 362

Lambert, G., profesor de muzică la liceul 

din Bitolia, 176

Larisa, cel mai important oraş din Tesalia, 

Grecia, 159

Laurian, August Treboniu (1810-1891), istoric 

şi filolog, profesor universitar, membru 

fondator al Academiei Române, membru 

al Consiliului Permanent al Instrucţiunii, 

reformator al învăţământului românesc, 

autor de manuale şcolare, exponent radical 

al curentului latinizant declanşat de Şcoala 

Ardeleană, ca om politic a propagat 

principiile liberale şi naţionale paşoptiste, 

19, 32, 66, 76, 77, 94, 136, 137

Lecturi de B. Ștefănescu, manual necesar 

elevilor din clasa III primară de la 

Institutul macedoromân din Bucureşti în 

anul 1870, 137

Lerescu, Ion C., doctor în ştiinţe politice şi 

administrative al Universităţii din Liège, 

avocat, profesor, scriitor şi ziarist brăilean 

(† 1895), director al Şcolii Comerciale Carol 

I, autor de manuale şcolare de economie 

politică, drept, igienă, 137

Librărie şi tipografie româneşti la Bitolia,  

339

Licee româneşti, Liceul Matei Basarab din 

Bucureşti  64, 77, 93, 144, 145, 146, 148, 179, 

333; Liceul român de băieţi din Bitolia  75, 

83, 143, 148, 176, 188, 189, 192, 195, 196, 197, 

198, 199, 200, 202, 205, 209, 231, 234, 235, 

236, 237, 238, 268, 274, 278, 282, 284, 285, 

291, 293, 294, 295, 296, 298, 301, 304, 307, 

308, 309, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 

328, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 340, 344, 

348, 349, 351; Liceul Sf. Sava din Bucureşti  

72, 77, 134, 144, 225, 298, 299

Liopen, localitate de văratec pentru aromânii 
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din Cociana, 351

Lipipelţi, mic sat românesc în vilayetul 

Kosovo, dispunea de o şcoală română 

frecventată şi de copiii aromâni din 

împrejurimi, 350, 351

Liumniţa, mgl. Lumniţa, gr. Liumnitsa, 

comună meglenoromână în Macedonia, 

vilayetul Salonic, sandjakul Salonic, kazaua 

Ghevgheli, azi Skra, noma Kilikis, Grecia, 

a avut şcoală primară mixtă românească, 

261, 266, 280, 325, 326, 368

Livezi, arom. Livădzi şi Călivile di Ghianiţa 

gr. Livadi, Livadia, comună românească în 

Macedonia (Meglenia), vilayetul Salonic, 

sandjakul Salonic, kazaua Ghevgheli, azi 

în noma Pellis, Grecia, cuprinde două 

sate (Călivele mari şi Călivele de la Beli 

sau di Paşina), de păstori transhumanţi 

grămosteni, şcoală primară românească, 

261, 266, 302, 303, 319, 320, 366, 368, 370

Locotenenţa Domnească, triumviratul 

alcătuit din Nicolae Golescu, Lascăr 

Catargiu şi Gl. Nicolae Haralambie care a 

ţinut locul domnitorului de la abdicarea lui 

Alexandru Ioan Cuza până la înscăunarea 

lui Carol I, 29, 30

Luca, Mihail, notabil aromân din Cociana, 

susţinător al şcolii româneşti, coproprietar 

al moşiei Vârbiţa, 351

Lucian, Basiliu (Vasile), elev în Institutul 

macedoromân în 1868, 83

Lugunţa, mgl. Lugunţa, gr. Lundzi şi Lan-

gadia, comună meglenoromână din Mace-

donia, vilayetul Salonic, sandjakul Salo-

nic, kazaua Ghevgheli, şcoală primară 

românească mixtă deschisă în 1893, azi 

Langadia, noma Pellis, Grecia, 249, 250, 

251, 261, 266, 280, 323, 324, 368, 370

Lundi, Lambri, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 353

M
Macedonia, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 

33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 50, 54, 56, 

57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 68, 70, 72, 73, 84, 

90, 98, 99, 103, 104, 107, 108, 109, 119, 120, 

121, 122, 124, 125, 131, 133, 134, 135, 137, 139, 

140, 141, 142, 149, 156, 157, 158, 161, 162, 164, 

165, 166, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 

182, 183, 184, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 

194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 

204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 

214, 217, 218, 219, 223, 227, 230, 237, 238, 239, 

240, 241, 245, 247, 248, 254, 256, 258, 259, 

260, 265, 267, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 

279, 280, 282, 287, 297, 304, 305, 306, 307, 

308, 312, 317, 320, 322, 323, 324, 326, 327, 329, 

330, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 

349, 357, 363, 369, 371, 375; Şcolile române 

din Macedonia, 65

Macsim, I. C., v. Massim, 28

Magarova, arom. Magarova, mac. Magarevo, 

localitate în Macedonia, vilayetul Monastir, 

azi Republica Macedonia, populată de 

numeroşi aromâni, majoritatea grecomani, 

a dispus de şcoli primare separate şi mixte, 
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176, 179, 182, 183, 188, 191, 192, 258, 279, 300, 

301, 326, 328, 333, 363, 370

Maimuca, Naum, aromân, profesor de fizică 

şi franceză la liceul din Bitolia, însărcinat 

cu înfiinţarea unei librării şi tipografii 

româneşti în Bitolia şi a unui ziar turco-

român, 176, 192, 197, 337

Maiorescu, Titu (1840-1917), personalitate 

culturală de anvergură şi om de stat român, 

spirit director al Societăţii Junimea, 

profesor universitar, om de litere, filosof 

şi jurist, fruntaş al Partidului Conservator, 

ministru şi prim-ministru, susţinător al 

cauzei aromânilor din care, prin familia 

mamei, născute Popazu, descindea, 32, 

156, 161, 165, 167, 173, 181, 182, 184, 187, 190, 

193, 194

Manache Ioan, aromân din Avdela, absolvent 

al liceului român din Bitolia, cunoscut ca 

Ioan Manakia fotograf, pionier, împreună 

cu fratele său, Milton Manakia, al artei 

fotografice şi cinematografice în Peninsula 

Balcanică, 271

Manliu, Ioan (1841-după 1913), pedagog cu 

studii în Germania, Elveţia, Austria, pro-

fesor la importante licee din ţară, autor de 

manuale de gramatică, retorică şi literatura 

română, 248, 299, 300, 320, 321, 324, 326, 

327, 328, 330, 332, 333, 335, 349

Manual de higienă de I.C. Lerescu, Bucu-

reşti, 1868, manual necesar elevilor din 

clasa IV primară de la Institutul macedo-

român din Bucureşti în anul 1870, 137

Manuale în uzul şcolilor române din 

Imperiul otoman, manuale, cărţi şi hărţi 

cerute de Dimitrie Atanasescu pentru 

şcoala română din Bitolia, în 1866, 38; 

manuale trimise de la Bucureşti şcolii din 

Clisura, la cererea lui Apostol Mărgărit, 

în 1866, 32

Manualele şi cărţile necesare elevilor din 

Institutul macedoromân din Bucureşti în 

anul 1870, 136

Marcovici, Simion (1802-1877), licenţiat 

în litere şi matematici la Pisa şi Paris, 

scriitor şi traducător din literaturile 

franceză şi italiană, profesor la liceul Sf. 

Sava, secretar personal al domnitorului 

Gheorghe Dimitrie Bibescu, director 

general al şcolilor, director general al 

telegrafelor, secretar de stat la Ministerul 

Afacerilor Străine, membru al Consiliului 

Permanent de Instrucţiune, susţinător al 

cauzei redeşteptării macedoromâne, 66, 

71, 76, 77, 94, 97, 98, 133, 135

Marcu, Nicolae, absolvent al liceului român 

din Bitolia, institutor la Liumniţa, 325, 

368

Marele Vizir, în turcă sadr-i a’zam, primul 

ministru al Imperiului otoman, 214, 216, 

246, 346, 362

Margarinescu, Nicolae, elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti din 1867, 62

Marin, Alexe (1814-1895), profesor de ştiinţe la 

diverse licee româneşti, specializat la Paris 

în fizică şi chimie, profesor de chimie şi 
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decan la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, 

autor de manuale de specialitate, de cărţi şi 

reviste de popularizare a ştiinţelor, 32, 76, 

77, 133, 135, 145, 146, 150

Massim, Ioan C. (1825-1877), profesor, publi-

cist, institutor, născut la Brăila, după studii 

la Paris, profesor la liceele Matei Basarab, 

Sf. Sava şi la Şcoala Normală de învăţători 

din Bucureşti, membru al Consiliului Per-

manent de Instrucţiune, profesor şi direc-

tor de studii la Institutul macedoromân din 

Bucureşti, autor de manuale şcolare, 21, 23, 

28, 32, 66, 67, 71, 74, 93, 124

Mașu, P., bursier al statului român, student la 

Universitatea otomană din Constantinopol, 

226

Mănăstirea Aron Vodă, prin decret al 

domnitorului Mihail Sturdza, veniturile ei 

erau destinate întreţinerii şcolilor creştine 

din Imperiul otoman, 36, 37

Mănăstirea Bunavestire din Elasona, danii 

de la statul român, 85

Mănăstirea Maica Domnului din Vlaho-

Clisura cere un ajutor anual de la Ministerul 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice, 89, 90, 

91

Mănăstirea Radu Vodă din Bucureşti, 93

Mănăstirea Sfânta Treime din Abela cere 

ajutor material Ministerului Cultelor şi 

Instrucţiunii Publice al României, 86

Mănăstirea Sfinţii Apostoli din Bucureşti, 

23, 77, 94, 131, 144, 156

Mănăstirea Tuturor Sfinţilor din Ohrida, 

mănăstire bulgară, 377

Mărăcine, Mihail, institutor şi director la 

şcoala primară românească mixtă din 

Üsküb, demisionar, pleacă în România în 

1897 împreună cu C. Constante, ambii fiind 

acuzaţi de însuşirea abuzivă a unor fonduri 

ale şcolii, 262, 269, 366, 367

Mărgărit, Apostol (1832-1903), institutor 

aromân din Avdela, absolvent al liceului 

grec din Ianina, învăţător la şcoala greacă 

din Gureanţa şi Vlaho-Clisura, predă în 

dialectul aromân pentru a înlesni elevi-

lor deprinderea limbii greceşti, stîrnind 

mânia clerului grec, devine, alături de Ioan 

D. Caragiani, factorul cel mai dinamic al 

mişcării de redeşteptare naţională macedo-

române în zilele maximei ei afirmări, a fost 

preţuit ca atare de elita politică a României 

în frunte cu regele Carol I, în schimb gre-

comanii au încercat în două rânduri să-l 

asasineze, ca inspector general al şcolilor 

române din Imperiul otoman, a contri-

buit decisiv la întemeierea reţelei de şcoli 

şi biserici româneşti în Balcani, a dezvoltat 

relaţii utile pentru cauza aromânilor româ-

nizanţi cu misionarii catolici şi cercurile 

diplomatice occidentale, s-a manifestat ca 

publicist pe tema chestiunii aromâneşti 

în presa românească şi europeană, dar 

caracterul său autoritar i-a creat conflicte 

ireductibile cu aromâni de mare prestigiu, 

motiv pentru care a fost pensionat în 1902, 

32, 33, 34, 35, 42, 43, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 65, 
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86, 105, 107, 108, 122, 124, 126, 129, 139, 140, 

141, 161, 165, 169, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 

182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 193, 

194, 195, 196, 197, 200, 201, 203, 204, 205, 

206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 220, 221, 

222, 223, 226, 227, 230, 237, 239, 245, 246, 

249, 267, 269, 272, 276, 277, 279, 281, 286, 

288, 290, 293, 300, 302, 335, 346, 372

Mărgărit, Georgiu, elev în Institutul mace-

doromân din 1868, 84

Mărgărit, Take, fiul şi colaboratorul lui Apos-

tol Mărgărit, profesor de limba franceză la 

liceul român din Bitolia, reprezentant al 

şcolilor şi bisericilor române la Constan-

tinopol, profund implicat în demersurile 

pe lângă Înalta Poartă vizând înfiinţarea 

unui episcopat al românilor din Imperiul 

otoman, 176, 214, 216, 217, 219, 247, 248, 249, 

252, 253, 254, 255, 276, 277, 346

Mărgăritescu, Gheorghe, elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti din 1865, 17, 

18, 19, 20

Mărgăritescu, Nicolae, elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti din 1867, 62

Mârzescu, George (1834-1901), jurist român, 

licenţiat în Drept la Paris, profesor univer-

sitar de drept civil la Iaşi, avocat, om politic 

liberal, republican, Ministru al Cultelor şi 

Instrucţiunii Publice în mai multe rânduri, 

a sprijinit redeşteptarea macedoromână, 

252, 254, 272, 276, 277

Meglenoromâni, 325, 326

Meissner, Constantin (1854-1942), studii de 

drept şi filosofie la Viena şi Berlin, junimist, 

germanist, om politic conservator, ulterior 

averescan, membru de onoare al Academiei 

Române, înalt funcţionar în Ministerul 

Instrucţiunii Publice, ministru de Industrie 

şi Comerţ, însărcinat de Take Ionescu, 

Ministrul Cultelor şi Instrucţiunii, să 

refere asupra proiectelor de regulamente 

pentru administrarea şcolilor primare 

româneşti din Macedonia, 336

Meletie, mitropolit grec al Ohridei, 376

Meletie, monah de la mănăstirea Maicii 

Domnului din Vlaho-Clisura solicită, în 

numele solidarităţii naţionale româneşti, 

un ajutor anual pentru mănăstire de la 

Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice 

al României, 91

Mens, latinism pentru lună calendaristică, 

< lat. mensis = lună, 139, 162

Menzini, Ida, profesoară de desen la Bitolia, 

a fost lipsită de catedra de greacă şi franceză 

deoarece nu ştie româna, 283

Mesul iunie, aromânism (arom. mes=lună 

calendaristică) pentru luna iunie, 114

Meși, aromânism pentru luni calendaristice, 

arom. mes, pl. meşi = lună <lat. mensis, 

105, 106, 158

Metoda Ahn, metodă didactică datorată Dr. 

Franz Ahn pentru înlesnirea deprinderii 

limbilor străine şi a altor materii de către 

elevi, a stat la baza unei serii de manuale 

traduse sau prelucrate în România în a 

doua jumătate a sec. XIX, dintre acestea 



430 Victor Papacostea, Mihail Regleanu

câteva (de franceză, de turcă, de greacă, de 

caligrafie) au fost trimise şi şcolilor române 

din Imperiul otoman, 301, 320, 321, 324, 

330, 332, 335, 349

Metodă pentru limba franceză de Rudi-

nescu, manual de limba franceză trimis 

şi şcolilor române din Imperiul otoman, 

333

Meţovo, arom. Meţovo şi Aminciu (Min-

cio), gr. Metsovo şi Metsovon, orăşel în 

Pind, vilayetul Ianina, sandjakul Ianina, 

kazaua Metsovo, populaţia iniţial exclusiv 

aromânească a fost câştigată de elenism, a 

funcţionat totuşi o şcoală primară româ-

nească mixtă, azi Metsovon, noma Ianina, 

Grecia, 30, 171, 280, 287, 316, 317

Mia, Atanas, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 353

Miclescu, I., doctor în medicină, medicul 

liceului român de băieţi din Bitolia, 

profesor provizoriu de ştiinţe naturale, 

chimie şi limba germană, 191, 233, 235, 236

Micul Catehism de protoiereul Ioan Con-

stantinescu, manual trimis şcolilor române 

din Imperiul otoman, 321

Mihail Sturdza, domnul Moldovei (1834-

1849), 36, 37

Mihăilescu, Georgiu (George), elev la Insti-

tutul macedoromân din Bucureşti din 

1866, 31, 62

Mihăilescu, H., absolvent a cinci clase de la 

gimnaziul grecesc din Coriţa, institutor 

la şcoala română din Veria-Xirolivadi, la 

cea din Caterina-Xirolivadi şi la şcoala din 

Amer, 331

Mihăilescu, Petre, absolvent al liceului 

român din Bitolia şi cu un an de practică la 

Şcoala normală din Câmpulung, institutor 

la şcoala din Bitolia, 298, 299

Mihăilescu, Vanciu, aromân din Bitolia 

încearcă să înfiinţeze, cu ajutorul guver-

nului României, o librărie şi o tipografie 

românească la Bitolia, Salonic sau Ianina, 

341, 342

Mije, George, paracliser la Mitropolia 

română din Constantinopol, 290

Mije, Ioan, portar la Mitropolia română din 

Constantinopol, 290

Milia, Christa G., elev la Institutul macedo-

român din Bucureşti în 1870, 143

Mina, Naum, notabil aromân din Lipipelţi, 

susţinător al şcolii româneşti, 351

Mineralogia de Mihăescu, manual necesar 

elevilor din clasa III gimnazială de la 

Institutul macedoromân din Bucureşti în 

anul 1870, 136

Misiu (Mişu), Apostol, admis ca elev la 

Institutul macedoromân din Bucureşti în 

octombrie 1865, 22, 62

Mișu, Nicolae (1858-1924), diplomat şi om 

politic de origine aromână, consul la 

Sofia, ministru plenipotenţiar la Viena, 

Constantinopol, Londra, ministru al 

afacerilor Străine, a fost un susţinător decis 

al aromânilor în negocierile de pace menite 

să pună capăt războaielor balcanice, 289
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Mitilineu, Mihail, diplomat român (n. 1836- 

?), ministru plenipotenţiar al României 

la Constantinopol (16 martie 1889-15 

februarie 1896), calitate în care a susţinut 

redeşteptarea macedoromână, 219, 222, 223, 

224, 239, 241, 243, 244

Mitologia de Dimitrie Iarcu, Bucureşti, 

1867, manual trimis şcolilor române din 

Imperiul otoman, 38

Mitropolitului Primat al României trebuie 

să autorizeze în prealabil cărţile de cult 

în limba română destinate aromânilor, 

pentru ca Patriarhia ecumenică să îngăduie 

folosirea lor, 218

Moarif Mejlis, Direcţia Învăţământului 

Public din Imperiul otoman, 248

Mocioni (Mocsony), Andrei (1812-1880), 

jurist şi publicist, membru fondator al 

Societăţii Literare Române ca reprezentant 

al românilor din Banat, 29

Moglena, gr. Moglená şi Almopia, turc. 

Karagiova, regiune în nordul Greciei, la 

frontiera cu Republica Macedonia locuită 

de bulgari şi macedoneni creştini şi musul-

mani, turci musulmani, meglenoromâni 

creştini şi musulmani, ţigani, 251, 252

Moloviște, arom. Mulovişte, mac. Malovište, 

localitate în Macedonia, vilayetul Monastir, 

sandjakul Monastir, kazaua Monastir, 

azi în Republica Macedonia, populaţie 

aromânească, majoritar grecomană, şcoli 

primare româneşti de băieţi şi de fete 

întemeiate de soţii Guşu Papacostea-Goga 

şi Teofana Papacostea, 197, 270, 280, 297, 

298, 300, 301, 302, 364, 370, 372, 373

Morala socială elementară, manual trimis şi 

şcolilor române din Imperiul otoman, 32

Muhtar, turc. primar, 213, 373, 374

Munteanu, Gavriil (1812-1869), istoric şi 

publicist, membru fondator al Societăţii 

Literare Române ca reprezentant al 

românilor din Transilvania, 29

Murihova, regiune locuită cândva de aro-

mâni care ulterior s-au strămutat în alte 

localităţi în vilayetul Monastir, în apro-

piere de oraşul Florina, aici a funcţionat 

o vreme, în satul Călivi, o şcoală primară 

română, 366, 370

Musichia, Muzachia, alb. Myzeqe, Myzeqeja, 

regiune de şes din vestul Albaniei locuite 

de numeroşi aromâni, 361

Mustekie, Grigorie, cap de familie de aro-

mâni cu sentimente româneşti din Elba-

san, 353

Musulmani la Bitolia,  297

Mușteșarul, 214

Mutassarif, şeful administrativ al unui 

sandjak, provincie a unui vilaet, subordonat 

valiului acestuia, 344, 346, 353, 355, 358

N
Nacea, Nicolae, absolvent al cl. I gimnaziale 

din Bitolia, institutor la şcoala română de 

băieţi din Vlaho-Clisura, 178, 260, 348

Nanca, elev intern la liceul din Bitolia, 

decedat din pricina insuficienţei asistenţei 
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medicale, 233

Naniescu, Iosif, arhimandrit, profesor de 

religie la liceul Matei Basarab, 64

Nanu, Paraschiva, institutoare la şcoala 

română de fete din Gopeşi, 258

Nași, familie albaneză grecomană din Elba-

san, 353

Natanail Mitropolitul Ohridei și Prespei, 

169

Naţca, Al., absolvent al gimnaziului grecesc 

şi cu patru clase ale liceului român din 

Bitolia, institutor la şcoala română de 

băieţi din Bitolia, 298, 299

Naum Constantin, bursier aromân al statu-

lui român, elev la liceul Sf. Sava din Bucu-

reşti, 225

Naumescu, Anastas, aromân din Ohrida, 

militant pentru cauza românismului, 169

Naumescu, Eftimie, elev la Institutul mace-

doromân din Bucureşti în clasa III primară 

în 1870, 75, 144

Naumescu, Vasile, elev la Institutul mace-

doromân din Bucureşti în 1867, 61

Negovani, arom. Negovani şi Negovan, gr. 

Flambouron, comună aromânească, şcoală 

primară românească de băieţi, azi în noma 

Florina, Grecia, 208, 209

Neniţescu, Ioan S. (1854-1901), scriitor, 

publicist, doctorat în filosofie la Leipzig, 

profesor de istorie şi pedagogie, membru 

corespondent al Academiei Române, 

revizor şcolar, a cercetat la faţa locului 

pe aromâni şi şcolile româneşti din 

Macedonia, cartea lui De la românii din 

Turcia Europeană, Bucureşti, 1895 este 

recomandată de Spiru Haret ca izvor de 

informare referitor la aromâni, 286

Neochori, una dintre localităţile din Tesalia 

în care iernau păstorii aromâni transhu-

manţi din Avdela, 160

Neofit al VIII-lea, patriarh ecumenic (1891-

1894), 215

Neveasta, v. Nevesca, 90, 177, 197, 260, 280, 

300, 364, 365, 369

Nevesca, arom. Nevesca şi Neveasta, gr. 

Neveska, turc. Nahie (Mudirlic), orăşel din 

Macedonia, vilayetul Monastir, sandjakul 

Monastir, kazaua Florina, azi Nymphaion, 

în noma Florina, Grecia, şcoală primară 

românească mixtă, întemeiată de Vasile 

Dan, nevescan devenit moşier în România, 

conflicte permanente între aromânii cu 

sentimente româneşti, arhiereii greci şi 

aromânii grecomani, 30, 90, 177, 197, 260, 

280, 300, 364, 365, 369

Nevoluntară, pentru involuntară greşeală, 

169

Nevrocop, 287

Ngati, Spiridon, preot român la Elbasan, 

fondator al şcolii române de acolo, i se 

interzice slujirea în română de mitropolitul 

Procopie, 352, 353, 354, 355

Nica, Iordache, aromân din Perlepe, absol-

vent al liceului român de băieţi din Bito-

lia, student la Facultatea de  Medicină din 

Bucureşti ca bursier al statului român de 
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la 1 aprilie 1892, medic, 225

Nicodim, îngrijitorul mănăstirii Bunavestire 

din Elasona, 86

Nicolau, Demetriu, 75

Nicolce, elev intern la liceul din Bitolia, 

decedat din pricina insuficienţei asistenţei 

medicale, 233

Nicoleanu, Demetriu, elev în Institutul 

macedoromân în 1868, nu altul probabil 

decât Niculescu (Nicolaescu) Dimitrie 

(Demetriu), 84

Niculescu (Nicolaescu), Dimitrie (Deme-

triu), elev la Institutul macedoromân din 

Bucureşti din anul 1867, transferat la liceul 

Matei Basarab în 1873, 62, 83, 148

Nifon, Mitropolitul Ungrovlahiei (1850-1875), 

Mitropolit Primat (1865-1875), 63, 64, 65

Nijopole, 176, 258, 279, 298, 302, 328, 364, 

370

Nijopoleanu (Nijopolian), Sterie (Guşu) 

M., institutor la şcoala primară română 

din Cumanova, institutor de clasele III şi 

I şi de limba greacă la Şcoala D. Cozacovici 

din Gopeşi, 179, 328, 367

Niţulescu, Dr. N., înalt funcţionar public în 

Ministerul Instrucţiunii, 135

Noe, Hristu, meglenoromân, elev al şcolii 

române din Bitolia, institutor la şcoala 

română din Lugunţa, apoi la cea din 

Birislav, 261, 324

Noţiuni enciclopedice europene de Iarcu, 

manual trimis şi şcolilor române din 

Imperiul otoman, 32

Noua Abela, Selia sau Călivele al Badralexi, 

comună aromânească de păstori, în 

Macedonia, vilayetul Salonic, sangiacul 

Salonic, kazaua Veria, întemeiată la 1827 de 

celnicul Alexi Bardă (Badralexi), refugiat 

din Avdela împreună cu fălcarea lui, în 

urma unui conflict cu jandarmeria lui Ali 

Paşa din Ianina, azi Kato Vermion, noma 

Imathia, Grecia, a dispus de şcoală primară 

română de vară, 134, 139

Nu am nici un abecedar și de alanti nu prea, 

exprimare marcată de dialectul aromân 

pentru nu am nici un abecedar şi din 

celelalte nu prea, 128

Nușia, Marcu, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 353

Nuvacu, Ștefan, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 354

O
Obtenească, pentru să obţină, 91

Ohrida, 30, 104, 108, 109, 119, 120, 122, 141, 

153, 154, 155, 167, 168, 169, 177, 198, 259, 266, 

270, 298, 301, 302, 364, 369, 374, 375, 376, 

377, 378, 379, 380

Ohridanii români cer să li se atribuie un 

preot, 374

Olimp, munte în Grecia, la poalele căruia 

exista o comunitate de aromâni dornici să-şi 

afirme identitatea românească, 275

Opidul Ohrida, pentru oraşul Ohrida, 

latinism, <opidum = cetate, oraş, 153

Orbescu, Petre (1826-?), magistrat şi om 
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politic, Ministru de Justiţie în guvernul 

Mihail Kogălniceanu (11 oct. 1863-26. ian. 

1865) în mai 1864, 37

Oșani, mgl. Oşini, blg. Ošin, Ošan, comună 

meglenoromână în Macedonia, vilaye-

tul Salonic, sandjakul Salonic, kazaua 

Ghevgheli, numeroşi grecomani, în pre-

zent comuna este în cea mai mare parte 

grecizată, a dispus de şoală românească, 

mănăstire exclusiv românească, azi gr. 

Archanghelos, noma Pellis, Grecia, 211, 212, 

261, 266, 280, 288, 320, 322, 323, 368, 370

Oșină, 239

Otto, Christu, aromân, chimist, licenţiat 

în ştiinţe fizico-chimice, profesor la liceul 

român de băieţi din Bitolia, 235, 236, 309

P
Paciur(e)a, Vasiliu (Basiliu, Vasile), elev 

din 1867 la Institutul macedoromân din 

Bucureşti, 62, 75, 83, 99

Paic, munte în Macedonia (Moglena), pe 

care este situat satul meglenoromân Livezi, 

302

Palaticea, arom. Pălăticea, gr. Palatitsia, 

sat pastoral aromânesc în Macedonia, 

cu şcoală de iarnă pentru elevii şcolii din 

Murihova, 366, 370

Paleoseli, gr. Palaioseli, orăşel în Epir, 

vilayetul Ianina, locuit în majoritate 

de aromâni, cei mai mulţi grecomani, 

şcoală primară română, a funcţionat 

cu mari dificultăţi din pricina opoziţiei 

grecomanilor, azi Palaioseli, noma Ianina, 

Grecia, 263, 280

Panaitescu George, elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti în clasa II 

primară în 1870, 144

Papa Andrea, preot aromân, originar din 

Lesna, cerut de molovişteni pentru a sluji 

ca al doilea preot român în comună, 373

Papa Ciubuchi, preot din Turia, i se suprimă 

salariul de către Spiru Haret pentru că 

refuză a citi româneşte în biserică, 286

Papa Constantin din Livezi, preot grecoman, 

convertit la românism, 303

Papa Costa, Steriu alias Papacostea-Goga, 

Guşu (1853-1912), aromân din Veria,  

admis ca elev la Institutul macedoromân 

din Bucureşti în octombrie 1865, după 

absolvire, institutor şi director al şcolii 

din Mulovişte, de el întemeiată, militant  

înflăcărat pentru cauza românismului, 

alături de soţia lui institutoarea Teofana 

Tonu-Papacostea, ambii au demisionat 

din învăţământ în urma unui grav conflict 

cu Apostol Mărgărit şi s-au stabilit în 

România, unde descendenţii lor s-au 

ilustrat în viaţa culturală şi politică, 22, 

31, 177

Papa Costa, Teofania Flora G. (Fanca, 

Fani) († 1938), născută Tonu, aromâncă din 

Mulovişte, absolventă a liceului grecesc, 

soţia lui Guşu Papacostea-Goga, institu-

toare şi întemeietoare de şcoli româneşti 

pentru fetele aromânce, aprigă militantă, 
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alături de soţul ei, pentru redeşteptarea 

macedoromână, 177

Papa Demetriu, Nicolau, elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti în 1866, 31

Papa Dimitrie, preotul satului meglenit 

Lugunţa, militant pentru introducerea 

limbii române în biserică în pofida 

ameninţărilor arhiereului grec, 249, 250, 

251

Papa Dimitrie din Livezi, preot grecoman, 

convertit la românism, 303

Papa Georgescu, Vasile, preot din Clisura, 

84

Papa Ghianachi din Livezi, preot grecoman, 

convertit la românism, 303

Papa Ioachim, Dimitrie, admis ca elev la 

Institutul macedoromân din Bucureşti în 

octombrie 1865, 21, 22, 23, 31

Papa Ioan, preot român din Samarina, 255

Papa Nicolae Economu, alias Iconomu, 

preotul cu sentimente româneşti al 

comunei Livezi, 303

Papa Riza, preot din Avdela, i se suprimă 

salariul de către Spiru Haret pentru că 

refuză a citi româneşte în biserică din 

Avdela, 286

Papa Spiridon, preot român în Elbasan, 

278

Papa Steriu (Sterghiu), Dimitrie (Demetri), 

admis ca elev la Institutul macedoromân 

din Bucureşti în octombrie 1865, 22, 31

Papa Tanasi, Zisi, delegat la Constantinopol 

pentru negocieri în vederea instituirii unui 

episcopat pentru românii din Imperiul 

otoman, 371

Papa Teodose, fraţii păgubiţi de M. Mărăcine 

şi C. Constante, 367

Papa Zisi, Nicola, institutor ajutor la şcoala 

primară română de băieţi din Hrupişte, 

260

Papadopoulos, Sofronie, aromân grecoman 

din Elbasan, 352

Papahagi din Tg. Jiului, 311

Papahagi, Elie (Ilie), aromân din Avdela, 

absolvent al liceului român de băieţi din 

Bitolia, student la Universitatea otomană 

din Constantinopol ca bursier al statului 

român, profesor la liceul român de băieţi 

din Bitolia, 226

Papahagi, Ilie, aromân din Avdela, absolvent 

al liceului român din Bitolia, institutor, la 

gimnaziul român din Berat, 358

Papa-Mihale, Gheorghe, institutor la şcoala 

română din Cociani, Oşani şi Livezi şi 

cântăreţ la biserică, 320, 368

Papa-Mihale, Taşcu, absolvent cu trei clase 

ale gimnaziului grecesc, institutor ajutor 

la şcoala română din Gopeşi şi cântăreţ la 

biserica română de acolo, 300

Papanaum, preot trimis la Clisura de mitro-

politul Castoriei pentru a combate folosirea 

limbii române în biserică, 213

Papanicola, preot aromân cu sentimente 

româneşti din Vlaho-Clisura, 213

Papari, Hristu, institutor la şcoala română 

de băieţi din Veria-Maruşa, 261
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Papasterescu, Dimitrie, institutor la şcoala 

română de băieţi din Cruşova, 199

Papatanasi, Dr. Zisi, institutor şi director la 

şcoala română de băieţi din Grebena, 337

Papa-Zissi, N., al treilea institutor şi cântăreţ 

la şcoala română din Hrupişte, 335

Papinian, Demetriu sau Popinian, Dimitrie, 

elev la Institutul macedoromân din 

Bucureşti în clasa III gimnazială, în martie 

1870, trimis institutor în comuna Băiasa, 

în iulie 1870, 134, 135, 138, 143

Papleacu Nicolae, absolvent al liceului 

român din Bitolia fără absolutoriu, 271

Paraclis închinat Schimbării la Faţă a 

Mântuitorului (în text Transfiguraţiunei 

Salvatorului) la Avdela, 88

Paraclisul românesc din Constantinopol, 

374

Pascal, Aristiţa, macedoromâncă, crescută 

şi educată în România, cere lui Chr. Tell să 

fie numită institutoare în Macedonia, 142

Patriarhia ecumenică şi familiile elevilor 

plătesc orele profesorilor de limba greacă la 

liceul imperial din Galata Sarai, 292

Patrilunia, segment temporal de patru luni, 

287, 288

Patrulunia, v. patrilunia, 286

Pădeanu, Alexandru, gerantul consulatului 

român din Bitolia, 346, 352, 353

Peana, Riza, institutor în şcoala de el fondată 

la Birislav, 261

Pena, Riza, institutor la Birislav, 327

Peninsula Balcanică, harta lui Heinrich 

Kiepert, instrument de documentare asu-

pra importanţei localităţilor cu populaţie 

românească recomandat de Spiru Haret, 

286

Perdichi, Cușu, institutor la şcoala primară 

română de băieţi din Armata, 262

Perdichi, George (Georgiu), aromân din 

Perivoli, institutor la şcoala greacă, 

încearcă să creeze un alfabet pentru a 

scrie în dialectul aromân, învaţă carte 

românească ajutat de institutorul Ioan 

Şomu-Tomescu, trimis la studii la Bucureşti 

de aromânii din Perivoli pentru a le deveni 

preot de limbă română, absolvent cu trei 

clase primare al Institutului macedoromân 

din Bucureşti, ulterior institutor la şcolile 

primare române de băieţi din Perivoli, 

Nijopole, Mulovişte şi Bitolia, 101, 114, 

176, 298, 299

Perdichi, Panaiotis Ţiani, aromân din 

Perivoli militant pentru cauza redeşteptării 

macedoromâne, 102

Perdichi, Sterie, institutor şi director la 

şcoala primară română de băieţi din 

Perivoli, 263

Perivoli, 40, 54, 87, 100, 102, 110, 113, 114, 127, 

134, 178, 263, 266, 298

Perlepe, arom. Părleap, mac. Prilep, oraş în 

Macedonia, vilayetul Monastir, sandja-

kul Monastir, kazaua Perlepe, azi Prilep, 

în Republica Macedonia, locuitori bul-

gari, slavi macedoneni, albanezi musul-

mani, aromâni grecomani, aromâni cu 
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sentimente româneşti; Şcoală românească 

mixtă, 177, 180, 181, 259, 265, 271, 280, 287, 

333, 363, 369

Petre, un al doilea preot român în Liumniţa, 

325

Petrescu, Costache, institutor la şcoala 

română din Silistra, 108

Petrescu, Dimitrie († 1896), profesor la 

Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, autor 

de manuale şcolare de matematici, membru 

al Consiliului Permanent al Instrucţiunii, 

97, 133, 145, 146, 150, 175

Petrescu, Vanghelie, absolvent al liceului 

imperial din Galata Sarai, institutor şi 

profesor de limbile franceză şi turcă la 

şcolile române de băieţi din Cruşova şi 

Bitolia, apoi institutor şi director la şcoala 

română de băieţi din Üsküb, unde, după 

un scurt transfer la Nevesca, revine, 177, 

187, 199, 330, 365

Petru, Fani, institutoare la şcoala română 

de fete din Mulovişte, 258

Petru, Victoria, institutoare la Bitolia, 

devine pedagog deoarece nu are studii 

corespunzătoare, 283

Phaedri fabularum, carte necesară elevilor 

din clasa II gimnazială de la Institutul 

macedoromân din Bucureşti în anul 1870, 

136

Pind, arom. Pindu, gr. Pindos, cel mai lung 

şi masiv lanţ muntos din Grecia, al doilea 

ca înălţime după Olimp (2637 m.), este 

adevărata patrie a aromânilor, ale căror 

aşezări, sate şi oraşe, iniţial pastorale, 

concentrate în majoritate pe coastele lui, 

constituiau în evul mediu Vlahia Mare, 

18, 24, 35, 39, 42, 55, 106, 110, 113, 140, 171, 

236, 338

Pineta, Ep., repetitor de litere la liceul român 

de băieţi din Bitolia, 256

Pineta, Mihail, aromân, profesor de limba 

turcă la liceul român de băieţi din Bitolia, 

ginerele şi biograful lui Apostol Mărgărit, 

256, 294, 295, 296, 309

Pisoderi, 205, 260, 280, 300, 321, 366, 369

Piţa, Dimitrie, aromân din Gopeşi, absolvent 

al liceului român de băieţi din Bitolia şi cu 

un an de practică al şcoalei normale de 

învăţători din Câmpulung, institutor la 

şcoala română de băieţi din Gopeşi, 270, 

299, 300

Pleasa, 279

Pocletaru, Elena, absolventă a Şcolii Normale 

de institutoare din Iaşi, institutoare la Sofia, 

Caterina, Bitolia, institutoare şi directoare a 

şcolii române de fete din Üsküb, profesoară 

de fizică şi limba franceză şi directoare a 

Şcolii normale-profesionale de fete din 

Bitolia, 330

Pocletaru, Mihai, român din ţară, profesor 

de muzică la liceul român de băieţi şi la 

şcoala normală-profesională de fete din 

Bitolia, 236

Poni, Petru, (1841-1925), chimist, fizician 

şi mineralogist român cu studii la Paris, 

profesor universitar, membru al Academiei 
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Române, om politic liberal, în trei rân-

duri Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii 

Publice, a sprijinit direct redeşteptarea 

macedoromână, 200, 201, 204, 205, 206, 

207, 208, 209, 226, 228, 230, 245, 247, 248

Popescu, Demetriu, elev la Institutul mace-

doromân din Bucureşti din ianuarie 1867, 

62, 69, 75, 83, 84, 99

Popescu, Nicolae, elev la Institutul mace-

doromân din Bucureşti din ianuarie 1867, 

61, 69, 75, 83, 118

Popescu, Spiru (Spirea), fost elev al şcolii 

române de băieţi din Mulovişte, institu-

tor ajutor la şcoala română de băieţi din 

Mulovişte, cântăreţ la biserică, institutor 

la Gopeşi, 177, 258, 265, 270, 301, 373

Popescu, Steriu, elev la Institutul macedo-

român din Bucureşti din ianuarie 1867, 61, 

69, 75, 83

Popescu, Ștefan, profesor la Seminarul Cen-

tral, invitat să predea muzica orientală şi 

la Institutul macedoromân din Bucureşti, 

27

Popileanu, Nicolae, v. Popilian, 83, 138

Popilian Nicolae, elev în clasa III gimnazială 

la Institutul macedoromân din Bucureşti 

în anul şcolar 1868-1869, trimis institutor la 

Xirolivadi în anul 1870, 99, 134, 135, 143

Poporul român din Turcia, 291

Popovici, Dr., transilvănean, profesor la liceul 

român de băieţi din Bitolia, 175, 295, 296

Poroia, arom. Poroi, gr. Poroia, localitate în 

Macedonia, vilayetul Salonic, sandjakul 

Seres, azi Poroi în noma Serrai, Grecia, 

287

Praja, I., împuternicit al Ministerului Cultelor 

şi Instrucţiunii Publice pentru transmiterea 

către Ministru a rapoartelor revizorilor 

şcolari români din Imperiul otoman, 287

Preotul Vanciu Dimitrescu din Ohrida a 

decedat în august 1897 şi trebuie înlocuit 

de altcineva, 270

Preoţi români, 337, 352

Preoţi români (aromâni), 201

Preoţi români, catalogul lor, 303

Preoţii români, 340, 355

Prespa, 377

Prestigiul şcolilor bulgăreşti din Bitolia, 

306

Pretori, 281

Prifti, Mihail, aromân grecoman din Elba-

san, 352

Prizren, 264

Prizren, Perserin şi Prizrend, srb. Prizren, 

oraş în Macedonia, vilayetul Monastir, azi 

în Kosovo, 269, 287, 288

Procop, Dionisiu, elev la Institutul mace-

doromân din Bucureşti, 62

Procopie, mitropolitul grec al eparhiei 

Duraţului şi Macrei, cu reşedinţa în Elba-

san, interzice folosirea limbii române în 

bisericile aromânilor din regiune, 352, 

354, 355

Procopiu, Dionisie, transilvănean, elev la 

Institutul macedoromân din Bucureşti în 

1866, 31
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Profesorii români din Imperiul otoman, 

152

Proiu, arom. Poroi, gr. Poroia, comună pur 

românească cu 500 de case în Macedonia, 

vilayetul Salonic, noma Serres, Grecia, 

367, 368

Propaganda grecească cucerise iniţial majo-

ritatea aromânilor din Bitolia, 306

Propaganda română în Macedonia nu a 

obţinut, potrivit lui Take Ionescu, rezultate 

mulţumitoare, 338

Protestanţi la Bitolia, 297

Protopopescu, Ștefan, desemnat profesor de 

matematică, fizică şi caligrafie la Institutul 

macedoromân din Bucureşti, 66

Pruni, Dumitru, industriaş aromân din 

Ianina, 317

Pucerea, Dr. Pericle, aromân din Perlepe, 

bacalaureat al liceului român de băieţi din 

Bitolia, student la Facultatea de Medicină 

din Bucureşti, ca bursier al statului român 

din ianuarie 1892, doctorat în medicină 

la Bucureşti, profesor, medic şi director 

al liceului român de băieţi din Bitolia pe 

care l-a reorganizat exemplar, medic al 

internatului român de fete din Bitolia, 

225, 282, 283, 284, 293, 296, 304, 310, 311, 

312, 316, 346

Pucerea, Dr. Tașcu, aromân din Perlepe, 

bacalaureat al liceului român din Bitolia, 

studii de farmacie ca bursier al statului 

român, doctorat în farmacie în Franţa, 

profesor de Fizică şi Chimie la Liceul 

român de băieţi din Bitolia, imigrat în 

România devine membru al Partidului 

Naţional Liberal, ajungând prefect de 

Durostor, 225, 309

Puniefa, localitate de văratec pentru aromâ-

nii din Cociana, 350

R
Ramna, sat aromânesc din Macedonia, 

vilayetul Salonicului, şcoală primară 

română, azi Omalon, districtul Serres, 

Grecia, 200

Rasta, Constantin, elev la Institutul mace-

doromân din Bucureşti în clasa I gimna-

zială, în 1870, 62, 75, 83, 143

Rasta, Cuza, elev la Institutul macedoromân 

din Bucureşti din 1867, 62, 75, 83, 84, 143

Rasta, Georgiu (Gheorghe), elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti din 1867, 62, 

75, 83, 143

Râureanu, I., oficial al Ministerului Cultelor 

şi Instrucţiunii Publice, pe care-l reprezintă 

la lichidarea Institutului macedoromân din 

Bucureşti, 147, 148

Resna, arom. Areseani, mac. Resan, orăşel în 

Macedonia, vilayetul Monastir, sandjakul 

Monastir, kazaua Monastir, azi în Republica 

Macedonia, locuitori slavi macedoneni şi 

bulgari, aromâni, majoritatea grecomani, 

albanezi, greci, ţigani şi turci, şcoală româ-

nească mixtă, 192, 259, 280, 364, 370

Rezum, în rezum, în rezumat, 127

Riza Pașa, Ministrul otoman al Justiţiei 
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şi Cultelor, sprijină introducerea limbii 

române în bisericile aromânilor din 

Imperiul otoman prin teşchereaua adresată 

Patriarhiei ecumenice în primăvara anului 

1893, 215, 216

Roma nouă (Constantinopol), 45

Roma nouă, a doua Romă, denumire bizan-

tină a oraşului Constantinopol, persistentă 

în limbajul oficial al Patriarhiei ecume-

nice, 38

Roman, Alexandru (1826-1897), publicist şi 

îndrumător cultural, membru fondator al 

Societăţii Literare Române ca reprezentant 

al românilor din Maramureş, 29

Români (aromâni), 30, 38, 50, 51, 54, 55, 89, 

90, 91, 98, 120, 124, 125, 151, 152, 153, 155, 156, 

157, 160, 162, 164, 167, 168, 171, 172, 173, 180, 

182, 185, 198, 199, 201, 202, 211, 213, 214, 215, 

218, 224, 227, 230, 240, 249, 253, 255, 268, 

270, 278, 297, 298, 299, 301, 305, 313, 317, 319, 

320, 321, 322, 327, 328, 329, 331, 332, 334, 337, 

339, 344, 345, 347, 350, 352, 353, 354, 355, 371, 

372, 376, 377

Români (macedo-români), 21, 22, 23, 24, 25, 

27, 77, 138, 144, 173, 219, 221, 239, 292

Români (macedono-români), 125, 126, 173

Români din alte părţi ale Turciei europene, 

18

Români din Dacia Traiană, 48, 165

Români din Epir, 125

Români din Macedonia, 17, 18, 23, 25, 58, 

59, 63, 125, 173

Români din Pind, 18, 24, 39

Români din România liberă, 172

Români din Tesalia, 18, 125

Români macedoneni, 21, 63, 64, 125, 237

Românii aureliani, 40, 155

Românii din Turcia, 214, 253, 304

România, 19, 23, 24, 29, 30, 33, 40, 50, 54, 55, 

57, 67, 72, 85, 88, 90, 92, 119, 129, 156, 165, 166, 

167, 172, 180, 202, 210, 221, 235, 318, 330, 342, 

357, 367, 373, 374, 377, 379

România liberă, care este una şi singura 

mumă a românilor de pretutindeni pentru 

călugării aromâni ai mănăstirii Maicii 

Domnului din Vlaho-Clisura, 90

Romna, comună românească cu 80 case, la 

o depărtare de o oră de Proiu, 368

Rosetti, Constantin A. (1816-1885), om politic 

liberal radical, de mai multe ori ministru, 

susţinător al renaşterii macedoromâne, 

25, 34

Rosetti, Graful Carol, 56

Rosetti, Graful Scarlat Carol Rosetti (1802-

1877), boier român deţinător al titlului de 

conte (Graf) al Sfântului Imperiu, membru 

al Societăţii Culturale Ateneul Român, 

căreia i-a făcut donaţii importante şi i-a 

lăsat prin testament bogata lui bibliotecă, 

56

Rusciuc, 59, 60

S
S-a scrintit de către, pentru n-a fost respectat 

de către, 125

Salonic, arom Sărună, gr. Thessaloniki, turc. 
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Selânik, blg. Solun, centru urban străvechi, 

cel mai important după Constantinopol 

în Turcia europeană, port la Marea Egee, 

vilayetul Salonic, sandjakul Selânik, oraş 

cosmopolit, populat de greci, bulgari, evrei, 

turci, aromâni, majoritatea grecomani, şcoli 

primare româneşti, gimnaziu românesc, 

şcoală superioară de comerţ, 30, 59, 93, 191, 

196, 212, 219, 220, 222, 223, 224, 228, 229, 

230, 239, 337, 338, 341, 343, 348, 368

Samarina, arom. Samarina, gr. Samarina, 

importantă comună aromânească în Pind, 

vilayetul Monastir, sandjakul Serfigé 

(Servia), kazaua Grebena, majoritatea 

locuitorilor grecomani, şcoală primară 

românească de băieţi, şcoală de fete, iniţial 

o singură şcoală mixtă, azi Samarina, 

noma Kozani, 30, 40, 54, 127, 170, 178, 190, 

255, 271, 286

Samarineanu, Siţa, aromâncă, absolventă a 

Azilului Elena Doamna, unde s-a pregătit 

pentru a deveni institutoare în Macedonia, 

181

Sârbi, 291, 305

Săracu, arom. Siracu, şcoală primară română 

de băieţi, 263, 280

Săvulescu, D.A., profesor la Institutul mace-

doromân din Bucureşti, 130

Sclineasa, gr. Sklineasa, localitate în Aspro-

potam, în Pind, noma Trikkala Grecia, 

173

Sentimente grecizătoare, pentru sentimente 

grecomane, 268

Serbia, 292, 301

Seres, arom. Searu, gr. Serres, turc. Siruz, blg. 

Sjar, oraş în Macedonia, vilayetul Salonic, 

sandjakul Siruz, azi Srrai, noma Serres, 

Grecia, numeroşi aromâni, majoritatea 

grecomani, şcoală primară românească, 

a funcţionat cu dificultăţi, 30

Serfigé sau Selfigé, arom. Serfige, gr. Serfidze, 

localitate în Macedonia, vilayetul Salo-

nic, sandjakul Selfigié, azi Servia, noma 

Kozani, populaţie aromânească de veche 

dată în număr considerabil, majoritatea 

grecomani, 287

Sf. Grigorie Teologul, 251

Sf. Ioan Gură de Aur, 251

Sf. Vasilie cel Mare, 251

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

trebuie să autorizeze în prealabil cărţile de 

cult în limba română destinate aromânilor, 

pentru ca Patriarhia ecumenică să îngăduie 

folosirea lor, 64, 218

Sfântul Sinod din Constantinopol se pro-

nunţă în chestiunea introducerii limbii 

române în bisericile aromânilor, 215

Sgala (Sgalla) Ion (Ioan, Vanciu), numit şi 

Sgalescu, preot român din Ohrida, ajutor 

de şcoală, transferat o vreme la paraclisul 

românesc din Constantinopol, 168, 177, 

290, 374, 375, 380

Sgalescu, v. Sgala, 168

Simota, Simon (Simu), elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti adus de 

arhimandritul Averchie în septembrie 1867, 



442 Victor Papacostea, Mihail Regleanu

absolvent a două clase gimnaziale în 1870, 

57, 62, 83, 84, 143

Simulescu, Gheorghe, elev în Institutul 

macedoromân în 1868, 83

Sintaxa latină de Hill, este vorba de Gra-

matica latină. Partea sintactică, Bucu-

reşti, 1853, de George Hill ori de o ediţie 

ulterioară a acesteia, manual necesar ele-

vilor din clasa III gimnazială de la Insti-

tutul macedoromân din Bucureşti în anul 

1870, 136

Sintaxe franceze de Poitevin, probabil o 

ediţie din Étude raisonnée de la Syntaxe 

française, de Prosper Poitevin, Paris, 11843, 

manual necesar elevilor din clasa III gim-

nazială de la Institutul macedoromân din 

Bucureşti în anul 1870, 136

Sistemuri metrice de Angelescu, este vorba 

de Manualul sistemului metric şi zecimal, 

Bucureşti, 1868, de Ilie Angelescu, manual 

necesar elevilor din clasa IV primară de la 

Institutul macedoromân din Bucureşti în 

anul 1870, 137

Smixi, comună aromânească din Pind, 

vilayetul Monastir, sandjakul Serfigé, 

kazaua Grebena, situată la altitudinea de 

1220 m., şcoală română mixtă, azi Smixi, 

noma Grebena, Grecia, 108, 140, 141, 158, 

159, 160, 267

Societatea Literară Română, înfiinţată în 

1866, devenită Societatea Academică în 

1867, iar în 1877 Academia Română, 29

Socolarţi, moşia lui George Zurzu şi Sterie 

Cotarela, notabili aromâni, din Cociana, 

susţinători ai şcolii româneşti, 350, 351

Sofia (Bulgaria), 330

Sovovici, 368

Spata, ţinutul din care 22 sate voiau să treacă 

la catolicism în 1898, 352

Spirescu George, elev la Institutul macedo-

român din Bucureşti în clasa III primară, 

în 1870, 144

Spirescu, Gheorghe, elev în Institutul mace-

doromân în 1868, 83

Spirescu, Nicolae, aromân din Veles, elev al 

Institutului macedoromân din Bucureşti 

din 1866, 24, 25, 31, 61, 75, 84

Spirescu, Nicolau, 83

Spiru, George, 75

St. Marina, v. Samarina, 134

Stamati, Constantin (Costache) (1786-1869), 

scriitor, membru fondator al Societăţii Lite-

rare Române ca reprezentant al românilor 

din Basarabia, 29

Statu alias Stathu, M.St., aromân, licenţiat 

în litere, profesor de latină la liceul român 

de băieţi din Bitolia, 235, 236, 238, 308

Stinghie, I., desemnat profesor de istorie, 

geografie şi limba elină la Institutul mace-

doromân din Bucureşti, 66

Strat, Ion (1836-1879), studii economice şi de 

Drept în Germania, profesor universitar la 

Iaşi şi Bucureşti, membru al Consiliului 

superior de instrucţiune publică, Ministru 

al Cultelor şi Instrucţiunii Publice, 

Ministru de Finanţe, agent diplomatic 
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al României la Paris şi Constantinopol, 

susţinător al redeşteptării macedoromâne, 

26, 27, 28, 35

Străjescu (Strejescu), Ioan (1833-1873), ofiţer, 

om politic, membru fondator al Societăţii 

Literare Române ca reprezentant al româ-

nilor din Basarabia, 29

Strugacia, Gheorghe, cap de familie de 

aromâni cu sentimente româneşti din 

Elbasan, 353

Studenţi macedoromâni la Universitatea 

otomană din Constantinopol, 226

Studierea limbii române ca limbă facultativă 

la liceul imperial din Galata Sarai, 291

Stufichi, Ioan, elev la Institutul macedoro-

mân din Bucureşti în clasa II primară, în 

1870, 144

Sturdza, Dimitrie Alexandru, om de stat 

liberal român (1833-1914), premier şi minis-

tru în repetate rânduri, Secretar General al 

Academiei Române, ca Ministru al Cultelor 

şi Instrucţiunii Publice, Ministru al Afa-

cerilor Străine şi agent diplomatic la Con-

stantinopol a susţinut direct redeşteptarea 

macedoromână, 162, 163, 180, 245

Sublima Poartă, 38, 214, 215, 218, 244, 247, 

255, 318, 343

Sulagere, neolog. uşurare, 90

Sulevate, neologism pentru stârnite, 218

Sulferi, D., institutor la şcoala română de 

băieţi din Liumniţa, 261

Superioritatea şcolilor greceşti din Bitolia, 

305

Şcoala macedoneană, v. Institutul macedo-

român din Bucureşti, 71, 74, 154

Şcoala macedoromână, v. Institutul mace-

doromân din Bucureşti, 28, 42, 51, 52, 54, 

58, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 93, 94, 95, 

133, 146, 157

Şcoala Normală de Fete din Bitolia, 283, 

302

Şcoala Patriarhală din Constantinopol, 36

Şcoala primară de băieţi din Elbasan, 265

Şcoala Română Comercială Superioară, 

autorizată prin iradeaua imperială de la 

15 Redjeb 1313 (1895), 343

Şcoale primare de băieţi şi fete la Constan-

tinopol, 343

Şcoalele din Salonic şi Constantinopol vor 

fi declarate şcoale ale statului român, 337

Şcoalele române din Macedonia, 336, 338

Şcodra, v. Scutari, 234, 246

Şcolile primare din imperiul turcesc întreţi-

nute de guvernul român, 256

Şcolile române din Macedonia la 22 decem-

vrie 1898, 369

Șela, Gori, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 354

Șela, Truș, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 353

Ştarămeni, Iacov, cap de familie de aromâni 

cu sentimente româneşti din Elbasan, 353

Ștefan, Gheorghe, cap de familie de aromâni 

cu sentimente româneşti din Elbasan, 

354

Ştirbei, George Barbu, om politic român 
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(1832-1925), scriitor franco-român, studii 

liceale şi universitare în Franţa, Ministru al 

Afacerilor Străine, stabilit în Franţa, unde 

se naturalizează în 1888, 34

Șucri Bey, vicepreşedinte şi ginerele Marelui 

Vizir Halil Rifat Paşa, 253

Şumba, Dimitrie, elev la Institutul mace-

doromân din Bucureşti adus de arhiman-

dritul Averchie în septembrie 1867, după 

absolvire institutor la şcoala primară 

română din Băiasa, unde îi ia locul Nico-

lae Tacit, numit apoi institutor la şcoala 

din Grebena, care dispune însă de trei alţi 

institutori, este transferat la Ianina unde 

deschide şcoală primară românească, 57, 

62, 75, 83, 84, 111, 143, 178, 207, 208, 262

Şunda, Atanasie (Taşcu), bursier aromân al 

statului român, student la Medicină, după 

absolvire medic al internatului, profesor 

de igienă şi director proviozoriu al Şcolii 

comerciale române de comerţ din Salonic, 

225

T
T(h)omara, Georgiu, elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti, 62

Tacit, Apostol (Tuliu) G., elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti din ianuarie 

1867, numit institutor la proiectata şcoală 

română din Veria-Selia (Noua Bela) de la 1 

octombrie 1868, institutor la Vlahoclisura 

în 1870, alături de Apostol Mărgărit, 

persecutat de clerul grecesc, reabilitat de 

autorităţile otomane, 61, 62, 69, 83, 109, 122, 

129, 139, 141, 163, 174, 175

Tacit, Nicolae, absolvent al liceului român 

de băieţi din Bitolia, profesor provizoriu 

la gimnaziul român din Ianina în locul lui 

N. Craia, institutor la şcoala primară din 

Băiasa în locul lui D. Şumba, 195, 207

Tafechi (Tafichi, Tafecki, Tafeki), Deme-

triu, elev la Institutul macedoromân din 

Bucureşti, adus de arhimandritul Aver-

chie în septembrie 1867, transferat la liceul 

Matei Basarab din Bucureşti în 1870, 57, 62, 

75, 83, 84, 143, 148

Tahe, George, notabil aromân din Cociani, 

susţinător al şcolii româneşti, 350

Tale, Gregorie, absolvent a patru clase ale 

liceului român de băieţi din Bitolia, insti-

tutor la şcoala primară română de băieţi 

din Huma, 261, 321

Tanaşoca, Apostol A., absolvent al liceului 

român din Bitolia, institutor şi director 

la şcoala română de băieţi din Veria-

Xirolivadi, 260

Tatiu (Taciu), Apostol, admis ca elev la 

Institutul macedoromân din Bucureşti în 

octombrie 1865, 21, 22, 23, 31

Tănăsescu, A., institutor la şcoala română 

din Bitolia, 65

Târnova, arom. Târnova, localitate în Mace-

donia, situată la poalele muntelui Peristera, 

vilayetul Manastir, sandjakul Manastir, azi 

Trnovo, opština Bitola, Republica Macedo-

nia, populaţia era formată din aromâni cu 
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sentimente româneşti şi aromâni greco-

mani, turci, albanezi aromânizaţi, majo-

ritatea grecomani, excela în producţia şi 

comerţul de postavuri, fabricate din lână, 

croitorie, aici a deschis, în 1864, croitorul 

Dimitrie Atanasescu prima şcoală româ-

nească din Imperiul otoman, 141, 150, 152, 

153, 176, 184, 185, 188, 191, 192, 204, 258, 279, 

301, 326, 364, 370

Telemac, este vorba de romanul pedagogic 

al lui François de Fénelon, Les Aventures 

de Télémaque, expresie a spiritului liberal 

şi tolerant preluminist, publicat în 1699, 

reeditat de multe ori şi tradus în multe 

limbi în secolele XVIII-XIX, foarte apre-

ciat în lumea românească a epocii, carte 

recomandată elevilor din clasa III gim-

nazială de la Institutul macedoromân din 

Bucureşti în anul 1870 pentru aprofunda-

rea limbii franceze, 136

Tell, Christian, General şi om politic român 

(1808-1884), luptător paşoptist şi unionist, 

ca ministru al Cultelor şi Instrucţiunii 

Publice, a contribuit decisiv la crearea şi 

organizarea învăţământului românesc 

pentru aromâni, 124, 126, 130, 132, 133, 134, 

135, 137, 138, 142, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 

153, 158, 166

Teodor, 291, 292

Teodor, profesor de limba franceză în curs 

inferior şi de matematici, profesor provizo-

riu de română la liceul imperial din Galata 

Sarai, 291

Teodor, Nichia, 193

Teodorescu, Apostol cerut de Perivoli, 101, 

110

Teodorescu, G. Dem, 196

Teodorian, Apostol, numele lui de familie 

apare în documente şi sub formele Theodo-

rian, Teodoreanu, Theodoreanu, Theodo-

rescu, elev la Institutul macedoromân din 

Bucureşti din 1866, în clasa III gimnazială 

în martie 1870, cerut de locuitorii comunei 

Perivoli, în 1867, să le fie numit institutor 

trimis de Bucureşti institutor în comuna 

Samarina în iulie 1870, 31, 61, 69, 75, 83, 111, 

112, 134, 135, 138, 143

Teodoru profesor, 290

Teodosiu, Apostol, 99

Tesalia, 39, 40, 60, 85, 131, 140, 156, 158, 159, 

160, 161, 162, 165, 166, 170, 171, 172, 173, 201, 

202, 262, 263, 267, 281

Teșcherea, turc. tezkere, dispoziţie oficială, 

cu referire la adresa Consiliului de Miniştri 

otoman, către Patriarhul ecumenic (1893), 

prin care se cere respectarea folosirii limbii 

române în bisericile aromânilor, 215

Theodorescu, George Dem. (1849-1900), 

folclorist şi istoric român, funcţionar în 

Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice 

după terminarea liceului, apoi licenţiat în 

litere al Universităţii din Bucureşti şi al 

Sorbonei, profesor de latină şi română la 

liceul Matei Basarab, jurnalist, director al 

Fundaţiei Universitare Carol I, lucrări de 

folcloristică şi filologie, om politic liberal, 
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Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii, a 

fost implicat în susţinerea românismului 

în Balcani şi în normalizarea relaţiilor 

româno-turceşti după războiul din 1877-

1878, 85

Theoharie, Victoria, aromâncă, absolventă a 

Azilului Elena Doamna, unde s-a pregătit 

pentru a deveni institutoare în Macedonia, 

181

Thesalia, 125, 156

Tirana, alb. Tiranë, azi capitala Albaniei, 

287

Toda, Mihail, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 354

Toda, Vasile, aromân grecoman din Elbasan, 

352

Toma alteori Thoma, Ioan, elev la Institutul 

macedoromân din Bucureşti din 1866, 31, 

61, 83

Tomara, Gheorghe, fost director provi-

zoriu al Internatului macedoromân din 

Bucureşti, institutor la şcoala română din 

Ohrida, 57, 108, 109, 122, 141

Tomescu Şomu, Ioan, aromân din Avdela, 

înrudit cu Averchie, absolvent al Semina-

rului Central de la Bucureşti, găzduit o 

vreme în Internatul Institutului macedo-

român din Bucureşti, institutor, fondator 

şi director a mai multor şcoli române din 

Imperiul otoman, a servit învăţământul, 

singur sau împreună cu alţii, în principal la 

şcoala română din Avdela, dar şi la cele din 

Samarina, Turia, Băiasa, Perivoli, Grebena, 

Zarcu, Damaşi, Grijanu, Vlahoiani, 17, 31, 

40, 50, 51, 52, 54, 55, 62, 65, 75, 83, 99, 101, 

108, 114, 115, 122, 126, 127, 141, 158, 159, 160, 

161, 169, 170, 175, 178, 263

Trandafil, Anastas, cap de familie de aro-

mâni cu sentimente româneşti din Elba-

san, 354

Trandafil, Leon, cap de familie de aromâni 

cu sentimente româneşti din Elbasan, 353

Transilvania, 29, 342

Tresnea Greceanu, diplomat român, Direc-

tor în Ministerul Afacerilor Străine, 319

Tuliu Aristidi, absolvent al liceului român 

din Bitolia fără absolutoriu, 271

Tulliu, Nuşi (1872-1941), aromân din Avdela, 

absolvent al liceului român din Bitolia, 

licenţă în litere şi studii de Drept la Uni-

versitatea din Bucureşti, doctorat în filolo-

gie în Germania, ziarist, militant pentru 

cauza aromânilor, strălucit poet şi prozator 

dialectal, revizor şcolar în Epir, profesor la 

Silistra şi Chişinău, directorul Teatrului 

Naţional din Chişinău, 362

Turci, 156, 159, 202, 248, 305, 324, 327, 331, 

332, 334, 359

Turcia, 33, 105, 149, 150, 155, 166, 167, 179, 191, 

196, 202, 203, 211, 214, 216, 226, 227, 239, 

241, 243, 244, 246, 247, 248, 252, 253, 254, 

272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 

290, 291, 292, 293, 300, 305, 307, 308, 310, 

318, 337, 339, 340, 371

Turnescu, Nicolae (1819-1890), renumit chi-

rurg român, studii la Paris, profesor uni-
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versitar şi decan al Facultăţii de Medicină, 

deputat şi senator, membru al Consiliului 

Permanent al Instrucţiunii, 19

Turungiu, Spiru, cap de familie de aromâni 

cu sentimente româneşti din Elbasan, 353

Ţigani, 331

U
Urechia, Vasile Alexandrescu (1834-1901), 

istoric, scriitor şi publicist român, studii 

în Franţa, profesor universitar la Iaşi 

şi Bucureşti, academician, om politic 

liberal, ca director general la Ministerul 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice, apoi 

ca titular al acestui Minister, a susţinut 

decisiv redeşteptarea macedoromână, a 

fost preşedinte al Societăţii de Cultură 

Macedoromână şi a editat Albumul 

Macedoromân (1880), 21, 24, 30, 31, 32, 33, 

40, 41, 45, 46, 50, 54, 63, 68, 106, 124, 175

Üsküb, arom. Scopia, mac. Skopje, oraş în 

Macedonia, vilayetul Kosovo, sandjakul 

Üsküb, azi Skopje, capitala Republicii 

Macedonia, populat de turci, albanezi 

musulmani şi creştini, bulgari, macedo-

neni, sârbi, ţigani, evrei, aromâni români-

zanţi şi grecomani, şcoală primară româ-

nească mixtă, 267, 269, 280, 287, 329, 330, 

365, 366, 370

V
Varna, 59, 60

Vârnav, Preot Sofronie (ca mirean Scarlat) 

(1813-1867), boier moldovean, studii la 

Paris, revoluţionar paşoptist şi militant 

unionist, călugăr nemţean din 1858, par-

tizan al secularizării lui Alexandru Ioan 

Cuza, susţinător al redeşteptării macedo-

române, aduce din Macedonia tineri aro-

mâni la Institutul de la Sf. Apostoli, 25

Vassaf-bei, preşedintele Consiliului de 

Instrucţiune Publică al Vilaetului Mona-

stir, 314, 316

Veles, turc. Küprülü, localitate în Macedo-

nia, pe Vardar, vilayetul Kosova, sandjakul 

Üsküb, kazaua Köprülü, azi Veles, Repu-

blica Macedonia, şcoală primară româ-

nească mixtă, 25, 211, 212, 224, 228, 229, 

230, 261, 271, 301, 332, 333, 366, 370

Venitoriu, viitor, următor, 160

Veria, turc. Karaferia, gr. Veria, oraş în 

Macedonia, vilayetul Salonic, kazaua 

Veria, azi Veria, noma Imathia, Grecia, 

important centru al renaşterii macedo-

române, v. Maruşa, Selia, Xirolivadi, 178, 

182, 191, 275, 280, 331, 339, 366, 370

Vioreanu, Dimitrie Paul (1831-1881), jurist 

român, doctorat în Drept la Paris, magis-

trat şi profesor la Facultatea de Drept din 

Bucureşti, Ministru al Justiţiei, deputat şi 

senator liberal, preşedinte al Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie, membru al Consiliu-

lui Permanent al Instrucţiunii, 19

Visarion, mitropolit de origine albano-

română, dispus să se pună în serviciul 

cauzei redeşteptării macedoromâne deve-
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nind arhiereu al românilor din Imperiul 

otoman, Apostol Mărgărit asigurându-l 

şi de o subvenţie, 246, 271

Visarion, Mitropolit la Elbasan, adversar 

intransigent al şcolilor şi bisericilor române 

pentru macedoromâni, 345, 352

Vîrbiţa, 350

Vlahoiani, arom. Vlahoiani, gr. Vlahoianis, 

comună situată în Tesalia, vilayetul Mana-

stir, locuită de greci şi, pe timpul iernii, de 

păstori transhumanţi aromâni, o treime 

din aromâni fiind grecomani, şcoală pri-

mară mixtă românească, azi Vlahoianis, 

noma Phtiotis-Phokis, Grecia, 263, 281

Vlaholivade, arom. Vlaholivadi, gr. Vla-

holivadion, localitate în Tesalia, regiunea 

Olimpului, azi Livadi(on), noma Larissa, 

Grecia, 30, 267

Volos, oraş portuar în Tesalia, Grecia, pe 

coasta de nord a golfului Pagasitikos, 60

Von der Goltz, Colmar (1843-1916), baron 

prusian, ofiţer de stat major al Imperiului 

german, cu gradul de mareşal, consilier 

militar al sultanului Abdul Hamid II, 

a contribuit la modernizarea armatei 

turceşti, supranumit Goltz Paşa, istoric 

militar şi scriitor, a susţinut redeşteptarea 

macedoromână, 316

Voriana, una dintre localităţile din Tesalia în 

care iernau păstorii aromâni transhumanţi 

din Avdela, 160

Vostidi, una dintre localităţile din Tesalia 

unde iernau păstorii aromâni transhumanţi 

din Pind, aici deschide şcoală română 

sezonieră de iarnă institutorul G. Dauti, 

158, 160

Vurduni, Ioan, elev la Institutul macedoro-

mân din Bucureşti, adus de arhimandritul 

Averchie în septembrie 1867, 57, 62

X
Xirolivadi, sat aromânesc pastoral în Mace-

donia, pe muntele Vermion, în apropiere 

de Veria, azi staţiune de vacanţă în noma 

Imathia, Grecia, 134

Z
Zalomit, Ioan (1810-1885), după studii în 

Germania şi Franţa, profesor de filosofie 

şi morală la Liceul Sf. Sava, apoi la Univer-

sitatea din Bucureşti, rector al Universi-

tăţii din Bucureşti, director al Eforiei şcoa-

lelor, membru al Consiliului Permanent 

al Instrucţiunii Publice, a susţinut cauza 

românismului balcanic, 71, 76, 77, 98, 133, 

145, 146, 150, 175

Zama, Apostol, cap de familie de aromâni cu 

sentimente româneşti din Elbasan, 353

Zarco, arom. Zarcu, gr. Zarkos, localitate 

în Tesalia, azi noma Trikkala, Grecia, loc 

de iernatec pentru păstorii transhumanţi 

aromâni din Avdela, şcoală sezonieră de 

iarnă, 158, 159, 160, 161, 169

Zarma Teodor, absolvent al liceului român 

din Bitolia fără absolutoriu, 271

Zega, A. Hristu, delegat la Constantinopol 



44�Documentele redeșteptării macedoromâne

pentru negocieri în vederea instituirii unui 

episcopat pentru românii din Imperiul 

otoman, 371

Zica, Sevasta, elevă a gimnaziului grec din 

Bitolia, institutoare la şcoala din Mosco-

pole, transferată la şcoala din Ghiorgea, 

apoi la Pisoderi, în fine la şcoala de fete din 

Gopeşi, destituită de Apostol  Mărgărit şi 

în final reintegrată, 300

Ziver-bey, director general al Cultelor în 

Imperiul otoman, 242, 243

Zograf Domnica, absolventă a Şcoalei Nor-

male primare de fete din Bitolia institu-

toare la şcoala din Molovişte, 302

Zografu, Dimitrie, institutor şi director 

la şcoala primară română de băieţi din 

Perlepe în 1897, 259

Zografu, G., absolvent a trei clase de la 

liceul român de băieţi din Bitolia, institu-

tor la şcoala primară română de băieţi din 

Hrupişte, 260, 335

Zoologie şi botanică de Nanianu, este vorba 

de Basile Nanianu, Elemente de Istoria 

naturale, Partea I, Zoologia, Bucureşti, 

1870, Partea II, Botanica, Bucureşti, 1870-
21871, manual necesar elevilor din clasa II 

gimnazială de la Institutul macedoromân 

din Bucureşti în anul 1870, 136

Zotu, Daniili, elev la Institutul macedo-

român din Bucureşti în clasa II primară, 

în 1870, 144

Zugraf, elev intern la liceul din Bitolia bol-

nav de dublă pneumonie, în 1893, suferind 

din pricina insuficienţei hranei, este ajutat 

prin donaţii de alimente procurate de dr. 

Miclescu, v. şi Zografu G, 233

Zurzu, George, notabil aromân din Cociana, 

proprietar al moşiei Socolarţi, susţinător 

al şcolii româneşti, 350, 351
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CUPRINS

Cuvânt înainte  �

1. 1865, iulie 10. Cererea tinerilor macedoneni Ioan Tomescu și 
Gheorghe Mărgăritescu de a li se da mijloace să urmeze în școalele 
naţionale 1�
2. 1865, iulie 16. București. Procesul verbal al Consiliului Permanent 
al Instrucţiunii pentru repartizarea fondului alocat în scopul 
înfiinţării Institutului macedoromân din București  1�
3. 1865, iulie 22. Adresa Ministerului Instrucţiunii către Părintele 
Averchie prin care-i face cunoscut că i s-a acordat suma de 4.000 lei 
pentru a merge în Macedonia să aducă zece tineri pentru a se instrui 
în Institutul ce i se va încredinţa Sf. Sale 1�
4. 1865, octomvrie 14. Decizia Ministrului pentru repararea și 
înzestrarea Institutului macedonean de la Sf. Apostoli 20
5. 1865, octomvrie 28. Raportul profesorului I. Caragiani asupra 
însușirilor didactice ale tinerilor veniţi din Macedonia 21
6. 1865, octomvrie. Adresa Ministrului Instrucţiunii [Dimitrie 
Cariagdi] către prof. I. Massim rugându-l să contribuie la organizarea 
Institutului macedonean 23
7. 1865, septemvrie 15. Scrisoarea Arhimandritului Averchie prin care 
anunţă pe Ministrul Instrucţiunii [Dimitrie Cariagdi] că a trimis pe 
cei zece tineri macedoneni 24
8. 1865, mai 28. Cererea lui Nicolae Spirescu spre a fi primit în 
Internatul macedonean 24
9. 1866, ianuarie 10. Cererea stimabilului Averchie a se da cele 
necesare celor doi tineri aduși de Pr. Sofronie Vârnav din Macedonia 2�
10. 1866, august 16. Cererea tânărului macedonean Sterjiu Ciona a fi 
primit în Internatul macedonean 2�
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11. 1866, noemvrie 3. Cererea Arhimandritului Averchie pentru 
aducerea profesorului Ștefan Popescu de la Seminarul Central spre a 
preda muzica orientală la Institutul macedonean 2�
12. 1866, octomvrie 11. Ordonanţa Ministerului Instrucţiunii [I. 
Strat] pentru plata profesorilor I. Massim și I. Angelescu de la Școala 
macedoromână 2�
13. 1866, aprilie 21. Raport către Locotenenţa Domnească pentru 
numirea membrilor Societăţii Literare Române 2�
14. 1866, iulie 6. Ordonanţa Ministrului Instrucţiunii [Vasile 
Alexandrescu-Urechia] pentru trimiterea profesorului I. Caragiani în 
Macedonia să aducă 20 tineri la școlile din România 30
15. 1866, iunie 1. Lista elevilor din Institutul macedoromân în luna 
iunie 1866 31
16. 1866, iulie 23. Lista cărţilor trimise școalei române din Clisura la 
cererea lui Apostol Mărgărit  32
17. 1866, mai 24. Apostol Mărgărit raportează că a obţinut aprobare de 
la Înalta Poartă pentru deschiderea unei școli românești la Clisura în 
Macedonia și cere a i se trimite cărţi, chiria localului și subvenţia sa 33
18. 1866, iulie 14. Ministrul Instrucţiunii [C.A. Rosetti] cere 
Ministrului de Externe [George B. Știrbei] o scrisoare de recomandare 
a profesorului A. Mărgărit către Agentul României la Constantinopol 
[Al. G. Golescu] spre a-l sprijini în activitatea sa 34
19. 1866, octomvrie 11. Apostol Mărgărit trimite [Ministrului 
Cultelor și Instrucţiunii Publice Ion Strat dovadă că a deschis școala 
românească din Clisura și cere să i se trimită subvenţia sa 3�
20. 1864, aprilie 30. Referatul Ministrului Instrucţiunii [Dimitrie 
Bolintineanu] pentru plata ajutorului acordat școalei patriarhale din 
Constantinopol 3�
21. 1864, mai. Jurnalul Consiliului de Miniștri prin care se acordă un 
ajutor de 94.500 lei pentru Școala Patriarhală din Constantinopol 3�
22. 1867, iunie 1. Raportul dascălului Dimitrie Athanasescu de la școala 
română din Bitolia [către Dumitru Brătianu, Ministrul Cultelor și 
Instrucţiunii Publice] prin care cere cărţi românești pentru școala de acolo 3�
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23. 1867, martie 21. Raportul Agentului român de la Constantinopol 
[Al. G. Golescu] asupra subvenţiei institutorilor și a deschiderii 
școlilor din Macedonia 3�
24. 1867, iulie 3. Tânărul macedonean Ioan Tomescu Șomu, absolvent 
al seminarului de gradul I cere autorizaţie și ajutor pentru deschiderea 
unei școli române la Samarina sau Perivoli 40
25. 1867, iulie 8. Dimitrie Athanasescu cere o cantitate de litere 
caracteristice tipăriturilor românești spre a putea tipări cărţi la 
tipografia franceză din Constantinopol 41
26. 1867, iulie 18. Raportul lui Apostol Mărgărit [către Ministrul 
Cultelor și Instrucţiunii Publice Dumitru Brătianu] anunţând că a 
deschis o școală în Abela, că are treizeci elevi și și-a primit subvenţia 42
27. 1867, august 16. Jurnalul Consiliului de Miniștri [al cabinetului 
Ștefan Golescu] pentru trimiterea la Constantinopol a unei cantităţi de 
litere pentru tipărituri românești 43
28. 1867, septemvrie 14. Raportul profesorului Dimitrie Athanasescu 
asupra neprimirii cărţilor didactice și asupra numărului elevilor din 
școala sa 4�
29. 1867, iulie 15. Cererea mitropolitului Ghenadie al Grebenei a i se 
da un ajutor pentru clădirea unei biserici și a unei școale la Grebena 4�
30. 1867, august 28, Abela. Raportul lui Apostol Mărgărit asupra 
înţelegerii sale cu mitropolitul de Grebena de a se muta la școala din 
Grebena, iar la Abela să rămână Ioan Tomescu Șomu  �0
31. 1867, septemvrie 1. Certificatul Eforiei Școalelor din Grebena 
doveditor că Apostol Mărgărit predă limba română în școala 
comunală din Grebena �3
32. 1867, octomvrie 5. Raportul Arhimandritului Averchie [adresat 
Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Dimitrie Gusti] asupra 
celor constatate în Macedonia �4
33. 1867, Noembrie. Graful Carol Rosetti oferă un număr de 150 
volume de cărţi diferite pentru școlile românești din Macedonia ��
34. 1867, septemvrie 15. Directorul Internatului macedoromân 
raportează Ministerului [Cultelor și Instrucţiunii Publice, titular 



4�4

Dimitrie Gusti] că au sosit șase tineri macedoneni trimiși de 
Arhimandritul Averchie spre a se instrui în Internat ��
35. 1867, august 29. Arhimandritul Averchie raportează că a trimis 
șase tineri români din Macedonia spre a fi internaţi și instruiţi în 
Internatul macedoromân din București ��
36. 1867, septemvrie. Cheltuiala făcută de Arhimandritul Averchie cu 
aducerea a zece tineri români din Macedonia ��
37. 1867. Lista elevilor din Internatul macedoromân în luna ianuarie și 
octomvrie 1867 �1
38. 1868 februarie 24. Ministerul cere Mitropoliei să delege trei 
persoane pentru supravegherea tipăririi cărţilor bisericești cu litere 
latine pentru bisericile din Macedonia �3
39. 1868, martie 1. Mitropolitul numește o comisie pentru 
supravegherea cărţilor bisericești ce se tipăresc pentru bisericile din 
Macedonia �3
40. 1868, martie 8. Mitropolitul Nifon comunică Ministerului 
[Cultelor și Instrucţiunii Publice, titular Dumitru Brătianu] că 
tipărirea cărţilor bisericești pentru Macedonia trebuie să se discute 
într-o ședinţă a Sfântului Sinod �4
41. 1868 aprilie 29. Școlile române din Macedonia ��
42. 1868, aprilie 19. Procesul verbal încheiat de Consiliul Permanent 
de Instrucţiune pentru numirea profesorilor necesari la Școala 
macedoromână din București spre a fi transformată în gimnaziu ��
43. 1868, februarie 13. Raportul Arhimandritului Averchie asupra 
îmbunătăţirii stării școalei macedoromâne din București ��
44. 1868, martie 24. Raportul Arhimandritului Averchie către Minis-
ter să acorde elevului G. Daute suma de 800 lei pentru a se întoarce în 
Macedonia unde dorește a deschide școală românească ��
45. [1868, aprilie 16]. Cererea elevilor din Școala macedoromână 
[către arhimandritul Averchie] a fi învoiţi să petreacă vacanţa în patrie  ��
46. 1868, mai 31. Ordin la Contabilitate pentru liberarea fondurilor 
necesare călătoriei elevilor de la Școala macedoromână în patria lor �0
47. 1868, septemvrie 20. Raportul profesorului I.C. Massim asupra 
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activităţii sale la Institutul macedonean din București și asupra 
reorganizării acelui institut �1
48. 1868, septemvrie 28. Petiţia elevilor din Internatul macedoromân 
cerând Ministrului [Cultelor și Instrucţiunii Publice Dimitrie Gusti] 
iertare pentru revolta întâmplată în internat ��
49. 1868, septemvrie 30. Procesul verbal al Consiliului Permanent 
de Instrucţiune pentru reprimirea în internat a elevilor din Institutul 
macedonean ��
50. 1868, octomvrie 10. Procesul verbal [al ședinţei Consiliului 
Permanent de Instrucţiune] pentru reorganizarea Institutului 
macedonean din București ��
51. Regulament disciplinar pentru Școala macedoromână din 
Capitală ��
52. 1868, martie. Elevii din Internatul macedonean din București în 
luna martie 1868 �3
53. 1868, decemvrie. Elevii aflaţi în Internatul macedonean din 
București în luna decemvrie 1868 �3
54. 1868, aprilie 27. Serviciul secretariatului general face cunoscut 
Direcţiei cultelor să comande un rând de veșminte preoţești pentru 
preotul Vasile Papa Georgescu din Clisura �4
55. 1868, august 22. Scrisoarea de mulţumire a îngrijitorului 
mănăstirii Bunavestire din Elasona, pentru veșmintele preoţești 
primite de la Minister și cere să i se trimită un clopot și două sfeșnice ��
56. 1868, august 20. Mănăstirea Sfânta Treime de la Avdela cere 
un ajutor [Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice al României 
Dimitrie Gusti] pentru repararea paraclisului și întreţinerea monahilor ��
57. [1868, septemvrie 10]. Mănăstirea Maica Domnului din Vlaho-
Clisura cere un ajutor anual de la Ministerul Cultelor și Instrucţiunii 
publice [titular Al. Creţescu] ��
58. 1868, septemvrie 10. Scrisoarea îngrijitorului mănăstirii Maica 
Domnului din Vlaho-Clisura către G. Goga din București rugându-l 
să predea și să susţie petiţiile de ajutor pentru mănăstire �1
59. 1869, februarie 1. Procesul verbal al Consiliului Permanent de 
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Instrucţiune asupra reorganizării Institutului macedoromân din 
București �3
60. 1869, februarie 13. Raport la Domnitor pentru reintegrarea 
Arhimandritului Averchie în funcţia de Director al Institutului 
macedoromân din București  �4
61. 1869, septemvrie 13. Decretul domnesc pentru reintegrarea 
Arhimandritului Averchie în funcţia de director al Institutului 
macedoromân din București  ��
62. +1869, iunie 10. Raportul Arhimandritului Averchie asupra 
formării unui consiliu școlar și a primirii tinerilor în Institutul 
macedonean ��
63. 1869, iunie 25. Raportul Arhimandritului Averchie pentru 
trimiterea a opt tineri din Institutul macedonean să deschidă școli 
românești în Macedonia ��
64. 1869, iunie 25. Lista tinerilor ce urmează a pleca în Macedonia 
spre a deschide școli românești ��
65. 1869, octomvrie 15. Românii din comuna Perivoli cer un dascăl 
spre a deschide școală românească și trimit un tânăr să se pregătească 
pentru preoţie 100
66. [1869]. Raportul Arhimandritului Averchie [către Al. Creţescu, 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice] asupra perspectivelor 
elevilor din Internatul macedoromân 103
67. 1869, martie 26. Raportul Diviziei Școalelor [către Al. Creţescu, 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice] asupra subvenţionării 
școalelor românești de peste Dunăre 104
68. 1869, ianuarie 15. Raportul profesorului Apostol Mărgărit 
[adresat Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Al. Creţescu] 
cerând să i se achite subvenţia sa ca profesor la Vlaho-Clisura 10�
69. 1868, martie 19. Tablou de subvenţiunile plătite și care urmează a 
se plăti pe anul 1868 la școlile române de peste Dunăre 10�
70. 1869, mai 3. Scrisoarea de mulţumire a notabililor comunei Ohrida 
pentru trimiterea învăţătorului Gheorghe Tomara să deschidă școală 
românească în comună 10�
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71. 1869, septemvrie 7. Petiţia prin care notabilii comunei Perivoli 
mulţumesc Ministerului Instrucţiunii pentru educarea copiilor lor și 
cer pe Apostol Teodorescu ca învăţător în comuna lor 110
72. 1869, septemvrie 17. Raportul învăţătorului din Avdela [Ioan 
Șomu-Tomescu] asupra situaţiei școalei românești de acolo 114
73. 1869, septemvrie 2. Situaţia școlarilor de la școala română din 
Avdela pe anul școlar 1868/1869 11�
74. 1869, noemvrie 25. Episcopul de Buzău, la cererea lui Dimitrie 
Cosmescu, dascălul școlii românești din Gopeși, dăruiește cărţi de 
slujbă bisericească pentru bisericile din Macedonia și îndeamnă și 
Ministerul să trimită asemenea cărţi 11�
75. 1869, august 22. Locuitorii comunei Gopeși cer să li se trimită 
cărţi didactice și bisericești cum și subvenţie pentru învăţătorul 
Dimitrie Cosmescu 120
76. 1869, septemvrie 19. Înștiinţare către Contabilitatea Ministerului 
de școlile românești ce funcţionează peste Dunăre 121
77. 1870, 30 iulie. Dimitrie Cosmescu, institutorul școalei românești 
din Gopeși, raportează Ministerului împrejurările în care a luat fiinţă 
școala de acolo 122
78. 1870, septemvrie 15. Raportul lui Christian Tell asupra 
propunerilor ce face Apostol Mărgărit pentru reorganizarea școlilor 
române din Macedonia 124
79. 1870, 4 septemvrie. Raportul institutorului [Ioan Șomu Tomescu] 
din Avela asupra activităţii școalei române de acolo 12�
80. 1870, mai 5. Demetru Cosmescu învăţătorul școalei românești din 
Gopeși raportează [Arhimandritului Averchie] asupra progreselor 
realizate de partida românească în școală și localitate 12�
81. 1870, iulie 2. Scrisoarea comunităţii românești din Vlaho-Clisura 
către compatriotul lor G. Goga din București, rugându-l să exprime 
mulţumirile lor Ministerului pentru progresele realizate de școala 
românească de acolo 12�
82. 1869, decemvrie 10. Programul școlii macedoromâne din 
București 130



4��

83. 1870, aprilie 25. Raportul lui Christian Tell [către Ministrul 
Cultelor și Instrucţiunii Publice P.P. Carp] în legătură cu starea 
internatului macedoromân și măsurile ce trebuiesc luate pentru 
reorganizarea lui 130
84. 1870, aprilie 29. Prescript verbal al Consiliului Permanent de 
Instrucţiune aprobând raportul lui Christian Tell în legătură cu starea 
Institutului macedoromân 133
85. 1870, iulie 8. Raportul Generalului Christian Tell către Ministrul 
[Cultelor și Instrucţiunii P.P. Carp] pentru trimiterea a cinci tineri 
absolvenţi a patru clase gimnaziale, ca învăţători în Macedonia și Epir 133
86. 1870, iulie 18. Procesul verbal [al Consiliului Permanent de 
Instrucţiune] și lucrările pentru trimiterea a cinci tineri macedoneni 
ca institutori români în Macedonia și Epir 134
87. Lista de cărţile necesare elevilor din Institutul macedoromân pe 
anul 1870–1871 13�
88. 1870, octomvrie 17. Raportul Generalului Christian Tell [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice P.P. Carp] pentru trimiterea 
în Macedonia a tinerilor ce au absolvit patru clase gimnaziale 13�
89. [1869, noemvrie 6]. Raportul lui Apostol Mărgărit arătând 
Ministerului [Cultelor și Instrucţiunii Publice, titular Al. Creţescu,] 
că la școala română din Vlaho-Clisura va funcţiona pe lângă el și 
profesorul Tuliu Tacit 13�
90. 1870, noemvrie 25. Raportul institutorului Apostol Mărgărit 
[adresat Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice P.P. Carp] asupra 
școlilor românești din Imperiul turcesc 140
91. 1871, aprilie 16. Cererea Aristiţei Pascal [adresată Ministrului 
Cultelor și Instrucţiunii Publice Chr. Tell] de a fi numită institutoare la 
o școală de fete în Macedonia 142
92. 1870, martie 4. Catalogul elevilor din Institutul macedonean din 
București 143
93. 1873, august 21. Lucrările pentru mutarea elevilor macedoneni din 
Internatul liceului Matei Basarab la Internatul liceului Sf. Sava 144
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94. 1873, iunie 9. Avizul Consiliului Permanent de Instrucţiune 
în legătură cu demisia Arhimandritului Averchie și suprimarea 
Institutului macedonean 14�
95. 1873, iunie 9. Arhimandritul Averchie demisionează din postul de 
director al Institutului macedonean din București 14�
96. 1873, iunie 11. Raport asupra acţiunii de lichidare a Institutului 
macedonean din București 14�
97. 1873, martie 21. Propunerea Ministrului și avizul Consiliului 
Permanent de Instrucţiune pentru controlul activităţii școalelor 
românești din Imperiul turcesc 14�
98. 1873, iunie 14. Raportul institutorului Dimitrie Athanasescu din 
Târnova [către Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Christian 
Tell] asupra progresului școalei românești ce conduce 1�0
99. 1873, iunie 10. Mărturia locuitorilor români din comuna Târnova 
asupra activităţii institutorului român Dimitrie Athanasescu 1�2
100. 1873, iunie 8. Mărturia locuitorilor români din comuna Ohrida 
asupra activităţii profesorului Filip Apostolescu de la școala română 
din suszisa comună [adresată Generalului Christian Tell, Ministrul 
Cultelor și Instrucţiunii Publice] 1�3
101. 1873, septemvrie 10. Scrisoarea institutorului Filip Apostolescu 
către arhimandritul Averchie expunându-i starea școlii și a bisericilor 
române din Ohrida 1�4
102. 1874, iulie 29. Raportul Arhimandritului Averchie [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu] în legătură 
cu pregătirea și misiunea românilor macedoneni bursieri ai statului 1��
103. 1873, decemvrie 12. Raportul institutorului G. Daute [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Christian Tell asupra 
activităţii sale în învăţământul românesc din Macedonia  1��
104. 1874, iunie 1. Raportul lui Apostol Mărgărit [către Ministrul 
Cultelor și Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu] asupra suferinţelor 
îndurate pentru cauza românească în Macedonia și asupra organizării 
școalelor românești de acolo 1�1
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105. [1874, mai 11]. Raportul lui Nifon Bălășescu [către Ministrul 
Cultelor și Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu] asupra școalelor 
românești din Macedonia 1��
106. 1875, martie 4. Locuitorii români din comuna Ohrida raportează 
[Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu] asupra 
luptei ce duc pentru propaganda românească și cer o institutoare 
pentru fiicele lor 1��
107. 1876, decemvrie 24. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Gh. Chiţu] asupra 
deschiderii școalelor din Zarco și Tricala, asupra necesităţii de a se 
deschide și alte școli în satele românești, a trimiterii unui lot de tineri 
la învăţătură la București și < asupra> arestului său 1��
108. 1877, septemvrie 17. Proces verbal al Consiliului Permanent de 
Instrucţiune pentru numirea de noi institutori la școlile române din 
Macedonia și practica pedagogică ce trebuie să facă acești institutori 1�4
109. 1887, aprilie 17. Proiect de buget pentru școlile românești din 
Macedonia, alcătuit de Apostol Mărgărit pentru exerciţiul 1887/1888 1��
110. 1887, noemvrie 6. Cererea locuitorilor din Perlepe [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice D. A. Sturdza] de a li se da 
un ajutor pentru clădirea unui local de școală 1�0
111. 1888, iunie 9. Raportul lui Barbu Constantinescu [către Ministrul 
Cultelor și Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu] pentru numirea 
a trei absolvente din Azilul Elena Doamna ca învăţătoare la școlile 
românești din Peninsula Balcanică 1�1
112. 1890, decemvrie 21. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu] pentru 
înfiinţarea școlii de fete în comuna Călive [Selia-Veria] 1�2
113. 1890, decemvrie 21. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu] pentru 
înfiinţarea unei școli de fete în orașul Târnova 1�4
114. 1890, august 5. Cererea institutorilor români din Crușova a se 
înfiinţa o școală de fete în mahalaua Cireșul din Crușova 1��
115. 1890, decemvrie 29. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
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Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu] pentru 
numirea unui al doilea inspector pentru școalele române din 
comunele apropiate de Bitolia 1��
116. Regulamentul general pentru școalele române de ambele sexe 
din Macedonia 1��
117. 1890, decemvrie 29. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu pentru 
înfiinţarea unei școli românești în orășelul Blaţa și numirea 
institutorului 1�0
118. 1891, ianuarie 1. Ministerul anunţă înfiinţarea de noi școli 
românești în Macedonia și repartizează personalul acestor școli 1�1
119. 1891, ianuarie 5. Raportul lui Apostol Mărgărit [către Ministrul 
Cultelor și Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu] pentru crearea celui 
de al doilea post la școala de fete din Gopeși 1�3
120. 1890, decemvrie 31. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Titu Maiorescu] pentru 
numirea profesorilor la școala românească din Berat 1�4
121. 1891, februarie 24. Numiri de noi profesori la școlile românești 
din Macedonia 1��
122. 1891, iunie 20. Reclamaţia unor profesori și institutori de la 
școalele române din Macedonia împotriva lui Apostol Mărgărit 
[adresată Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice G. Dem.
Teodorescu] 1��
123. 1891, septemvrie 24. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Petru Poni] pentru 
înfiinţarea unei noi școale românești în satul românesc Ramna 200
124. 1891, septemvrie 26. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Petru Poni] pentru 
deschiderea unei noi școale românești la Armiro în Tesalia 201
125. 1891, octomvrie 18. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Petru Poni] pentru 
înfiinţarea unui al doilea post de învăţător la școala de băieţi 
Cazacovici 204
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126. 1891, octomvrie 19. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Petru Poni] pentru 
deschiderea unei școli românești în satul Pisoderi 20�
127. 1891, octomvrie 19. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Petru Poni] pentru 
deschiderea școlii de fete în comuna Turia din Epir 20�
128. 1891, octomvrie 22. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Petru Poni] pentru 
deschiderea unei școli primare de băieţi în orașul Ianina 20�
129. 1891, octomvrie 23. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Petru Poni] pentru 
deschiderea școalei primare de băieţi din Negovani 20�
130. 1891, octomvrie 23. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Petru Poni] pentru 
deschiderea școalei române din Mirihova 20�
131. 1893, martie 2. Raportul lui Apostol Mărgărit [către Ministrul 
Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] anunţând deschiderea 
școlilor primare române din Oșani și Birislav precum și necesitatea de 
a se deschide alte școli în Prizren și Kiupruli 211
132. [1893, martie]. Petiţia adresată de românii clisureni Valiului din 
Bitolia, Caimacamului din Castoria și Ministrului de Justiţie în urma 
excomunicării preotului lor de către arhiereul grec 213
133. 1893, iunie 9. Raportul lui Take Mărgărit [către Ministrul 
Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] în legătură cu 
tratativele pentru înfiinţarea unui episcopat român în Macedonia 214
134. [1893 iulie]. Petiţia delegaţiei poporului român din Turcia 
remisă Marelui Vizir arătând că ei nu pot trata cu Patriarhul 
Constantinopolului chestiunea introducerii limbii române în biserici  21�
135. 1893, iulie 30. Raportul lui Take Mărgărit [către Ministrul Cultelor 
și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] în legătură cu stadiul în care se 
află tratativele pentru înfiinţarea Episcopatului român în Macedonia 21�
136. 1893, septemvrie 7. Raportul Consulului român din Salonic 
[către Ministrul Afacerilor Străine Alexandru Lahovari] asupra 
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lipsei de control și de protecţie a școlilor române din Macedonia, 
cerând pentru consulat această îndatorire 21�
137. 1893, octomvrie 20. Raportul lui C. Kogălniceanu, consulul 
român de la Salonic, [către Ministrul Afacerilor Străine Alexandru 
Lahovari] asupra deschiderii școalei din Veles 224
138. 1895, noemvrie 27. Tablou de studenţii macedoneni cărora li s-au 
acordat burse 22�
139. 1895, septemvrie 20. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Petru Poni] prin care cere 
Ministerului un ajutor de 400 lei pentru terminarea localului școalei 
române din Șipisca 22�
140. 1893, noemvrie 9. Delegaţii românilor macedoneni la 
Constantinopol, pentru chestiunea episcopatului naţional, cer 
[Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] subvenţie 
de la Minister 22�
141. 1894, decemvrie 1. Raportul Consulului general din Salonic 
[către Ministrul Afacerilor Străine Alexandru Lahovari] asupra 
incidentului dintre bulgari și greci în chestia proprietăţii localului 
bisericii din satul Pașachioi 22�
142. [1894, decemvrie]. Raportul Consulului general din Salonic 
[către Ministrul Afacerilor Străine Alexandru Lahovari] asupra 
solidarizării românilor din Veles cu bulgarii împotriva grecilor pentru 
biserica din Pașachioi 230
143. Bitolia, 22 ianuarie, 1895. Dare de seamă asupra stării sanitare a 
internatului liceului român din Bitolia 231
144. bitolia, 25 ianuarie 1895. Raportul profesorilor de la liceul 
român din Bitolia, [Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice 
Take Ionescu] asupra dezordinilor săvârșite acolo de către directorul 
liceului 234
145. Constantinopol, 26 ianuarie 1895. Raportul lui Apostol 
Mărgărit [adresat Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take 
Ionescu] arătând neprezentarea la catedră a profesorilor C. Cosmescu 
și Ghicu Elia 23�
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146. [1895, februarie]. Raportul Consulului general din Salonic [al 
României Constantin Kogălniceanu adresat Ministrului României la 
Constantinopol Mihail Mitilineu] în legătură cu propunerea pentru 
cumpărarea unei mănăstiri de la Oșină lângă Ghevgheli pe seama 
schitului român de la Muntele Athos 23�
147. 1895, iunie 28. Înștiinţare pentru suspendarea activităţii delegaţiei 
române din Constantinopol pentru înfiinţarea episcopatului român în 
Macedonia 240
148. 1895, iulie 29. Raportul Ministrului român din Constantinopol 
[Mihail Mitilineu către Ministrul Afacerilor Străine Alexandru 
Lahovari] în legătură cu alegerea arhiereului pentru episcopatul 
românilor din Turcia 241
149. 1895, august 6. Take Ionescu, Ministrul Instrucţiunii și Cultelor 
dă indicaţiuni [Ministrului Afacerilor Străine Al. Lahovari], în 
legătură cu alegerea persoanei ce urmează să ocupe scaunul de episcop 
al românilor din Turcia 243
150. 1896, septemvrie 21. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Petru Poni] referitor la 
subvenţia ce urmează a se da la doi arhierei din Macedonia spre a 
susţine școlile și bisericile române de acolo 24�
151. 1896, octomvrie 8. Raportul lui Take Mărgărit [către Ministrul 
Cultelor și Instrucţiunii Publice Petru Poni] asupra obţinerii autorizaţiei 
pentru deschiderea unei școli române în orășelul Fieri din Albania 24�
152. 1896, octomvrie 10. Raportul lui Take Mărgărit [către Ministrul 
Cultelor și Instrucţiunii Publice Petru Poni] asupra cenzurii cărţilor 
didactice destinate școlilor române din Turcia 24�
153. 1896, mai 14. Cererea locuitorilor din satul Lugunţa [către Apostol 
Mărgărit] pentru subvenţionarea preotului din comuna lor și a li se 
restitui cheltuielile făcute cu obţinerea localului pentru școală și biserică 24�
154. 1895, decemvrie 14. Avertismentul trimis de arhiereul 
de Moglena preotului Papa Dimitrie din satul Lugunţa pentru 
introducerea limbii române în biserică 2�1
155. 1897, martie 17. Raportul lui Take Mărgărit [către Ministrul 
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Cultelor și Instrucţiunii Publice George Mârzescu] referitor la 
obţinerea unui firman pentru clădirea unei biserici românești în 
Crușova 2�2
156. 1897, februarie 20. Raportul lui Take Mărgărit [către Ministrul 
Cultelor și Instrucţiunii Publice George Mârzescu] cerând fonduri 
pentru clădirea bisericii din Crușova 2�4
157. 1897, august 19. Raportul lui Take Mărgărit [către Ministrul 
Cultelor și Instrucţiunii Publice Spiru Haret] asupra obţinerii 
catedralei și a școalelor comunale din Samarina pentru români 2��
158. 1897, iulie 6. Listă de școlile secundare, cele primare și bisericile 
din imperiul turcesc întreţinute de guvernul român 2��
159. 1897, ianuarie 20. Raportul institutorului de la școala primară 
din Üsküb asupra deschiderii acestei școli 2��
160. 1897, august 29. Raportul inspectorului școlar Ioan Ciulli [către 
Inspectorul A. Mărgărit] asupra celor constatate în inspecţiunile 
săvârșite 2��
161. 1896, decemvrie 31. Raportul lui Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice George Mârzescu] pentru 
întrebuinţarea fondului rezultat din economiile făcute de școalele și 
bisericile din Macedonia la cumpărări de case, terenuri și clădiri de 
școli și biserici 2�2
162. [1897, martie 10]. Raportul lui Take Mărgărit [către Ministrul 
Cultelor și Instrucţiunii Publice George Mârzescu, cerând fonduri 
pentru clădirea unei biserici și cumpărarea unui local pentru școală în 
Crușova 2��
163. 1897, martie 27. Raportul inspectorului Apostol Mărgărit [către 
Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice George Mârzescu] asupra 
deschiderii unei școli românești în Elbasan – Albania  2��
164. Listă de chiriile ce se plătesc pentru localurile școalelor române 
din Turcia în exerciţiul 1897–1898 2��
165. 1898, august 20. Rezoluţia ministrului Spiru Haret la proiectul de 
buget al școlilor și bisericilor române din Turcia cu propuneri pentru 
reorganizarea lor 2�1
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166. 1898, iulie 31. Ministerul Afacerilor Străine face cunoscut, [sub 
semnătura lui Nicolae Mișu,] Ministrului Instrucţiunii [Spiru Haret] 
să se reînnoiască contractul de închiriere al localului Mitropoliei 
române din Constantinopol 2��
167. 1898 ianuarie. Personalul Mitropoliei române din 
Constantinopol 2�0
168. 1898, septemvrie 22. Raportul lui Apostol Mărgărit [adresat 
Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Spiru Haret] pentru 
introducerea limbii române între materiile de învăţământ ale liceului 
din Galata Sarai în Constantinopol 2�0
169. 1899, martie 15. Raportul directorului liceului din Bitolia [Dr. 
Pericle Pucerea către Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Spiru 
Haret ] asupra suspendării din funcţiune a trei profesori de la liceu 
pentru lipsa certificatelor de recunoașterea diplomelor de studii de 
către autoritatea otomană 2�3
170. 1899, februarie 13. Raportul revizorului școlar Gh. Ghica Papa 
[către Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice Spiru Haret] asupra 
celor constatate la școlile și în localităţile Bitolia, Gopeși și Moloviște 2��
171. 1899, martie 10. Cererea locuitorilor din Livezi a li se plăti preoţii 
prin care vor reuși să desfiinţeze partidul grecesc 302
172. 1899, august 11. Raportul Dr. Pericle Pucerea [către Ministrul Cul-
telor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra îmbunătăţirii stării 
liceului din Bitolia 304
173. 1899 iulie 20. Raportul directorului liceului românesc din 
Bitolia [Dr. Pericle Pucerea către Take Ionescu, ministrul Cultelor și 
Instrucţiunii Publice] asupra serbării pentru împărţirea premiilor de 
la acel liceu 312
174. 1899 iunie 19. Raportul Ministrului Instrucţiunii [Take Ionescu] 
către Ministerul de Externe [condus de Ion N. Lahovari] spre a se 
interveni în chestiunea invinuirilor aduse prof. Vasile Diamandi de 
autorităţile turcești din Ianina 31�
175. 1899 octomvrie 7. Raportul Ministrului de Externe [Ion N. 
Lahovari adresat Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Take Ionescu] 
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în privinţa intervenţiilor făcute la Sublima Poartă pentru cazul de 
condamnare al profesorului Vasile Diamandi 31�
176. 1899, mai 30. Raport asupra stării școalei românești, a elevilor și 
institutorilor din comuna Livezi [adresat de revizorul școlar G. Ghica-
Papa Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] 31�
177. 1899, mai 27. Raportul revizorului școlar [G. Ghica-Papa adresat 
Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra 
stării școalei primare române din Huma 321
178. 1899, mai 31. Raportul revizorului [G. Ghica-Papa adresat 
Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra 
școalei române din Oșani 322
179. 1899, mai 30. Raportul revizorului școlar [G. Ghica-Papa adresat 
Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra 
stării școalei românești din Lugunţa 323
180. 1899, mai. Raportul revizorului școlar [G. Ghica-Papa adresat 
Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra 
situaţiei școalei românești din Liumniţa 32�
181. 1899, iunie 1. Raportul revizorului școlar [G. Ghica-Papa adresat 
Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra 
situaţiei școalei românești din Berislav 32�
182. 1899, mai 30. Raportul revizorului școlar [G. Ghica-Papa adresat 
Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra 
situaţiei școalei românești din Cumanova 32�
183. 1899, mai 30. Raportul revizorului școlar [G. Ghica-Papa adresat 
Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra 
stării școalelor românești din Scopia (Üsküb) 32�
184. 1899, iunie 3. Raportul revizorului școlar [G. Ghica-Papa adresat 
Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra 
stării școalei românești din Caterina 331
185. 1899, mai 30. Raportul revizorului școlar [G. Ghica-Papa adresat 
Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra 
situaţiei școalei primare române din Veles 332
186. 1899, mai 5. Raportul revizorului școlar [G. Ghica-Papa adresat 



4��

Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra 
situaţiei școalei române din Hrupiște 334
187. 1899, august. Decizia Ministrului Cultelor și Instrucţiunii 
Publice [Take Ionescu] pentru reorganizarea școalelor române din 
sudul Dunării 33�
188. 1899, august 28. Adresa Ministerului Instrucţiunii [titular Take 
Ionescu] către Ministerul Afacerilor Străine [titular Ion N. Lahovari] 
anunţând reforma ce urmează a se săvârși în organizarea școalelor 
române din sudul Dunării 33�
189. 1899 noemvrie 29, Ianina. Petiţia lui Vanciu Mihăilescu [către 
Take Ionescu, Ministrul Cultelor și Instrucţiunii Publice] a i se da 
autorizaţie să deschidă o librărie la Bitolia, Salonic sau Ianina 341
190. 1899, septemvrie 16, București. Ministrul Afacerilor Străine [Ion 
N. Lahovari] comunică Ministrului de Instrucţiune [Take Ionescu] 
că se va deschide școala comercială din Salonic și că se fac demersuri 
pentru deschiderea a două școli primare în Constantinopol 343
191. 1899 iulie 4. Raport [adresat de institutorul școalei române din 
Elbasan Petre Ioan Danisca Ministrului Cultelor și Instrucţiunii 
Publice Take Ionescu] asupra deschiderii școalei românești din 
Elbasan, în Albania 344
192. 1899, martie 25. Raportul revizorului școlar [G. Ghica-Papa 
adresat Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Spiru Haret] 
asupra situaţiei școalei primare române din Vlaho-Clisura 34�
193. 1899 august 19. Cererea posesorului satului Lipipelţi [adresată 
Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] a i se trimite 
un învăţător pentru școala românească ce voiește să înfiinţeze acolo 3�0
194. 1899 octomvrie 30. Raportul lui Al. Pădeanu, gerant al 
Consulatului român din Bitolia către Ministerul Afacerilor Srăine 
[titular Ion N. Lahovari], asupra situaţiei mișcării românești din 
Elbasan 3�2
195. 1899 decemvrie 7. Raportul Ministrului Afacerilor Străine [Ion 
N. Lahovari] către Ministerul Instrucţiunii [titular Take Ionescu] 
relatând neînţelegerile dintre români și greci la Elbasan 3�4
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196. 1899, decemvrie 4. Berat. Raportul profesorului H. Gogiman 
asupra persecuţiilor ce întâmpină gimnaziul din Berat de la partidul 
grecesc 3��
197. 1900, Fevruarie 23. Ministerul Afacerilor Străine [titular Ion N. 
Lahovari] comunică Ministerului Instrucţiunii [titular Dr. Constantin 
Istrati] că s-a obţinut de la Marele Vizir protecţia școlilor românești 
din vilayetul Ianina 3�2
198. 1898, decemvrie 22. Raportul revizorului G. Ghica Papa [adresat 
Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Spiru Haret] asupra situ-
aţiei școlilor românești din Macedonia inspectate de el 3�3
199. 1898 decemvrie 22. Statistica școalelor române din Macedonia 3��
200. 1893, martie 31. Contul cheltuielilor făcute de la 26 februarie 1892 
până la 31 martie 1893 pentru obţinerea dreptului de a se înfiinţa un 
episcopat român în Turcia 3�1
201. 1898 decemvrie, 7. Cererea locuitorilor din Moloviște a li se 
admite încă un preot la biserica românească 3�2
202. 1899 aprilie 20. Cererea locuitorilor din Ohrida [adresată 
Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] pentru a li 
se atribui un preot la biserica română de acolo 3�4
203. [1899, septemvrie]. Raportul preotului Ioan Sgalla de la 
paraclisul Mitropoliei române din Constantinopol [adresat 
Ministrului Cultelor și Instrucţiunii Publice Take Ionescu] asupra 
înfiinţării bisericii românești din Ohrida și condiţiunile ce pune 
pentru strămutarea lui la Ohrida
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