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CORESPONDENÞA LUI AUREL MUREªIANU CU FAMILIA SA
PÃSTRATÃ ÎN ARHIVA MUREªENILOR

ANII DE ÎNCEPUT: 1864–1877 (I)1

Personalitatea lui Aurel Mureºianu (1847–1909) a fost fãcutã cunoscutã opiniei publice
româneºti prin câteva lucrãri cu caracter mono-/biografic2. Cu toate cã perioada pe care ne-am propus 
sã o analizãm este cunoscutã în liniile ei importante (perioada studiilor la Blaj, Viena, perioada
practicii avocaþiale la Viena, colaborarea cu F. Schuselka etc.), tipul de filtru interpretativ la care au
fost supuse scrisorile vizate a dus la pierderea din vedere a trãsãturilor de caracter, adicã a
determinantelor profilului psihologic ale personajului istoric. Prin publicarea integralã a scrisorilor ºi 
telegramelor adresate de tânãrul braºovean familiei sale (pãrinþi, unchi), considerãm cã punem bazele 
reconstituirii cât mai veridice a celui care a fost Aurel Mureºianu.

Documentele supuse cercetãrii se ordoneazã cronologic astfel: 
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1 Din raþiuni editoriale vom da publicitãþii doar primele 20 de scrisori.
2 Din bibliografia dedicatã lui Aurel Mureºianu amintim doar câteva titluri: Valeriu Braniºte, Amintiri din închisoare,

Bucureºti, 1972, p. 317–320; Ion Breazu, Literatura Transilvaniei, Sibiu, 1944, p. 125–134; Augustin Bunea, Dr. Aurel
Mureºianu, Braºov, 1909; Sanda-Maria Buta, Dr. Aurel Mureºianu ºi miºcarea memorandistã, Braºov, 2000; Ioan
Georgescu, Aurel Mureºianu, Bucureºti, 1938; Emil Micu, Aurel Mureºianu ºi Memorandul. Contribuþiuni la istoricul
Memorandului, Braºov, 1942; Iosif Pervain, Din polemica lui I. Slavici cu Aurel Mureºianu ºi G. Bariþ, în „Studia
Universitatis Babeº-Bolyai“, seria Phil., 1963, p. 93–102.



1. 1864, 23 octombrie – Blaj, cãtre un vãr, 6603
2. 1866, 29 aprilie – Viena, cãtre tatã, 4178
3. 1866, 5 iunie – Viena, cãtre tatã, incomplet, 4208
4. 1866, 21 iulie – Viena, cãtre tatã, 4179
5. 1866, 23 decembrie – Viena, cãtre mamã, 4180
6. 1867, ianuarie – Viena, cãtre tatã, 4181
7. 1867, 6 februarie – Viena, cãtre mamã, 4183
8. 1867, 18/6 (sic) august – Brunn, cãtre mamã, 4256
9. 1867, 10 august – Brunn, cãtre tatã, 4182
10. 1867, 2 octombrie – Brunn, cãtre mamã, 4257
11. 1868, 11 martie – Viena, cãtre mamã, 4258
12. 1869, martie – Viena, telegramã, cãtre tatã, 4207 
13. 1870, 1 decembrie – Viena, telegramã cãtre unchiul Costi, 4184 
14. 1870, 3 decembrie – Viena, telegramã cãtre unchiul Costi, 4185
15. 1870, 6 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4186 
16. 1870, 6 decembrie – Viena, cãtre unchiul Costi, 4270
17. 1870, 7 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4187
18. 1870, 9 decembrie – Viena, cãtre mamã, 4259
19. 1870, 28; 30 ºi 31 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4189
20. 1871, 14 februarie – Viena, cãtre tatã, 4188
21. 1871, 25 martie – Viena, cãtre tatã, 4190
22. 1871, 11 aprilie – Viena, cãtre mamã, 4260
23. 1872, 20 iunie – Viena, cãtre tatã, 4191
24. 1872, 22 iulie – Viena, cãtre tatã, 4192
25. 1872, 10 august – Viena, cãtre tatã, 4193 
26. 1872, 8 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4194
27. 1873, 7 aprilie – Bucureºti, cãtre unchiul Costi, 4269
28. 1873, 5 iulie – Viena, cãtre tatã, 4195
29. 1873, 29 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4196
30. 1873, 31 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4197 
31. 1874, Vinerea Mare – Viena, cãtre mamã, 4261 
32. 1874, 10 aprilie – Viena, cãtre bunic, 4271
33. 1875, 5 ianuarie – Viena, cãtre mamã, 4262
34. 1875, 2 aprilie – Viena, cãtre tatã, 4263
35. 1875, 30 mai – Viena, cãtre mamã, 4198
36. 1875, 16 octombrie – Viena, cãtre tatã, 4199
37. 1875, 30 octombrie – Viena, cãtre tatã, 4200
38. 1875, 8 noiembrie – Viena, cãtre tatã, 4201 
39. 1876, 16/28 mai – Bucureºti, cãtre mamã, 4264
40. 1876, 30 noiembrie – Viena, cãtre tatã, 4202
41. 1876, 2 decembrie – Viena, cãtre mamã, 4265
42. 1876, 15 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4203
43. 1876, 20 decembrie – Viena, cãtre tatã, 4202
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44. 1877, 25 ianuarie – Viena, cãtre tatã, 4205
45. 1877, 31 ianuarie – Gries, cãtre mamã, 4266
46. 1877, 14 februarie – Gries bei Bogen, cãtre tatã, 4268
47. 1877, 28 martie – Gries, cãtre pãrinþi, 4267

Din: Blaj – 1, Viena – 35 scrisori, Viena – 3 telegrame, Brunn – 3, Bucureºti – 2, Gries – 3.
Destinatar: tatãl – 27, mama – 13, ambii pãrinþi – 1, unchiul Costi – 4, vãrul din Blaj – 1, bunicul – 1.
Total: 47 documente3.

Printre concluziile care se evidenþiazã în urma studiului documentelor se impun atenþiei
câteva. Corespondenþa, întinsã pe perioada a 13 ani, indicã o medie de 4–5 scrisori pe an. Ca
frecvenþã a destinatarului se remarcã majoritar tatãl, cu 27 de scrisori, urmat de mamã, cu 13. Aceastã
distribuire este una naturalã, indicând un respect filial corespunzãtor sacrificiilor fãcute de tatã, Iacob 
Mureºianu (1812–1887), de a-ºi întreþine fiul la studii în strãinãtate. Dragostea purtatã mamei este
evidentã în grija avutã de fiu de a-i adresa scrisori exclusiv, deºi este limpede cã ºi scrisorile adresate
tatãlui sunt citite de aceasta (Sevastia Mureºianu, n. Nicolau). Interesant este ºi modul în care tânãrul
Aurel îºi onoreazã unchiul (Costi Nicolau) ºi bunicul, contribuabili la asigurarea traiului sãu decent.

Între evenimentele mai importante care punctueazã aceastã corespondenþã amintim: prima
scrisoare a lui Aurel Mureºianu din Arhiva Mureºenilor datând din anul 1864; descrierea
momentelor de panicã din Viena, în timpul rãzboiului austro-prusac, din anul 1866; sentimentele
încercate de români la aflarea semnãrii pactului dualist din anul 1867, oscilând între mobilizare la
luptã împotriva noii situaþii ºi disperare pentru lipsa de perspective a cauzei naþionale; crahul
financiar al fratelui Iancu Mureºianu (1841–?) din anul 1870, cifrat la circa 50.000 de florini,
dezastru în care a fost implicatã ºi familia rãmasã la Braºov, mai ales datoritã dispariþiei sumei de
2000 de florini aparþinând organizaþiei studenþilor români de la Viena; primul contact al lui Aurel
Mureºianu cu capitala României, Bucureºti, petrecut în anul 1873; lupta între sentimentul datoriei ºi
opþiunea personalã de viaþã, petrecutã în anul 1877, când familia i-a solicitat sã renunþe la cariera
juridicã din Viena ºi sã preia afacerile familiei, inclusiv (sau mai ales) editarea „Gazetei
Transilvaniei“; descrieri de-a dreptul lirice, provocate de momentele petrecute în scurtele concedii
sau vacanþe în Austria (scrisorile de la Brunn ºi Gries bei Bogen) º.a.

Normele de publicare pe care le-am adoptat prevãd transcrierea textului original, fãrã
adaptare la limbajul contemporan (pentru a pãstra savoarea limbii secolului al XIX-lea); transcrierile
vor fi precedate de scurte rezumate; traducerile din limbile folosite în corespondenþã (germanã,
latinã, maghiarã) vor fi fãcute la subsolul paginii.

În încheiere ne exprimãm speranþa ca editarea acestei corespondenþe sã foloseascã la
realizarea unei mari monografii dedicate personalitãþii lui Aurel Mureºianu, lucrare de anvergurã, pe
mãsura celui care condus peste 30 de ani „Gazeta Transilvaniei“.

* * *
1.
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3 Menþionãm cã documentele care, în original, erau în limba germanã au fost transcrise ºi traduse de domnul Gernot
Nussbächer, cãruia îi mulþumim ºi pe aceastã cale pentru amabilitatea cu care ne-a ajutat.



Scrisoare adresatã vãrului George, fiul lui Andrei Mureºanu. Descrie momentul ajungerii
la Blaj, începutul studiilor liceale. Despre o vizitã la Alba-Iulia.

Blasiu în 23 Oct. c. n. 1864.

Stimate Vere!

Nu sciu ce vei fi cugetatu cã mai de dou luni decându sumu în Blasiu nu þi amu
scrisu neceodatã. Deaba înse numai la finea lui Septembre ne poturamu muta ºi noi în cuartirulu
nostru care se aflã dupã cum vei fi auzitu, în Seminariu sau mai bine zisu, în Seminariu sau mai bine
în Gymnasiu în o chilia calugareascã! De aici apoi ponã acum nu mau iertatu împregiurãrile de a
scrie, decâtu numai lalamen. Cãrãuºiulu cu care am venitu dela Sibiiu ne a lãsatu în ªeica ºi de acolo
am trebuitu se ne luamu altulu, pe care lam ºi gãsitu îndatã cu unu Lasu cu 4 cai, ca vai de ei ºi cu unu
caru cu bracinariu am pusu feru în elu ºi abia am venitu în opidulu acesta românu.

Dnu Canonicu Mihály ne a invitatu la sine ponã vom cãpãta vreunu cuartiru la care
am ºi ºiezutu mai dou septameni.

Atâta numai îmi pare bine cã am potutu dobândi unu cuartiru în care se potu urma
studieloru mele în pace ºi în linisce calugareasca! În zilele aceste amu fostu în Baligradu alias Alba
Julia unde am petrecutu mai dou zile întregi. Neamu întâlnitu cu Nichita Ignatu ºi cu Margineanu la
Sânta Peteróia cum îi zicu hotelului aceluia vestitu de acolo. Ignatu te salutã mau întrebatu ia ce mai
faci? Cum te mai afli? Eamu spusu cã fórte bine ºi credu, cã nu mei fi înºielatu.

Sã erþi, cãci trebue se grãbescu ºi poºtea pleacã peste 1/4 ora.
Apropos. Îmi scrie bãtrânu cã mi-a trãmisu prein Dta unu pachetu, te rogu selu dai

cuiva se mi lu aducã.
Noutãþi pe aici, nu suntu.
Eri. La a sositu adi demaneatia. Mane ºi poimane sfinþi la popi.
Amu creditu cã în fine þi-ai „ …“4 altu feliu ºi vreai se te însori!
Eu me bucuru ºiþi dorescu una, care întru adeveru se împlineascã datoria ºi

destinulu unei femei adicã seþi îndulceascã vieaþia ºi seþi noiuredie necadiurile! Asemeanea ºi lu D.
Flurianu (Fluvianu?) care încã nu vrea se remana îndãrãptu.

Salutându pe toþi românii adeveraþi dein Sabiiu ºi pe Dta ca unu de aceia
sãrutându-te remanu alu Dtale iubitoriu ºi stimatoriu

Aureliu

Arhiva Mureºenilor, Doc. 6.603, dos. 600, 4 file, original.

2.
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4 Indescifrabil.



Despre greutatea studiilor care îl preocupã într-atât încât nu are timp de corespondenþã.

Viena 29 Aprilie c.n. 1866

Scumpulu Meu Pãrinte!

Am tãcutu ºi póte am tãcutu prea multu! Dar sum în buna speranþia, cã mei vei
scusa. Causa principala a fostu studiulu, care m-a ocupatu. ªi unu studia de vieaþia înaintea mea nu
este „flóre de mãru“, ci este o putere dieéascã, pre care numai prin tãria o poþi desvolta, cãci tãria este
condiþiunea fundamentalã a poterei, ea décã o întrebuinþiedi devine potere.

La întrebarea ce mi-o faci, cã „cum merge cu studiulu?“ sum în puseþiune aþi respunde cu
aclusulu aºteptatu. Iancu a plecatu în puþine dile va fi în mediuloculu Dvóstrã, io nu voiu poté fi atâtu
de fericitu – da ca acéstã hârtiuþia se vorbeascã în loculu meu. La celelalte întrebãri voiu respunde
câtu de curundu, cãci pre lengã o datorie capitalã nu este onorificu a uita ºi de altele póte într-o
privinþia totu atâtu de însemnate!

Serutu mâna iubite Tatã, fiþi fericiþi fiþi sãnãtoºi, fiþi mulþiumiþi ºi nu uitaþi de alu Dvóstrã
prea plecatu Aureliu.

Arhiva Mureºenilor, doc. 4.178, dos. 592, original, 1 filã.
5

3.
Scrisoare incompletã. Prima epistolã trimisã din perioada studiilor la Viena, în care se fac

referiri la Principele Carol al României.

Viena, 5 iunie, 1866

Iubitul meu Tatã!

Nota Dvoastrã din 18 Maiu c. n. an. Dnului 1866 în care trãim, scrisã de cel din
urmã ºi subsemnatã de mama am primit-o cu plãcere. Deºi urãsc stilul diplomatic în corespondenþele
private ca Napoleon din 15 totuºi nu am putut ca sã nu râd bine ºi gras vãzând ºi cetind acea hârtie,
care poartã dedesupt moaºtele mamii. Ar fi poate la rândul meu ca sã rãspund ºi eu cu o asemenea
notã, însã voiu sã-mi pãstrez din timp. Numai atâta þin de bine a Vã aminti cã epitetul de bãtãios ºi
aventurier deocamdatã nu-l pot primi, deºi astãzi rolul Românilor cu principele lor cu tot6 se zice a fi
aventurios. La urmã nu ar fi rãu când respectivul secretar ar cãpãta ordin de a se convoca la ceea ce se
cuvine când se compune o asemenea patentã – cel puþin o hârtie mai bunã ºi nu pe 1/2 coalã tot, cã nici 
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5 Documentul are ºi sigiliu, fãcând parte din colecþia „Sigilii“, poziþia 190.
6 „Tânãrul principe Carol, ales prin plebiscitul de la zece Maiu 1866 pe tronul României: Austria care era în ajunul

rãzboiului ei cu Prusia a fost împotriva aºezãrii pe tronul României a unui principe susþinut de Bismarck. De aici
calificativul de aventurã, dat acestui fapt de cãtre lumea politicã austriacã. La trecerea în ascuns a principelui Carol prin
Viena, Aurel Mureºianu avu prilej a-l cunoaºte ºi a-l saluta în numele tinerimei române, principele fiind însoþit ºi de
bãrbatul de stat al României Vasile Boerescu, vechiu colaborator al Gazetei Transilvaniei, cãruia tatãl lui Aurel Mureºianu
îi înlesnise printr-un împrumut studiul în strãinãtate (Boerescu îl îmbrãþiºã foarte emoþionat în modul cel mai cordial)“.
Notã a celui care a transcris fragmentul din scrisoarea originalã, fiul lui Aurel Mureºianu, Aurel A. Mureºianu
(1889–1950), istoric ºi publicist braºovean.



acele rânduri rãu scrise ºi greºite sã nu le pot ceti. N. B. (nota bene) eram ocupat cu niºte scrieri la
primirea numitei note. Dacii e vorba de 2 (…7)

Arhiva Mureºenilor, doc. 4.208, dos. 592, 1 filã, original (?)

4.
Chestiuni financiare. Despre vizita lui Deák Ferenc la Viena, pregãtiri pentru realizarea

acordului dualist. Se plânge de absenþa unui lider român pe mãsura celor maghiari. Despre
imaginea nefavorabilã a românilor în opinia publicã internaþionalã. Despre situaþia din Viena în
timpul rãzboiului austro-prusac. Situaþia este agitatã. Despre riscul încorporãrii sale în armatã, risc 
puþin probabil datoritã situaþiei ºcolare ºi a vârstei lui Aurel Mureºianu. Despre situaþia ºcolarã ºi
despre relatãri pentru „Gazeta Transilvaniei“.

Wiena 21 Iuliu 1866

Iubitulu Meu Tata!

Tocma în momentulu acesta (1 ora) priimescu depeºia ce mio ai trãmisu. 50 de
óre întregi ia trebuitu pana a ajunsu în manile mele precandu 5 minute iar fi fostu destulu. Se vede
catu de tare suntu ocupate droturile de corespondentie ºi cu deosebire din partea regimului. Se
asecurã cã Deák a fostui în dilele aceste eri, alaltaeri la Viena, a avutu audienti ºi nu se va întórce
fãrã resultatu óreºicare. Ei bine! Póte Ungurii se capete tóte, multe décã nu chiar tóte. Ce facu
romanii? Unde este barbatulu loru în giurulu cãruia se se grupeze ºi care se represinte voinþia loru
cumu o face Deák pentru Unguri. Óre sangele romaniloru ce curge ºiróie póte mai multu ca celu
unguru în resboie – se curge în zadaru?!! Aceste suntu întrebãrile ce unu patriotu adeveratu, unu
romanu se întrebe semenii sei – trebuie se ºi le ponã. Spitalurile Vienei suntu pline de rãniþi romani
ºi de alte naþionalitãþi, ei sufere greu, cei de acasã suferã ºi mai greu ºi ce se întâmplã cu aceste
suferinþie se nu fie în [za]daru?

Este cã oamenii se ocupã cu istoria lui Cola Rienzi ºi cu declarãri cã nu vor se scie
de fondulu ªincaianu s.c.l. cându întrebarea cea mai ardietóre de vieaþia – este de a se resolva?! Me
oprescu nu voiu se mai continuezu – nu sciu décã lecsiconului din Tiérã séu celu de aici trebuie mai
înainte compusu – cred cã sa fãcutu priectu de cãtrã D - G. B. ca sã se publice articoli în foi strãine
s.c.l. în favoarea romaniloru – ei bine ce se aflã strãinii? Cã romanii suntu ticãloºi, împrãsciaþi în
trupu ºi idei, sau neci unu corpu centrale, neci mãcar fóia din Braºiovu centrala fuse tienutã – cum era
mai multu încã înainte de a se face acelu fondu Sinc.[aianu] nefericitu?! Póte cã acei mari romani
ascépta ca streinii sei scótã din glodu precându ei rãtãcescu fãrã pãstoriu ca oile lui Dzieu?! Déca nu
se conoscu ei, décã ei nu se îndreaptã unii pe alþii décã foile loru nu suntu susuþienute, ca sã le pótã fi
de adeveratu îndreptariu – atunci Dzieu scie, cine s-a îndura astãzi pentru denºii, cându tótã lumea are 
dreptulu a face cu necazurile ei însãºi ºi n-are cându a se ocupa cu altele a altora!!! Nu sciu cum potu
vorbi unii ómeni aºia ºi cum de mai cuteazã cu reutatea ºi laºitatea loru se o acopere cu dechiarãri cã
nu vor ºi nu a voitu se scie neciodatã de una ºi de alta!!!
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7 Aici se sfârºeºte transcrierea documentului original, care se încheia la cuvintele: „sã nu le poatã ceti“.



Aºia înaintamu aºia ne ajutamu unii pre alþii ºin adeveru, cei mai bunu lucru ca se
nu voiesci a sci de nemicu se fi neutralu neci albu neci roºiu, cosmopolitu, naþionalistu pentru burtã ºi
punga ºi póte fi gloria ºi basta?!!

Io am scrisu mamei cã nu este periclu, décã vei vedé cã se apropia me voiu orienta.
Dar nu credu, io credu multu cã încã dilele aceste vor aduce armistare ºi pace cu tóte cã nu se vede
nemicu bunu în pregãtirile ce se facu, tocma acum cetescu cã unu repaosu de arme (Waffenruhe) s-a
primitu de cãtre Austria ºi Prusia pre 5 zile, cari se se fineascã Martia venitóre. ªi décã nu se face pace 
apoi resboiulu nu póte se þienã multu, Viena cetate deschisã liberã, locuitorii suntu prin urmare senti.
Io cugetu cã aci suntu mai multu scutitu ca chiar acasã. De se vor împãca cu Ungurii aceºtia vor escrie 
recrutãri grósnice ºi cine scie décã aºi scãpa din mânile saºiloru ºi a loru. Aci deacã Viena va fi isolatã 
la o órecare ocupaþiune din partea inemicului – nemenea nu ne mai póte bântui. Am cunoscuþi,
locuiescu într-unu locu bunu – me sciu pãzi, nu mi se póte întempla nemicu. Aci recrutare nu se face
cãci le fricã de revoluþiune – în locu de recrute regulate a luatu voluntari. Apoi ºi de ar fi io totu nu aºi
veni la rându aci. Apoi suntu nãscutu în 1847. Te rogu trãmitemu îndatã pe poºta
„Legitimationsschein“ alu meu se finesce cu 2 Augustu. Preste tóte mai vine ºi aceea: Décã am
ocasiune se vedu ceva ce nu mai potu vede póte în tótã vieaþia mea, dece se nu-o întrebuinþiezu cu
atâtu mai multu cu câtu nu este pericolu?!

Décã Dta însã póte te afli însãrcinatu – voiesci se te recolezi ºi voiesci se me aibi
acasã pre unu timpu – io sum gata a lãsa tóte ºi a urma voinþiei Dtale – cãci preste tóte amórea
pãrinteascã me însufleþieºte! Ei bine aci þi-am scrisu motivele ce me reþienu, ºi încã arãtu: Colloqiu nu 
am potutu pone la finea prelegeriloru cãci numai 3 dile a fostu terminalu în care a potutu ceneva
depune – cãci esamenele de statu s-au începutu fórte de vreme în anulu acesta, prin urmare mai toþi
amu remasu se colloquemu la începutulu anului venitoriu dupã cumu nea provocatu ºi profesorii
respectivi. Io dar acumu numai frequentationis testimonium þi potu trãmite, ºi acela nu lu potu pãnã
luni espedá décã nu cumva de locu, cãci mai tóte cancelariele suntu închise nu sciu décã Decanatulu
nostru va mai deschide.

Credu cã nu este aºia necesariu, dar totu me voiu strãdui alu speda, apoi Dta ai testimoniu
din Sem. I. Colloquiu acela are valóre pentru douã, cãci obiectulu se propuse în 8 óre pre septãmânã.
Indexulu lu amu suscrisu de toþi profesorii însã acela nu þi lu potu trãmite.

Aºi voi ºi din causa esameneloru se remanu aci se studiesu, aceste suntu motivele ce me
þienu. Décã doresci póte în mine vreunu ajutoriu, io sum gata se þi urmezu voiniþiei, însã ºi de voi
rãmânea credu cã de aci voiu avé destulã materia spre aþi scrie; ne aflamu în cartierulu generalu!

Te rogu scriemi îndatã – seu décã urgeazã telegrafézã. Fi încredinþiatu în “Gehutsamkeit”
alu fiului Dtale iubite Pãrinte ºi nu uita neci unu momentu alu ferici cu iubirea ºi atenþiunea ce nu
înceteazã a i-o dovedi. Dtale celu mai ascultãtoriu ºi stimatoriu

Aureliu

Am materialu – mâne espedezu vreo douã epistole pentru Gazeta. Se vorbesce prin Viena
astãdi cã regele Prusiei ar fi moritu de cholera – ceea ce mi se pare cã este o mare minciunã, cã se dice
…… Gâsce!! Adio iubite Pãrinte fii sãnãtosu ºi fericitu.

Alu Dtale Aurel
M-am grãbitu pleacã drumulu de sérã!
Pucine parale nar strica în orice casu!?
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Arhiva Mureºenilor, doc. 4.179, dos. 592, trei file, original.

5.
Scrisoare melancolicã despre îndepãrtarea de cei dragi, mai ales de mamã. Urãri de

sãrbãtorile Crãciunului.

(23/12 66)8

Scumpa mea Mamã!

Nu se póte, ca se nu-þi mai scriu odatã în anulu acesta. Mi-aºiu fi doritu o órã
fericitã, în care se te potu îmbrãþioºia, însã acea órã se pare, cã este încã departe. Ori-câtu vei âmbla ºi
ori-câtu vei cerca, aeverata mulþiumire, adeverata iubire numai la sînulu mamei o poþi afla! La sînulu
care tea crescutu ºi tea iubitu – numai acolo afli refugiu, numai acolo mângâiere. Ferice de acela, care
cându cãuta acea mângâiere o gãseºte – cãci i se deschide ºi noua lume, cãrei surîde ca floricelele
primaverei ºi lu drãgosteºte, ºi lu légãnã, ºi-a cãreia suflare este pacea. Celu ce se desparte de acea
lume frumósã ºi nevinovatã ºi se aruncã în torentele vieþei nezuindu dupã o gloria deºiértã – pace nu
mai vede, o lume nouã lu încungiura, dar ea este rece ºi strãinã, fructele ei suntu necazuri ºi suferinþie
lupte înfricoºiate, îmbrãþioºiarea ei este mórtea.

Décã ai scãpatu de acele lupte, de acea îmbrãþioºare – scãparea a fostu numai
momentanã, cãci de te întorci iar la légãnulu copilãriei tale se te arunci în braþiele iubiþiloru tei, nu afli 
decâtu foi vestejite urmele unui timpu trecutu ºi fericitu ºi tãcerea mormentului, care pentru celu
remasu în vieaþia este îngrozitórea pace a singurãtãþei ºi pãrãsirei.

„Numai atunci poþi se preþiuesci valórea apei, cându nu-o mai ai“. Fericirea de-a avé o
mamã, care te iubeºte unu tatã, care te ocroteºte, este cea mai frumósã fericire pre pãmentu ºi pânã
cându o posezi nuo poþi destulu preþiui. Earã cându odatã prãpãditu de ostenélã ºi de sete te vei
întórce la isvorulu din care poþi suge noua potere ºi vieaþia – dea Ddieu ca selu afli curgendu totu aºia
de limpede ºi plãcutu ca odiniórã.

Ca Ddieu se dea acésta, ca se numi rãpeascã acelu isvoru alu vieþiei ºi mângãierei, îi
adresezu rogãrile mele fierbinþi!

Serbãtorile Nascerei Domnului anunþia ómeniloru mântuirea c-ei aºteaptã; bucuria acestora
se înnalþia în rogaþiunile loru, cãtrã pãrintele pãrinþiloru, cari ceru9 binecuventarea celui ce sa nãscutu 
pentru uºiurarea suferinþieloru loru10.

Dea Ddieu, iubita mamã ºi tatã cã nu numai acuma dar de multe ori se mai simþiþi acea
bucuria, ca nu numai în anulu acesta ce vine dar încã mulþi ani se vedeþi sãnãtoºi ºi voioºi,
perdiendu-se în noianulu trecutului, se trãiþi iubiþi pãrinþi se vedeþi încã multu bine ºi se ve bucuraþi de 
fii fiiloru Dvóstrã, se trãiþi ºi atunci cându vreodatã, rãnitu în lupta vieþiei voiu alerga în braþiele
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Dvóstrã spre a afla acolo mângâierea cea adeveratã spre a recãpeta noua poteri pentru noua lupte, cãci 
binecuventarea lui Ddieu!

Se me audã Atotupotintele!
Alu Dvóstrã pentru totudeuna Aureliu

Viena 23 Dec. 1866
Arhiva Mureºenilor, doc. 4.180, dos. 592, original, 3 file.

6.
Despre vizita lui Ioan Raþiu la Viena. Agitaþia opiniei publice în preajma realizãrii

acordului dualist austro-ungar. Convorbire cu Raþiu. Chestiunea conducerii laice a naþiunii române
din Transilvania, ca urmare a proastei gestionãri a situaþiei politice de cãtre conducãtorii religioºi.

Viena Ianuarie 186711

Iubite Tatã!

Sum în puseþiune de aþi descoperi unele ºi altele despre cari în parte vei fi póte
instruatu ºi din alte pãrþi.

În septãmâna trecutã a sositu Dr. Raþiu aci la Viena. Luni în 31 Dec. a anului 1866
la 10 óre înainte de ameadia a avutu audienþia privatã la împeratului, a fostu primitu alu doilea îndatã
dupã audirea unui oficeru înaltu din armatã. Împeratulu ar fi primitu cu mare surprindere numerósele
subscrieri, la vreo 2 mii între cari 2 Vlãdici ect – nesmintitu cã informaþiunile Ministr. Poliþiei ºi de
statu ºi Cancel. Aulicu nu vor fi fostu identice cu cererile ºi pãrerile acelor numeroºi inteligenþi
representanþi ai opiniunei publice curatu naþionale. D. Deák þiene multu pe opiniunea publicã a
consângeniloru sei ºi acea opiniune este singurulu motoru a cererilor sale, pre care póte omului
privatu în Deak totuºi le þiene de prea mari, prea încordate. 

Tel Rom. nu cutézã a se basa pre ºi a invoca prea multu opiniunea publicã,
simþiulu poporului – elu vorbesce de nesce fapte complinite ale P. mitrop. – misterióse ºi misteriulu
este umbra absolutisticã ºi despoticã facia cu unu poporu curatu în consciinþia sa naþionalã pãtrunsã
de santienia dreptului seu. A lãsa pre cineva se dórmã se fia în nesciinþia precandu coperiºiulu casei
sale a prinsu focu este unu mare pãcatu, este trãdare. Apoi décã faptele complinite sunt acele douã
adrese publicate, episto Par. Metr. ect décã suntu denunþiãrile ºi împiedecãrile infernale ce se facu
buneloru porniri atunci tremure acela cãruia-i place a se numi Sfinta Par. De blãstãmulu faptei rele de
judecata opiniunei publice nepãtate.

Fuseiu la D. Raþiu mai de multe ori ºi-mi spuse cã este mulþiumitu de convorbirea ce a avutu
cu Monarchulu – sperézã întrunu resultatu dar acela este încã fórte departe.

Totulu deocamdatã depinde dela portarea naþiunei dela Unirea ºi propãºirea elementeloru
ei. Asta este o vechia istoria. Fapta complinita a fostu în 1848 juremântulu depre Câmpulu Libertãþii
– ºi fapta complinitã va fi ori-ce miºcare, orice cerere bazatã pre voiniþia unui poporu întregu pre tãria 
consciinþiei de dreptu a acelui poporu dinaintea cãroru fapte trebuie se piérã ca fumulu încercãrile
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machiavelistice ale unoru intrumente absolutistice, ale unoru vagabonzi plãtiþi ºi cumpãraþi.
Hierarchia besericéscã astãzi numai póte conduce pre unu poporu, care deºi încã pucinu înaintatu
totuºi a profesatu încã de sute de ani toleranþia relegiósã. Astãzi numai unu poporu prostu póte fi dusu 
de nasu de cãtre Vlãdiculu seu. Salutã prin urmare de cea mai mare dovadã de înaintarea nóstrã,
emanciparea de sub mantaua cea roºia. O nefericita ideia a congresului din 61 a fostu cã a denumitu la 
acelu comitetu permanentu doi presiedinti din cari unulu trage pre apusu celalaltu pre resaritu, unulu
este natiunalu, celulaltu sluga plecatã a regimului ºi mai scie D-zeu ce. Póte cã pre lângã maioritatea
globaniloru a trebuitu ca congresulu se facã asemenea.

Cine este de vinã însã cã s-a întâmplatu aºia? Slãbiþiunea ºi velleitatea partei contrarie.
Acésta décã voia ºi era destulu de energica, póte cã întotdeauna se aibã maioritatea pre partea sa.
Unulu este prea tare, celulaltu prea slabu, unde se póte apoi ca aceºtia doi se þienã balanþa séu póte se
sã fi contopeascã în conducerea naþiunalã, cându ei totodatã erau ºi apa ºi focu. Apoi ce a lucratu
acelu Comitetu permanentu décã mai tótã naþia cãsca gura cându ii vorbesci deuna asemenea
Comitetu, carele ar esista!?

Cei mai mulþi nici nu scia, décã vreodatã a esistatu vreunu asemenea Comitetu? Ce se me
mai décã însuºi I. R. me întreabã pe mine care sciu mai pucinu decâtu Dlui, câþi membri numerã acelu
Comitetu. Ei bine câþi vor fi, suntu ei de aceea aleºi, ca sã fia gata la porunca celuia seu celuia
presiedinte? Este presiedintele vodã absolutu ºi ceilalþi consilierii sei ascultãtori? ªi décã este aºia,
cându s-a mai vediutu vreodatã doi domni egalu îndreptãþiþi cu totu acelaºiu consiliu în totu acelaºi
cercu? Cându unulu este constituþionalu, celãlaltu este absolutu – pre care se lu urmezi. Denumirea
acelui Comitetu nu a potutu sã fie seriósã, nu – ci o simplã comedia naþionalã de cari se jócã adeseori,
ºi care a jocat-o ºi Congresulu.

Cãci la din contra unu asemenea Congresu ar trebui bãgatu cu Dirk/Ruck în balamucu.
Capulu celu mai secu tebuia se posédã atâta combinaþiune, încâtu se védã imposibilitatea

vieþiei ºi sustãrei unui Comitetu asemenea organisatu, necum unu juristu care se póte lãsa numai pre
ce este, iar neciodatã pre ce póte se fia.

Cându îi dai cuiva unu dreptu în mâna, nu te poþi basa pre omenia lui, ci trebuie se sci cui ºi
pentru ce lu dai! Io nu voiu se acusu Congresulu de nesciitoriu – elu trebuia se ºi cunóscã ómenii –
însã décã a fostu aºia de cum de totuºiu a comisu aºia o neghiobia?

Tactica – écã ce lipsesce Romaniloru ºi a lipsitu ºi Congresului. Combinaþiunea juridicã
care nu póte merge numai câtu þiene rasulu, prevedereea politica, ca sã zicu aºia – care este resultatulu 
conchiederei din trecutu spre venitoriu, din ceia ce s-a întemplatu ºi se întemplã pre ceia ce se póte
întempla!

Fiecare momentu în vieaþia unui statu ca ºi în ceia a unei naþiuni trebuie [sã] fia medioloculu
înte trecututlu ºi venitoriulu ei. A cunósce bine trecututlu, a considera cele presente ºi a conchide aºia
spre venitoriu écã arta bunei guvernãri, conduceri. Acésta lipsesce Romaniloru, paci la din contra ci
nu póte se se aleagã unu presiedinte selu împuternicéscã sponte sua unu presiedinte nou a cãruia
trecutu politicu ºi istoricu-naþiunalu condamna orice pasu fãcutu în favórea influinþiei sale, la
conducerea naþiunalã. Acelu mare ºi puternicu voivodu popescu.

Arhiva Mureºenilor, doc. 4.181, doc. 592, original, 5 file.

7.
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Referiri la chestiunea situaþiei militare a lui Aurel Mureºianu, în continuare student, deci
scutit de obligaþii. Despre o nouã legislaþie în ceea ce priveºte încorporarea studenþilor, motiv de
îngrijorare pentru familie. Refuzã sã fie carne de tun în armata austriacã, preferând sã plãteascã
scutirea de aceastã obligaþie. Despre studii. Bârfe din viaþa teatrului vienez (scandaluri cu actriþe la
modã).

Viena 6 Febr. 1867

Scumpa Mamã ºi cinstitã Sócrã mare!

Am primitu cu mare plãcere scrisóre Dtale ºi a Tati ºi m-am bucuratu aflându cã
sunteþi sãnãtoºi cu toþii ºi ve ocupaþi de unu evenimentu familiaru atâtu de îmbucurãtoriu. Dé Ceriulu
ca bucuria acésta de repetite ori se-o simþiþi dreptu resplatã a osteneleloru Dvóstrã!

Credu, cã eºti îngrigiatã pentru mine decându a eºitu legea cea nouã de recrutare, ei bine aflã 
pãrerea mea despre acéstã lege. Mai întâiu ea (legea) nu trebuie se te neodihnéscã de locu, cãci dupã
cum stau lucrurile ea cu greu va póte intra în pracsã ºi activitate, mai înnainte de ce va fi primitã de
cãtre parlamentele (dietele) respective. Mandatarii poporului nu vor lãsa ca se fia periclitatã
puseþiunea inteliginþiei, aici câtu de puþinu. Deºi vom trebui cu toþii neapãratu se ne esercitamu în
manuarea armeloru ºi se facemu parte din aºia numita reserva, în Romania garda naþiunalã, în Prusia
„Landwehr“, totuºiu serviciulu nostru va trebui se fia uºiuratu tare în pace, ºi în resboiu vor trebui ca
în folosulu statului se ne cruþie, câtu se póte de multu întrebuinþiendune ca garnisóne ºi reserve.
Avantgarda vor fi militarii stãtãtori, celu puþinu aºia se cade. Prusii totu aºia au fãcutu. Deºi
Landwehr-ulu a fostu acela care a decisu resboiulu a câºtigat învingerea, totuºiu elu mai în urma a
venitu la rondu ºi nici nu a avutu pierderi aºia mari ca regimentele regulate. Studinþii prusieni intrã de
voie liberã în oºtire, servescu unu anu în care regimentu voiescu, ºi mai cu sémã în garnisónele
oraºieloru în care studiézã ºi dupã anulu acela sunt scãpaþi ºi intrã în reserva.

Aºiadar totodatã sunt soldaþi ºi studenþi, fiindule iertatu s.e. décã studiézã în Berlin se intre
în Garnisóna din Berlin. Mandatarii din Reichsrath s.c.l. nu vor puté face legi mai stricte pentru
studenþii austrieci decâtu esistã pentru cei prusieni. Apoi ce scimu noi mâne, poimâne sub cine mai
suntemu ºi ce lege vom avé – prin urmare „Nu daþi neamþiului nici unu gologanu!“. Era o mare
gugumania din partea Dvóstrã décã me plãteaþi. 1000 de fl. sunt bune parale ºi noi le putemu folosi
tocma aºia de bine ca ºi ceia, cãrora ar fi sei damu. Regimului ia trebuitu parale ºi a ºi scosu – milióne
prin legea acésta. Sa pãcãlitu mulþi ºi de frica a plãtitu ºi copii de câte 2-3 ani. Deocamdatã Austria
nu-ºi póte arma popórele ºi oºtire de unu milionu ºi 1/2 earãºi numai póte þiene, cãci n-are cu ce.
Trebuie se mulþiemeascã naþiunile ºi numai atunci legea aceea póte intra în adevãratã activitate. Décã
avem drepturi ºi libertãþi bucurosu facemu noi serviþiulu acela anualu de 5 septemâni. Astãdi, cându
lumea este plinã de lotrii, cari ºi severºescu miºieliele pre faþia eºti mai siguru cu arma în mânã. Apoi
mai suntu destule mediulóce de aºi feri pielé de tãiiºiu, ºi décã cu tóte astea ar încerca a ne duce
vreodatã în resboiu ce lucru? Unde mergu toþi, de ce se nu mergemu ºi noi ºi décã sentorcu cei mai
mulþi cu pelea întreagã înderãtu, de ce se nu fimu ºi noi între ei, bunu e Dzeu ºi glonþiulu trece prin
pãlãria. Se nu ne închipuimu totu cei mai reu cãci atunci nu amu poté pãºi nici unu paºiu din casa de
frica cã fórte lesne potemu se ne împiedecamu ºi se ne frângemu gâtulu pe trepte s. c. l. apoi cum dicu, 
cu legea aceea deocamdatã nui nimicu ºi ce ºtimu ce mai aducu timpurile prin urmare nu trebuie se-þi
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faci gânduri rele despre viitoriu, ci se fi în credinþia bunã, cã Ddieu nu lasã pre nimeni în tinã décã elu
are curagiu se sarã pre uscatu pre nemþia: Gott ………

Ei bine, va dice cineva, de ce se te faci Kanonenfutter 12 la neamþiu? Da de ce sei dau io 1000
fl ºi apoi totuse me ia preste unu anu, doi? Nui mai bine cã scapu cu 1000 fl în buzunariu, séu cã me ia
totu cu o miia de fl în portofoliu? Eacã în scurtu pãrerea mea.

De azi încolo nu vomu mai servi neamþiului, ci patriei ºi respboiu nu se va mai poté face fãrã
voinþia nóstrã a tuturoru ºi décã noi voimu se ne batemu pentru învingerea cauzei nóstre comune séu
pentru apãrarea comunã atunci bucurosu va lua fiecare Zundnadalulu 13 din cuiu ºi va cerca decâteori
póte puºica cu elu într-o minutã. Apoi décã are omulu capu ºi norocu póte seºi afle înnaintarea ºi
loculu tocma ºin oºtire. Încã-odatã dar, nici celu mai micu gându reu se nulu ai pentru cele ce au se
vinã, ci fi încredinþiatã cã Ddieulu mameloru veghiazã asupra fiiloru loru.

Am spusu lui Costi se cerce despre cele, ce ai voitu se afli dela densulu. Aci alãturu o hârtia
dela „Argintariulu“ pre care sunt însemnate preþiurile. Greutatea argintãriei este de mijlocu. Costi þi
serutã mânile; ia pãrutu bine ca þiai adusu aminte de densulu.

Io sum ocupatu fórte multu cu studiele. La vérã speru cã-o se scapu ºi-o se me aruncu cãtrã
casã. Sãnãtosu iarãºi sum; numai parale n-am – o grigia mai puþinu. Se înþielege cã deacã nu sunt
parale nu póte fi vorba, nici de petrecere. De vrei se mergi la unu teatru la unu concertu séu chiar la
unu balu, trebuie se cauþi décã este vreme frumósã în pungã. Cându vremea este urîtã ómenii ºedu în
casa ºi bea apa rece. Me mângâiu însã c-am cetitu în Gazeta ca-n braºiovu este vreme frumósã.

Vorbindu de teatru voiu se-þi scriu unele întemplãri de zi, despre cari este fórte multu vorba
pre aci. Vei ºti cumcã pre aci teatralistele jã mare rolu. Ele sunt dieiþiele pre care le adórã publiculu
póte mai multu decâtu se cuvine. Discursulu de sérã sunã cam aºia: Ai fostu în teatru? Am fostu. Care
rolã þia plãcutu mai bine, ºi care acteriþã a jucatu mai bine? Dupã acésta urmézã laudele ºi ridicãrile
pânãn ceriu. Numai pre câte unu bãtrânu séu câte unu criticu de moralã lu auzi dicându: […].
ªintradeveru cã moralitatea pre unele scene începe se fie totu mai rarã, cu deosebire de cându a începutu 
a se introduce comediele franceze ºi pre scenele astea. Timpulu celu clasicu a încetatu; comediele sunt
piesele, cu cari poþi se aduni publiculu. Decoraþiuni, baleturi, lucruri esterne splendide écã caracteristica 
timpului presentu. Cu toate astea teatralistele sunt ºi remânu dieiþiele lumei moderne. În dilele aceste se
mãritã una anume „fontelive“ (Sontelive?) dela teatrulu din cartierulu nostru, dupã principele
Turn-Taris, care se rudeºte de aprópe cu împãrãtésa. Ea nu are nici unu renume mai mare, nici nu este
frumósã ci are noroculu de-a place tenerului principe, care se aflã în armatã. Una alta mai bãtrânã (la 40
ani) ºi mai urâtã, dar jucãtóre plãcutã ºi renumitã se mãritã dupã unu duce […]. ªi primadona dela teatru 
de curte fol. Walter care iar va fi evendu peste 30 ani ia pre unu Conte bogãtanu. Acésta din urmã este
una din cele mai renumite actriþie în Viena. Décã întrebi de vieaþia loru de mai înnainte afli cã sa
înnãlþiatu din stadiulu celu mai josu la atâta gloria. Tóte jurnalele capitalei anunþia deodatã cu
întemplãrile dela curte ºi décã cutare actriþia este bolnava séu a plecatu undeva séu are cevaºi în gându
séu a întempinatu cevaºi. În acestu punctu Curtea ºi Comedia este egalu îndreptãþitã, nu-i mirare dar
décã se facu mésalliance între aceste douã satire a timpului modernu.

Þiaºiu mai scrie noutãþi dar nu mai am locu. Altãdatã; nici nu mai am timpu a urma tóte
evenimentele cu atenþie deórece ocupaþiunea mea mi absórbe cea mai mare parte a timpului.

Trebuie se fimu serioºi, ºi décã nu sunt cârnaþi se mai mâncamu ºi cartaboºi!?
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Serutu pe sorióre Lenica ºi Tiþia. Cum se pórtã? Décã þi face bucuria, atunci cându me voiu
duce acasã le voiu aduce câte unu presentu frumosu. Iacobuþiu ce face elu? Înveþia bine? Aºteptu se
mi scrie, acum e ºi elu mi se pare gimnasistu. Lu serutu asemenea pre Traianuþu. Serutu mâna Mamã,
aduþi aminte te rogu de alu Dtale iubitoriu ºi stimãtoriu Aureliu.

Arhiva Mureºenilor, doc. 4.183, dos. 592, original, 4 file.

8.
Despre boala mamei. Recomandãri pentru repaus, se indicã pe el ca exemplu. Îºi continuã

vacanþa la Brunn, unde face vizite în împrejurimi (la Larenburg). Descrie întâlnirea cu familia
fratelui Iancu, aflatã ºi ea în excursie.

Brunn 18/6 Aug. 1867

Scumpa mea mamã!

Scirea, c-ai trebuitu se suferi aºia cumplitu de-a mânã încâtu vreocâteva nopþi nu ai
avutu odihna, m-a întristatu multu ºi cu atâtu mai multu, cu câtu sciu câte necazuri ai avutu ºi câtu ai
pãtimitu ºi cu mãselele s.a. Credemã iubitã Mamã, cã deacã þi dorescu ceva dela Ddieu, atunci o
sãnãtate tare ºi durabilã þi dorescu! Strapaþiele nu mai sunt pentru Dta, odihna, recreare, vieaþia regulata, 
eacã ce-þi este neapãrat de lipsã. Te rogu nu întârdia a face totu, ce cere sãnãtatea ºi buna aflarea Dtale!

Sunt 8 dile astãdi, de cându lipsescu din Viena, cu tóte astea m-am întâlnitu de douã ori cu
Iancu cu famille. Domineca trecutã cãtrã sérã m-am dusu întrunu satu în apropiere de 2 pãtrare de orã
de unde locuiescu io, ca se me preamblu. Ajungânu la drumulu de feru, tocma era sã plece trainulu,
care duce la Larenburg, a doua reºiedinþia de vérã a împeratului. Mi iau ºi io unu biletu Clasa III cu 19 
cr. ªi peste pucinu me aflu în Park-ulu (grãdina) celu minunatu alu castelului. În mediuloculu
grãdinei se aflã unu lacu mare prea frumosu, de care este ºi castelulu celu vechii încungiuratu. Pe
laculu acesta, într-o barca mica m-am preamblatu, ponã s-a înseratu bine. De aci m-am dusu iar la
drumulu de feru ca se me întorcu acasã.

Însã ce surprindere plãcutã m-aºtepta!!!
Acolo la garã (Bahnhof) me întâlnescu cu Iancu, Elisa, Polixena, Perlea, Costi baietele Lenica

ºi Sofi. Într-unu rîsu ºi petrecere am plecatu laolaltã întrunu Waggon cãtrã casã. La staþiunea Brunn
mi-am luatu adio dela toþi ºi precându Locomotivulu ºiuerá cãtrã Viena, io me întorceam încetiºioru la
casuþia mea singuratecã. Joia trecutã am avutu deosebita onóre, de-a fi visitatu din partea Dloru Vienesi
în palatulu meu de vérã! Iancu cu familia, Perlea, Costi, doi neguþiatori din Bucuresci ºi Dnulu ºi
Madame Zachariades (neguþiatoriu în Viena). I-am cinstitu cu apa rece ºi dulceaþia de nuci, de care mia
adusu Perlea dela Brãila. Îndatã dupã acésta am plecatu cu toþii printre vii în frumósa ºi renumita
gradina a lui Liechtenstein (principe) unde se afla ºi unu Castelu Vechiu ºi mare.

Acolo am visitatu palatulu principelui de unde am înaintatu prin aleele cele mai frumóse
pana la Brühl posiþia cea mai frumósã în giurulu Vienei, unde se afla o lãptãria renumitã la care se se
servesce lapte de vaci de Elveþia. De aci neamu dusu, se-nþielege totu pe josu, peo cale tãiatã între
nesce stânci de piétrã – o preumblare romanticã – ponã am ajunsu la Mödling, satulu de lângã Brunn,
unde mi-am luatu adio de la toþi.
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 Dloru sau întorsu la Viena cu carulu de feru io pe josu la palatulu meu! Eacã douã seri
petrecute în cerculu familiariu!

Mama Sócrã de vreo douã septãmâni se aflã în Paris. Póte cã ieri alaltãeri se sã fi întorsu. Toþi
sunt deplin senãtoºi io asemenea, ºi ceea ce dorimu cu toþii este ca sã aflãmu câtu mai curându, cã ºi Dta
te afli bine ºi eºti în deplinã senãtate. Serutu Mâna Mamã. Salutarea mea respectuoasã Tatii. Serutu pe
frãþiori ºi dorescu ca scrisórea aceasta se te afle sãnãtósã ºi voiósã. Alu Dtale cu iubire Aurel

Arhiva Mureºenilor, doc. 4.256, dos. 592, original, 4 file.

9.
Descrierea vacanþei la Brunn (localitate în preajma Vienei). Descrierea localitãþii, impresii 

lirice, chiar romantice. Despre „fanfaronada braºioveneascã“.

Brunn, 10/8 1867

Iubite Tatã!

Þi mulþiumescu din tótã anima pentru bunãtatea ºi bunãvoinþia, cu care me
fericesci. Dorescu multu, ca în urmare se te poþi convinge, cã fiiulu Dtale a fostu câtu-ºi de puþinu
demnu de iubirea, cu care nu ai întârdiatu ºi nu întârdiedi alu îmbrãþioºia!

Alalta-eri am primitu preþiusa Dtale scrisóre; ea prelenga aceea, ca mi-a aretatu apropiata
realisarea dorinþiei mele de-a merge la þiéra, m-a însufleþitu prin bunele consilie, ce conþiena pentru
mine. Þi mulþiumescu cu deosebire ºi pentru aceste iubite Tatã, cãci crede, c-am înveþiatu a le apreþia
valórea, care precumpãnesce pre aceea a aurului.

Din fruntea scrisorei acesteia vei fi cunoscutu, cã nu mai este Viena, în care mã aflu. Astãdi
am sositu în noulu meu cuartiru aci în Brunn, resiedinþia de varã a Nunþiului papalu. Locuiescu tocma 
la marginea unei pãduri, care duce prin cãrãrile sale în pãrþile cele mai romantice din giuru. Sum
numai de vreo câteva ore aci ºi am ºi simþitu benefãcãtoarea influinþia ce-o are natura simplã ºi
frumoasã asupra spiritului, a cãreia privire pãtrundetoria nu este împiedecatã de zidurile cetãþei, ºi a
cãreia linisce nu este turburatã de vuetulu lumei neodihnite. Elu se elibera ºi întindiendu-ºi aripele
taie cu repediune undele nemãrginite ale atmosferei!

Nu te speria iubite Tatã, nu este fantasia ce facu, este elanulu acela alu cugetãrei, care
singuru este în stare a nutri activitatea cea grea a spiritului.

Multu m-a întristatu, cã Mama a fostu bolnava. Ddieu se mi audã rogatiunea ºi se dea
sãnãtate durabilã scumpei nóstre Mame care cu atâta amórea nea crescutu!

Spunei te rogu serutarea mea de mama ºi dorinþia fierbinte ce-o am de a audi câtu mai
curându despre deplina buna aflare a D-ei!

Ce se atinge de scorbitura brasioveneascã, scieam de multu cã brasiovenii nostrii sunt cam
aplecaþi la fanfaronade ºi Dta vei sci acésta ºi mai bine. Perlea nu numai cã nu se desparte de Iancul,
dar acum tocma ambii se marcheu ºi înfrumuseþiézã Comptoirulu spre a lucra ºi înnainta înfruniþi cu
nouã ºi îndoite poteri! La acésta este a te seduce tótã fanfaronada brasiovenéscã!

Arhiva Mureºenilor, doc. 4.182, dos. 592, original, 4 file.
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10.
Despre reîntoarcerea la Viena. Chestiuni familiale.

Brunn am Geb. 2 Oct. 1867

Scumpa mea Mamã!

Adi, séu mâne plecu de aici. Preste 8 dile am esamenu. Ce-o da Domnedieu! Te
rogu spunei Tati ºi Moºiului, cã sã mã erte, cã nu leam scrisu, fiindu retrasu aci nu am avutu nici o
noutate a registra. D. Christu a fostu în septãmânile trecute la Viena. A ºiediutu numai trei dile.

Coconiþiele Lenica, Sofia, Polixena au intratu în “pension” la Madame Demerghel. Iancu,
Elisa sócra sunt toþi senãtoºi. Io asemenea.

Serutu Mâna Mamã, asemenea te rogu spune tati ºi Moºiului respectuósele mele serutãri de
mani!

AMureºianu14

Arhiva Mureºenilor, doc. 4.257, dos. 592, original, 1 filã.

11.
Despre evoluþia Lenicãi în studiul limbii franceze ºi al pianului. Despre nepotul Marin.

Despre plecarea negustorului Perlea de la Brãila.

11/3 6815

Scumpa Mamã!

M-am bucuratu fórte, cându am aflatu dela D. Remenyik cã eºti senatósã ºi cã þiai
revenitu multu – dorescu se te gãsescu ºi mai voinica la vérã.

Noi, toþi ne aflamu bine de ceea ce te va aseurá D. Remenyik, care are bunãtatea aþi înmânua
scrisórea acésta.

Lenica se pórtã bine, vorbesce biniºioru francesa ºi ja la piano piese mai însemnate, aºia
întruna din dominiciele trecute ne-a jocatu din opera „Robert le diable“.

Nepotulu Marin e voinicu, începe se lu intereseze lucrurile ce le vede, îi place mai cu séma
unu pãmãtufu de pene de tóte colorile, cându i-lu aratã.

Serutu Mâna Tatei, spunei te rogu cã ia ºiu fi scrisu despre cele ce se întâmplã, însã de-o
vreme nu me mai ocupu cu politica mai delocu.

Dlu Perlea cu socia a plecatu dela Brãila, trebuie se soséscã în dilele aceste.
Serutându-þi Mânile Dtale atâtu câtu ºi Tati moºiului ºi serutându pre frãþiori remanu
Alu Dtale plecatu fiu
Aurel

75

Valer Rus

14 Este prima oarã când semneazã cu iscãlitura sa ulterioarã.
15 Notã fãcutã cu creionul, posibil ulterioarã originalului.



Viena 11/3 (1)868

P.S.16 Pe Dn. Remenyik nu l-am întâlnitu ca sei dau scrisórea – þio trãmitu prin urmare pe
poºtã.

Remai senãtósã iubitã Mamã!
Aurel

Arhiva Mureºenilor, doc. 4.258, dos. 592, original, 2 file.

12.
Solicitã urgent acte pentru evitarea încorporãrii militare.

(3 1869)17

Iacob Mureºianu
Kronstadt

Schicken sogleich Einwilligung zu meinem einjährigen Freiwilligen-Dienst. Revers sich zu
Kostentragung verpflichtend. Nachweis der politischen Behörde, daß ich mich Stellungspflicht nicht 
entzogen, alle drei legalisirt. Aureliu.18

Arhiva Mureºenilor, doc. 4.207, dos. 592, original, 1 filã.

13.
Telegramã adresatã unchiului, Constantin Nicolau, în care prezintã vestea falimentului

fratelui Iancu; solicitã bani pentru facultate.

1 Dezember 1870 Wien

Constantin Nikolaus Kr(onstadt)

Wir vermissen Janku seit zwei tagen, seiens aufs schlechteste gefasst, bereiten sie
eltern auf Hiobspost vor. Shicken sie mir 60 gulden in die universität. Näheres brieflich.
Aurel19

Arhiva Mureºenilor, doc. 4.184, dos. 592, original, 1 filã.
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16 Scris cu o cernealã de altã culoare.
17 Data telegramei: probabil martie 1869.
18 Trimiteþi imediat consimþãmântul pentru serviciul meu de un an voluntar (în armatã – n.n.), un revers (scrisoare de obligaþie 

– n.n.), prin care vã obligaþi la suportarea cheltuielilor, adeverinþã de la autoritatea politicã cã nu m-am sustras de la
obligaþia de recrutare, toate trei legalizate (lb. germanã).

19 Constantin Nicolau Braºov
Noi nu ºtim nimic despre Iancu de douã zile, fiþi pregãtiþi pentru ce e mai rãu, pregãtiþi pãrinþii pentru ºtiri à la Iov (personaj
biblic, testat de divinitate prin aducerea sa într-o situaþie-limitã cauzatã de nenumãrate nenorociri întâmplate familiei sale – 
n.n.). Trimiteþi-mi 60 de guldeni (florini – n.n.) pentru Universitate. Mai multe în scrisoare. Aurel



14.
Repetã vestea falimentului fratelui Iancu, solicitã menajarea mamei.

3 (decembrie) 1870

Constantin Nikolaus Kronst(adt)

Heute schreibe Ihnen und Vater. Iancu verzweifelten Schritt gethan. Abschiedsbriefe hinter
lassen. Börsenverluste ervirt. Bleibe bei tief betrübten20 (sic) Familie. Seien herzhaft schonen Mutter. Aurel21

Arhiva Mureºenilor, doc. 4.185, dos. 592, original, 1 filã.

15.
Despre dezastrul financiar al fratelui Iancu. Pierderea la Bursã a averii. Lamentaþii

privind necazul familial extrem. Acuze la adresa evreilor „lipitori“. Deplânge soarta tristã a lui
Iancu ºi a familiei sale. Despre mesajul de adio al nefericitului frate.

Iubitulu ºi stimatulu meu Tatã!

Pânã acum nu am sciutu ce ste nefericirea, astãdi însã me înfiorezu de acestu
cuventu. Unu trãsnetu, care cade pre coperiºiulu unei case ºi arde tótã avuþia unei familie este nimicu
pre lengã lovirea cea grea, care nea întempinatu deodatã ºi fãrã de veste.

Iubite Tatã! Dumnedieu scie, dar noi n-amu meritatu o asemenea lovire crâncenã a sórtei,
n-ai meritatu acésta Dta în bãtrâneþiele Dtale pline de onóre, n-au meritatu scumpa ºi proba mea
meamã. Dvóstrã aþi iubitu pre Iancu atâtu de multu, l-aþi iubitu póte prea multu. Dar cine pre faþia
pãmentului póte controla iubirea unei mame cãtrã fiiulu seu? ªi cine va puté crede, cã crescerea ºi
înveþiaturile, care i le ai datu Dta iubitului ºi nenorocitului meu frate, nu au fost cele mai bune? Décã
ar avé cineva bãnuiala despre acésta, apoi vina ºi cetéscã scrisorile cele din urmã ale lui, ºi se va
convinge despre aceea.

Multu sunt sfâºietóre de anima remuºicãrile sale de cugetu, cã nu a ascultatu de consiliele Dtale,
amare sunt esperiinþiele ce lea fãcutu, multu a suferitu omulu acesta ºi mari dureri ia rosu anima, pânã ce
s-a pututu decide a pãrãsi nevasta ºi copii sei scumpi, ane pãrãsi pre pre toþi, pre cari atâtu de multu ia iubitu!!

Crudã mai este vieaþia omenéscã ºi barbare mai sunt legile destinului ei!
Trebuia ca Iancu se sufere atâtu de multu spre a recunósce greºielele sale, ºi trebuia ca acésta

recunoscinþia sei vinã aºia de târdiu, cându nu mai era scãpare pentru elu? Séu décã era scãpare, despre
ceea ce pânã acum sum convinsu, de ce nu s-a pututu, mãcar unu momentu, se lu pãrãséscã cerbicia
aceea nenorocitã, de a nu se confia nimenui, de a nu cere consiliele nimenui în afacerile sale, mândria
acea órbã ºi pãcãtósã de a face tóte numai dupã capulu seu ºi prin sine? Póte nu am dreptu ºi pãcãtuiescu 
cându lu învinovãþiescu pré multu – însã Iancu însuºi recunósce acésta în scrisorile sale de remasu bunu.
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21 Constantin Nicolau Braºov

Astãzi vã scriu Dvs ºi tatãlui. Iancu a fãcut un pas disperat, a lãsat scrisori de adio. Pierderile la bursã l-au determinat la
aceasta, încã nu a fost gãsit. Rãmân la familia adânc întristatã. Fiþi cordiali (?) menajaþi mama. Aurel



Trista sa sórte a voitu se lu ducã, preste pragulu bursei de unde a cãdiutu apoi în ghiarele
lipitoriloru jidovesci, cari dupãce l-a suptu pânã la medua, la mai adusu ºi la desperare.

Mi se rupe anima cându me gândescu, cã Iancu puté sã fia celu mai fericitu omu, décã nulu
ducea lãcomia de a se îmbogãþi preste nópte în nenorocita acea de bursa.

Martoru mi este ceriulu, dar Iancu nu a fost omu stricatu ci anima cea mai buna ºi nobila pre
faþia pamentului. Adeveratu cã a avutu ºi elu unele greºieli unele patimi dar care omu nu le are? Décã
Iancu era unu miºielu ºi unu ticãlosu puté sã o ducã încã multu ºi nu i se întempla ce i s-a întemplatu!
Câtu de nedreaptã este impãrþiéla sórtei în lumea acésta! Unu singuru pasu greºitu póte fãrã voia sa,
pierde pre omulu celu mai bunu ºi onestu, pânãcându pre acela, carele dela începutu a fost unu
miºielu lu susþiene sórtea pânãi ese peri albi, ºi ca sã încoroneze, aºia dicându activitatea mârºiavã a
unei vieþi pãcãtóse, îi mai face la finitu încã ºi unu conductu pomposu ºi strãlucitu!

Ce folositoriu ar fi pututu se fia iubitulu nostru Iancu pentru societate. Câtu de multu iubé
elu pre ómeni ºi câtu de multu a fost înºielatu din partea loru. O lume falsã!

Elu scãpã în primavéra acésta pre unulu cu 6 copii de peire ºi falimentu, ca prin acésta se-ºi
prepare se accelereze (…) seu propriu!

Ce planuri frumóse nu avé Iancu pentru familia sa, pentru iubiþii ºi amicii sei, cum ar fi
vrutu, décã sar fi pututu, elu singuru sei fericéscã pre toþi. Pre câþi nu a scosu elu din necazu, pre câþi
nu ia ajutatu la momentu!

Dar sórtea barbara vru selu pierdu! Pre sermanulu omu lu cuprinse desperarea cându vediu
într-o di, cã a perdutu totu ºi nui mai remase nimicu, era prea nobilu decâtu ca se tragã ºi pre alþii în
nenorocirea sa. Multu ºia mai iubitu de altã parte socia, multu nea iubitu pre noi toþi, cari eram lengã
elu, ºi numai acésta amóre la susteniutu într-atâtu, în câtu nu a nebunitu de desperare dar nenoroculu
pre deo parte, ºi amórea nespusa pre de alta, ia frântu anima cu desãvîrºire ºi aºia în adeveru mórtea
pentru densulu, cum mãrturisesce însuºi ia pututu fi numai o scãpare. În adeveru suferinþiele sale
înnainte de despãrþire singure numai a pututu se lu cureþie de tóte pãcatele sale!

Iubite Tatã! Simþiemintulu este nenorocirea ómeniloru. Numai o anima de pétrã pre care
nu-o mai póte turti nimic este în stare a se lupta cu lumea, cãci cea de zaharu se frânge ºi se topesce la
foculu patimiloru lumesci. Acum înþielegu crescerea monachalã ºi asceticã!

Scumpe Tatã! Am fórte mare speranþia cã providenþia se va fi fãcutu mila de sãrmanulu
Iancu ºi lu va fi scãpatu de unu sfârºitu atâta de crâncenu! Fia acésta speranþia tutoru ºi a Dvóstrã cu
deosebire iubiþi pãrinþi!

Numai potu scrie de durere, ºi câte nu aºi mai avé se þi spunu dar trebuie se sferºiescu. Încã
animami nu este îmbrãcatã cu fieru ºi de ºi ar fi fost sãgéta acésta ar fi strãbãtutu ºi ferulu acela, cãci puþini
fraþi sa iubitu aºia de multu ca noi, póte cã iubirea acésta nea fãcutu orbi de greºielele nóstre, dar pre totu
ce e sântu, décã numai câtu de puþina sciinþia séu bãnuiéla aºi fi avutu câtu de reu îi merge cu negoþiulu, nu 
la ertamu nicidecum, cilu silému cu orice preþiu se întórcã spre calea carelu ducea în prãpastia!

Tatã dragã! Iancu me rógã cu limbã de mórte se iubescu ºi se fiu întru ajutoriu familiei sale
pãrãsite ºi nefericite.

Singura mea mângâiere va fi se trãiescu ºi se lucrezu pentru aceºti scumpi ºi nevinovaþi
copilaºi ºi pentru mãrgãritarulu acela de femeie, a cãreia animã sincerã, fidelã ºi nevinovatã s-a frântu 
într-unu modu atâtu de înfricoºiatu!

Fiþi tari pentru Ddieu! Iubiþi pãrinþi ºi înghiþiþi ºi pocalulu acesta de amaru alu vieþiei nóstre
deºierte. Ma mângâiatu fórte depeºia Dtale, cãci vediui dintrensa cã nu desperezi! Rogu ceriulu ca se
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consoleze ºi pre multu iubita ºi scumpa mea mamã, pre care o serutu de mii de ori ºi o rogu în numele
amórei, ce a avut-o pentru Iancu, se nu pérdã speranþia, ci se crédã în providenþia.

Fiþi sãnãtoºi ºi tari iubiþi pãrinþi. Ddieu se ve mângâie ºi se ve liniºteascã animele ºi cugetele, 
se treceþi ºi preste acéstã cercare durerósã a sórtei vitrege.

Acésta Ve doresce din sufletu alu Dvóstrã plecatu ºi mâhnitu Aurel

Viena 6/12 (1)870

Arhiva Mureºenilor, doc. 4.186, dos. 592, original, 4 file.

16.
Scrisoare cãtre unchiul Constantin Nicolau, fratele mamei, despre dezastrul financiar al lui 

Iancu. Începerea unei anchete penale, care nu va viza însã familia, cãreia îi dã astfel asigurãri.

Wien 6/12 1870

Lieber Onkel!

Ich lege Ihnen hier einen Brief an meinem lieben Vater bei. Den brief, den Ianku seinen
Eltern geschrieben, kann ich heute noch nicht beilegen, weil es schon zu spät zu rekomandiren ist,
und ich möchte doch sicher sein, daß er nicht verloren geht. Morgen früh aber sende ich ihn Ihnen.

Den armen Janku hat man noch bis heute Abend nicht aufgefunden, weder lebend noch todt. 
Sonst keine Veränderung in der allgemeinen Trauer der unglucklichen Familie. Gesund sind an einen 
tüchtigen Advokaten gewendet, der die Rechte der Familie vertritt.

Eine strafgerichtliche Unter suchung ist eingeleitet worden, sie ist mir als solche sehr
peinlich, aber ich fürchte sie nicht und ich sind die ganze Familie überhaupt unschuldig in jeder
Beziehung dastehen. Da der ungluckliche Ianku nicht einmal eine Fliege mit ins Vertrauen
gezogen hat, das war ja sein Verderben! Gebe nur Gott, daß ihm wenigstens doch noch das Leben 
gerettet worden wäre! Trösten Sie meine theure Mütter, ich fürchte für ihre Schmerzen lindern! 

Grußen Sie herzlichst den theuersten Großvater. Morgen werde ich ihm auch schreiben,
ich weiß nicht mehr, wo mein Kopf steht, und ob er überhaupt noch steht! Ihr dankbarer Aurel22

Arhiva Mureºenilor, doc. 4.270, dos. 592, original, 1 filã.
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22 Viena, 6 decembrie 1870
Dragã Unchiule!
Vã anexez aici o scrisoare cãtre tatãl meu drag. Scrisoarea pe care a scris-o Iancu pãrinþilor sãi nu o pot anexa azi, deoarece
este deja prea târziu, pentru a o preda ca recomandatã, ºi vreau sã fiu totuºi sigur cã ea nu se pierde. Însã mâine dimineaþã
v-o trimit.
Pe sãrmanul Iancu nu l-am gãsit încã pânã în aceastã searã, nici viu nici mort. Altfel nu este nici o schimbare în doliul
general al familiei nefericite. Mulþumitã lui Dumnezeu toþi sunt sãnãtoºi. Eu m-am adresat unui avocat destoinic, care
reprezintã drepturile familiei.
A fost iniþiatã o cercetare penalã, care îmi este ca atare foarte penibilã, dar nu mã tem de ea ºi (consider – n.n.) toatã familia
total nevinovatã în toate privinþele. Deoarece nefericitul Iancu nu s-a împãrtãºit nici mãcar unei muºte, tocmai aceasta a
fost paguba lui. Sã dea Dumnezeu, sã-i fie salvatã mãcar viaþa! Consolaþi-o pe scumpa mea mamã, mã tem pentru sãnãtatea
ei, Dumnezeu sã-i aline durerile!
Transmiteþi salutãrile cele mai cordiale celui mai scump bunic. Mâine îi voi scrie ºi lui, cãci (azi) nu mai ºtiu unde îmi stã
capul, ºi dacã încã mai stã! Al dumneavoastrã recunoscãtor Aurel



17.
Expediazã scrisoarea de adio a fratelui Iancu. Despre situaþia lui Iancu în zilele

premergãtoare dezastrului. Recomandã menajarea mamei de ºocul veºtilor triste.

Viena 7 Dec. 1870

Scumpulu meu Tatã!

Vin se împlinescu ultima voinþia a iubitului nostru Iancu, trimeþindu-þi scrisórea sa de
despãrþire, cãtrã Dta ºi iubita mamã, pre cari atâtu de multu ia adoratu – aºia cum a lãsato îndereptu.

Din scrisórea acésta te vei convinge iubite Tatã, cã Iancu nu a fost omu stricatu, ci cã
nenorocirea împregiurãriloru, în care se afla, credulitatea sa ºi idea ficsã, cã noroculu nu lu va pãrãsi
de totu ºi elu va deveni deodatã avutu, l-au rãpitu cu sine, ºi l-au sedusu fãrã de voia ºi intenþiunea s-a
la unii paºi rei ºi la pasulu celu desperatu din urma!

În timpulu din urma îi plãcea multu a vorbi ºi aºi aduce aminte de Dta pre care lu stima ºi
adora atâtu de multu, ºi io fiindcã aºia de multu nu team vediutu, vorbeam cu elu bucurosu de trecutu,
fãrã se potu bãnui ceva din acéstã convorbire. În dilele din urmã l-am întrebatu ºi rogatu se-mi spuie
cei este, este bolnavu séu îi merge reu cumva, dér elu nu mi-a respunsu nimicu. Acésta nu a fãcut-o
întâiaºi datã ºi de aceea nu m-a surprinsu tãcerea sa. Cându era tristu despre ceva tãcea molcomu, ºi
nu spunea nimenui nimic, ºi aºa nu puté-i se sci niciodatã sicuru, cei lipsesce. De altã parte scia aºi
câºtiga nu numai la noi o încredere poþi se dicu órbã, dar ºi la strãini, cu cari avé afaceri, cãci
gândeºte-þi aceºtia din urmã au fost póte mai multu surprinºi ca noi de catastrofa din urmã!

Iubite Tatã! Te rogu judecã décã se póte ca ºi Mama îndatã se citéscã epistola lui Iancu, io
credu cã multã vreme încã nu, te rogu dar prea multu cruþi-o, cãci multe a avutu se sufere dar tóte sunt
nimic pre lengã acéstã nenorocire pentru anima plãpândã a unei mame iubitóre!

Familia este sãnãtósã, te rogu décã vreai a te informa mai aprópe despre starea lucruriloru,
cetesce scrisorile care i le-am scrisu lui Nenea Costi.

Mai târdiu voiu respunde ºi la întrebare ce-mi faci în telegrama, despre cheltuielile mele
lunare, acum nu potu încã se me gândescu ºi la acele.

In adversis virtus spes salvatrix mundi!23

Alu Dtale Aurel

Arhiva Mureºenilor, doc. 4.187, dos. 592, original, 2 file.

18.
Scrisoare de liniºtire a mamei îndurerate de dezastrul financiar al fiului cel mare, Iancu.

Speranþe de viitor în ceea ce priveºte familia fugarului. Despre boala de gãlbinare a sorei Elena,
recomandãri de leacuri bãbeºti pentru scurtarea suferinþei (legarea cerii galbene la gât!).
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23 În calitãþile contrare constã salvarea lumii! (lb. latinã).



Viena 9 Dec. c.n. 1870

Scumpa mea mamã!

Nefericita întemplare în familia nóstrã, nu este mirare, décã te-a întristatu adencu cu
deosebire ºi pre Dta. Anima unei mame nu iubesce de adi pânã mâne, ea iubesce pentru tóte timpurile.

Nu dispera, însã, nici unu momentu iubitã mamã, ci aibi credinþia ºi speranþia în
Dumnedieu! Astãdi vine vijelia urîtã ºi rupe stejarulu înnaltu ºi frumosu, mâne apare ear sórele
binefãcãtoriu ºi face se creascã altulu la locu.

Scumpa Mamã! Ai doi nepoþiei atâtu de frumoºi ºi drãgãlaºi, încâtu, décã i-ai vedé, se fi câtu 
de tristã, ai trebui se te înveselesci. Copii sunt viitoriulu, cându te uiþi la ei trebuie se sperezi!

Sperézã dar, mamã dragã la aceste surcele din trupina fiiului Dtale nenorocitu, cãci dupã
vijelie trebuie se vinã ºi sórele, care va lumina vieaþia copiiloru acestora nevinovaþi ºi le va face o mai
fericitã, decâtu a fost aceea a multu jelitului loru tatã. Se mulþiumimu ceriului, cã nu ia lãsatu singuri
în lume lipsiþi de ori-ce spriginu, avisaþi la mila strãiniloru, ci cã mai sunt încã braþie destule, cari se
lucreze pentru hrãnirea ºi crescerea loru!

Mii ºi sute sunt casurile ca acesta, iubitã mamã, cari se întemplã atâtu în coliba seracului,
câtu ºi în palatiulu bogatului, atâtu în familiele cetãþienesci câtu ºi în cele mai înnalte aristocratice. Nu 
crede dar, cã numai noi singuri suntemu aceia, pre cari ia cercatu sórtea vitregã într-unu modu atâtu
de crudelu. Multe sunt corãbiile cari plutescu spre marea vieþiei, dar nu este una, care se nu fi avutu a
se lupta cu valurile furióse ale ei, ºi fórte puþine sunt acele cari au ajunsu la þiermu, întregi ºi fãrã nici
o pierdere mai însemnatã.

Scumpã Mamã! Pânã astã sérã n-am auditu încã nimic de Iancu, asta me face se credu ºimu
înnalþia speranþia, cã elu trãiesce, cã gândindu-se la socia ºi copii sei, pre cari ia iubitu nespusu, s-a
îmbãrbãtatu spre o nouã vieaþia. Crede dar în dreptatea ºi bunãtatea provedinþiei!!!

M-am întristatu fórte audindu cã iubita mea soriórã Elena, sufere de gãlbinare. Tata moºiu
mi scrisese despre acésta. I-am spusu ºi Iancului, ºi ºi lui ia pãrutu fórte reu, ºi mi-a disu se þi scriu
Dtale mamã, sei legi Linichii, cându dórme, o bucatã mai mare de cérã galbinã de gâtu, ca se respire
mirosulu acela peste nópte – ceea ce ar fi fórte binefãcãtoriu pentru bóla de gãlbinare. Iancu a fost
auditu leaculu acesta dela unu medicu, care a curatu pre unulu în patru dile de gãlbinare. Nu ajunge se 
bea numai din paharu de cérã, trebuie cum diseiu ºi nóptea se respire în mirosu de cérã. Fãi leaculu
acesta Linichii, décã pânã acum nu l-ai încercatu, te rogu mamã, cu atâtu mai multu, cu câtu mi l-a
spusu Iancu singuru, ca se þi lu recomandu.

Copii, Elisa, Dna Christu, Costi ºi io toþi suntemu haru Domnului celu pucinu sanatoºi ºi
avemu speranþia în viitoriu. Toþi þi serutã mâna scumpã Mamã, ºi te rógã se te mângâi ºi seþi liniºtesci
anima, cãci bunu e Ddieu! Serutu pre Lenica Iacob, Trajanu, Tiþia de mii de ori, serutu mâna
scumpului meu tatã ºi Dtale iubita mama, alu cãreia iubitoriu ºi ascultãtoriu fiiu în veci va fi Aurel

Arhiva Mureºenilor, doc. 4.259, dos. 592, original, 3 file.
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19.
Despre ºocul suferit de tatã la aflarea veºtilor grave. Cuvinte de liniºtire preluate din

clasici latini. Se apãrã de acuzele de „sentimentalism“ în ceea ce îl priveºte pe fratele Iancu, acuze
adresate de tatã. Cuvinte de apãrare pentru Iancu, nepregãtit pentru lumea agresivã a afacerilor
bursiere. Continuã cu detalii financiare: s-au pierdut 50.000 de florini. Chestiunea zestrei soþiei lui
Iancu, Elisa, pierdutã ºi ea la sechestru, ca urmare a neînregistrãrii ei separate la cãsãtorie. Despre
cheltuielile proprii lunare, cifrate la 60 de florini. Menþioneazã sprijinul primit anterior de la Iancu.
Precizeazã sumele necesare absolvirii doctoratului la Viena. Explicã toate cheltuielile lunare ºi
anuale. Transmite salutãri din partea domnului Schuselka (redactorul publicaþiei „Die Reform“).
Situaþia familiei lui Iancu, care urmeazã sã revinã în þarã.

Viena 28 Decembre 1870.

Iubitulu ºi doritulu meu Tatã!

Banii avisaþi ºi scrisorile Dtale le am primitu, ºi Þi mulþiumescu din anima pentru tóte.
Din scrisorile Dtale vedu, cã de ce me temeam nu sa pututu evita, cã ad: scirea repentira

despre ruinulu Iancului Tea întristatu prea multu. Eram ºi sum îngrigiatu iubite Tatã pentru Dta ºi
scumpa mea Mamã, cari la bãtrâneþie a Þi trebuitu se faceþi o esperiinþia atâtu de dorerósã. Dta ai fost
în dreptu a crede, cã întemplarea acea fatala m-a aficiatu ºi pre mine multu, nu mai puþinu însã m-am
convinsu io din scrisorile Dtale ºi ale mamei, cã durerea Dvóstrã a ajunsu gradulu supremu.
Împregiurarea acésta me neliniºteºte ºi Ve rogu, mai cu sémã pre mama o conjuru, ca se nu se dé
tristeþiei, se nu se lase se-o copleºiascã durerea. Dela Dta speru, cã dupã prima impresiune Þi vei fi
recâºtigatu tãria ºi pacea filosofica a animei, fiindcã nu-mi potu închipui, cã Dta se nu urmezi
înþielesului aceloru consilia, cari mi le dai mie. Pentru cã am scrisu prima scrisóre aºia cum am simþitu 
în momentulu acela, nu mi se póte imputa credu prea mare sentimentalitate. Me értã iubite Tatã dar
aci trebuie se Þi evocu în memoria unu pasagiu din o cuventare a lui Cicerone mi se pare “pro
Parcello”. Acolo vorbesce elu despre cum unu filosofu care combãtea pre alþii, pentru cã ºi punu
numele pre fiece opu alu loru. Acestu filosofu însã ºi publicase însãºi numele cu ocasiunea aceea.
Aºia ºi Dta totu în scrisorea aceea, în care me provoci se me abatu dela sentimentalitate, devini
sentimentalu descriindumi durerea ce-o simþi ca pãrinte, Pre mine me dóre ca frate, pre Dta ca pãrinte
– amendoi am avutu dreptulu ºi datoria a ne esprima unulu altuia simþiemintele aºia precum le
nutreamu în peptu – nu altfeliu. A scrie în altu modu, ar fi fostu prefãcãtoria séu receala. Nici una, nici 
alta nu ar fi fost la loculu seu de astãdatã. În asemenea casu dar nu-þi remâne alta, decâtu se scrii cum
simþiesci, numai se nu treci marginea, ca se nu devii ridiculosu. Asta credu, cã nu am fãcuto în
scrisorile mele.

Recunoscu iubite tatã totu cuventulu ce mi l-ai scrisu ca directivã pentru viitoriu ºi nu crede
cumva, cã voiescu se me încercu a Te combate – ºi se vreau n-aºi puté, cãci ce mi scrie Dta e sântu ºi
probatu prin ani de esperiinþia. Numai la cuventulu „sentimentalitate“ am voitu se me oprescu,
fiindcã Iancu posede acéstã însuºire în mare gradu. Cându þiam scrisu cã „simþiemintulu rectius
sentimentalitatea face pre omu nefericitu“ m-am gândit nu la mine, ci la Iancu.

Elu era prea sentimentalu, prea se impresiona de tóte ºi asta însuºire nu l-a ertatu, ca pre
lengã cunoscinþiele sale practice, pre lengã „savoir faire“-ulu seu, cu care ºi câºtigase atâta încredere
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la toþi, se-ºi pótã conserva întotdeauna ºi judecata rece, care faþia cu joculu dela bursa se pare alu fi
pãrãsitu de totu. ªi Dta ai însuºirea sentimentalitãþii, mama o posede în mare gradu. Dta ai fost în stare 
se-o predomini cu mintea, ai luptatu ºi te lupþi în continuare cu densa. Iancu sermanulu nu a a vutu
tãria de-a o þiene în freu. Aºia fiindu prea slabu a resista isbiriloru din afarã, neputendu-se lupta cu
lumea, cum scrie însuºi, neavendu perseverenþia de feru ºi paþientia destulã in adversis, l-a rãpitu
sentimentulu ºi a jucatu „l’a banque“. La densulu se adeveresce în modu eclatantu acelu: „Video
meliora, deteriora sequor“.

Câtu despre mine, décã mi este ertatu a me judeca aci, apoi credu, cã sum ºi mai puþinu
sentimentalu decâtu Dta – dorescu numai din sufletu ca se potu avé tãria ºi paþiinþia aceea, care ai
documentato Dta în creaþia-Þi, ca se potu eºi învingãtoriu din lupta cu mine însumi, fiecare sieºi este
celu mai mare inimicu, mintea pre acesta trebuie se lu învingã mai ântâiu, ca sã pótã dupã aceea sã se
lupte cu inimiecii esterni, cu lumea. Mintea e arma în contra inimiciloru ºi Dta o numesci cu Horaþiu
„Virtus“, care va sã dicã tãria bãrbãtéscã, bãrbãþia. Acésta ia lipsitu multu lui Iancu, pânãcându Dta o
posedi în mare gradu, ceea ce Iancu de altã parte recunoscea ºi stima la Dta. Virtutea acésta, bãrbãþia
care o profesezi Dta este partia cea mai slabã a timpului modernu, ºi io nu dorescu mai multu decâtu
ca se o potu esercia numai întratâta, încâtu ai eserciato ºio esercezi Dta!

30 Decembrie

N-am pututu se finescu scrisórea în diua în care am începuto fiindu întreruptu prin afaceri în
causa familiarã, care nu se puté amâna.

Acum speru, cã pânã la primavérã vom avé pace deºi o pace cam tristã. Precum vei fi aflatu
s-a deschisu concursu alu firmei din partea judecãtoriei de comerciu la cererea unui creditoru.
Terminulu licuidaþiunei e 10 Martie 1871. Se înþielege cã în cestiunea firmei ºi se voiescu nu me potu
amesteca, fiindcã nu înþielegu nimic de ale negoþiului. Ce se atinge însã de dreptulu celu are Elisa de
aºi pretinde averea totalã, voiu face paºii cuviinþioºi în privinþia acésta cu advocatulu nostru.
Speranþia însã de a cãpãta ceva se reduce mai la nula, deórece precum auzii o „activa“ mai cã nu se
aflã (: se fia numai câteva datorii restante, cari nu trecu peste 3-4000 fl:) ºi „passiva“ trece preste
50.000 fl. Apoi cum am înþielesu zestrea Elisii nu s-a înregistratu în aºia numitulu “Handelregister”24, 
din care causa obligaþiunea totalã nu póte veni primo loco, ci numai în rondu cu celelalte obligaþiuni.
(:Vedi §ulu 1217 a Codicelui Civile Austriacu cu Nota în privinþia pacteloru de cãsãtoria ale
comercianþiloru:)

Câtu despre mobilele locuinþiei private este earãºi puþinã speranþia, de a le puté câºtiga
pentru familia. Nu avemu nici unu documentu pre numele Elisii ºi presumþiunea e pentru proprietatea 
bãrbatului. Dovada în contra e grea, fiindcã nici în fóia de zestre nu s-a stipulatu deosebitu ºi
mobilarea locuinþiei. Dupã § 1227 a Cod. Civ. Austr. În care se dice: „(…)“ se considerã mobilele
care le-a cumperatu Iancu deºi cu banii zestrei, cum scrie elu, ºi s-a esprimatu mai de multeori –
totu ca proprietate a sa. Cu tóte cã prin urmare intenþiunea sa a fost a le cumpera ca proprietate a
nevestesii ºi Elisa a fost în buna credinþia a proprietãþii sale – neesistându nici unu documentu despre
acésta, dreptulu celei din urma e fórte greu de demonstratu. Se póte însã ca totuºi se i le câºtigamu
mãcar pre aceste, cari totu represintã o sumã de 1000 fl. Spre scopulu acesta am fãcutu o
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„Exziedirungsklage“25 în contra secuestreloru puse ºi a inventurei de massa. Lucrurile celelalte ale
Elisii ºi ale copiiloru precum este, hainele, rufãria ect ect au remasu intacte ºi numai lemnulu ad:
mobilele în sensu strictu ºi hainele Iancului s-a inventarisatu. Din norocire Elisa nu a subscrisu nici-o
hârtiórã, cãci la dincontrã ear fi luatu totu ce avé în casa. A trecutu ºi luna acésta tristã ºi plinã de
neplãceri dór va da Ddieu ºi dile mai bune!

31 Decembre

Vin acum a Þi respunde în deosebi la întrebãrile care mi le fãcuºi în scrisórea Dtale:
La întreb. 1) trebuie se-Þi respundu, cã pânã astãdi sérã nu am aflatu nimic mai multu despre

Iancu, de trãiesce séu ba ºi unde se aflã. E fórte probabilu, cã nu-ºi va fi periclitatu vieaþia. În idea acésta
me întãresce acum ºi împregiurarea acésta chiar, cã pânã acum nu s-a gãsitu nici urma de elu. Apoi unu
pasagiu din scrisórea sa cãtre Elisa me lasã sã speru la acésta ºi mai multu, elu suna: „Dragã Lizo!
Durerea me face sarcasticu ºi selbaticu, tu me cunosci ºi scii se judeci starea, în care me aflu. Scãpare
numai este asta o sciu ºi totuºi nu sum pregãtitu de mórte, cãci gândindume la viitoriulu vostru, numai
sciu ce facu“. Asta stã scrisu negru pe albu, de mâna sa! Între resolvire ºi faptã este încã o vecie.

Ad 2). Dintre Cuscrii se aflã aci numai mama Elisii Md. Christu, pre care am înveþiatu a o stima
fórte multu în timpulu acesta greu. Densa face totu ce numai se póte cere dela o mamã.

Ad 3) Spesele mele pre lunã „sine quibus non“ facu pânã la unu cruceriu socotitu 60 fl v. a.,
însã NB: pre timpulu, pre câtu voi trebui se mai studiezu ne întreruptu de demaneaþia pânã séra – ºi
adicã:

Pentru prândiu a 50 kr ºi cina ear 50 kr     = 30 fl
Pentru dejunu, cafea cu 2 cornuri a 16 kr  =   5 fl
Pentru cuartiru ºi serviþiu……………….  = 16 fl
„ “  spãlatu 3 fl – 3 fl 50 kr; lemne 4/4, 50 =   9 fl

    S = 60 fl
Dupã cum vedi pentru þigãri, tutunu ect nu mi-a remasu nimicu, aceste le voi cumpera din

ceea ce voi poté economisi încã din suma întreagã.
Aºiu puté se mãnâncu la prânzu cu 40 kr la cina cu 30 kr ºi se am unu cuartiru micu

întunecosu séu umedu unde se plãtescu numai 10–12 fl pe lunã, dar te asiguru cã atunci în unu
jumetate de anu m-aºiu duce pe copcã. Décã nu aºiu fi silitu se studiezu 10–12 ore pe di cu
rigurositate, atunci ar fi altceva, m-aºi mulþiumi cu 45 séu póte ºi cu 40 de florini pe lunã ca se trãiescu 
ºi io p-aci încolo. Iancu mi adause 10 fl dela sine la lunariulu meu ºi aºia priimiam în timpulu din
urma 45 fl pe lunã, prânzulu aveam la elu gratis ºi-mi mai fãcea ºi alte avansuri de cari acum
se-nþielege voiu trebui se me lipsescu.

Rigorósele tóte o se me coste (scilicet tacsele rigoros.) 155 fl 92 kr Disputaþiunea 47 fl 25 kr
ºi promoþiunea 165 fl 73 kr, adicã cu totulu are se me coste depunerea doctoratului 368 fl 90 kr – afarã 
de lunariu – Décã voi fi sãnãtosu apoi speru, cã cu finitulu anulu 1871 voiu fi gata cu rigorósele. Cum
dicu sãnãtatea ºi patienþia numai se nu me pãrãséscã, cãci atunci celelalte trebuie se mérgã etsi fractus
illabatur orbis. Unu proiectu de lege se va supune senatului imperialu la redeschiderea sa, care
proiectu regulézã ordinea studieloru la Universitate ºi reduce tacsele rigoróseloru mai la giumetate.
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De cumva se va sancþiona îndatã dupã primire proiectulu acesta, voi fi încã scãpatu de tacsa
disertaþiunei ºi a promoþiunei póte.

Aci þi-am datu dupã cerinþia o schiþia despre trebuinþiele mele pânã la depunerea
doctoratului. Dta spune-mi acum décã poþi se me mai ajuþi cu ce ceru ºi pânã cându? Dacã nu este
încãtrãu apoi io ºi acum îndatã sum în stare a-mi câºtiga atâta câtu se me potu singuru susþiené numai
atunci a-ºi trebui se lucrezu 10 ore pe di pentru susþienerea mea ºi mi-ar remânea numai 2, celu multu
3 óre „ostenite“ pentru studiu. Décã nu va merge altfeliu, voiu trebui se facu aºia, numai atunci mi va
trebui, póte 2 ani ºi giumetate séu ºi trei pentru depunerea doctoratului. Mulþi alþii au fãcutu aºia, décã 
voiu fi silitu de împregiurãri voi face-o ºi io.

Ad 4). Cei 60 fl. asignaþi iam primitu ºi m-am ajunsu cu ei pânã în 27 ale lunei acesteia
(Decembre). Pre decembre nu primisemu dela Iancu nimicu. Cu alergãturile, am trebuitu se spesezu
cevaºi mai multu – nu putému se ceru fiecare cruceru dela Elisa.

Ad 5). Ce se atinge de cerinþia Dtale ca se Þi scriu de timpuriu, décã ºi câte parale mi
trebuiesce neapãratu, apoi odatã pentru totdeauna te rogu, décã Þi este cu putinþia se-mi trãmiþi
regulatu suma necesarã lunarã de 60 fl, care o ceru – aºia încâtu se o primescu la finea fiecãrei luni ca
se nu-mi facã turburãri în mersulu studieloru. Pre luna lui Ianuariu teaºiu ruga semi trãmiþi cevaºi mai 
multu – décã nu Þi vine prea greu – fiindcã am se plãtescu încã neºte cisme, o pãlãria, pantaloni, cari
mi iam procuratu io în lunile octobre ºi noembre, ºi sub împregiurãri regulate iaºi fi plãtitu pânã
astãdi. Atâtu despre cei 60 fl primiþi câtu ºi despre paralele cari le voiu mai primi dela Dta Þi voiu da
socotealã detaiatã esactã, décã pretinde acésta acela mine.

Ad 6) Cu cea mai mare plãcere Þi voiu împãrtãºi tóte ce me atingu pre mine, fiindcã sum
convinsu nunumai de bunãvoinþia dar ºi de amiciþia Dtale, cu care mai fericitu încã pânãcându eram
sub îngrigirea directã a Dtale în casa pãrinteascã.

Ad 7) „facta infecta fieri non possunt“ înþielegu prea bine ºi de aceea nu voiu se mai perdu
cuvinte despre trecutu – acum trebuie se cautu cu cea mai mare energia în viitoriu. Nu voiu se mai
promitu nimic, ci se facu numai. De acelu fac possis acum sum mai multu pãtrunsu ca ori ºi cându.

Nu mi-e fricã ca me va întrece niminea. Spiritulu nu este legatu de formalitãþi, elu décã este
vorba se manifestã liberu sub orice împregiurãri.

Nu numai cã nu-mi cade greu de vorbele Dtale iubite Tatã, dar Þi mulþiumescu din sufletu
pentru ele, fiindcã mi sunt cea mai mare dovadã a amórei, îngrigirei ºi amiciþiei Dtale! Fii siguru ºi
încredinþiatu, cã décã este vreo fiinþia, care se scie stima nobleþia animei Dtale ºi pãtrunde în spiritulu
activitãþii Dtale ca românu, cetãþianu, tatã de familia ºi omu, atunci aceea sum io!

La timpulu seu Þi voiu comunica tóte scrierile ºi cuvintele lui Iancu, dupcum pretinzi dela
mine. Acum voiescu se Þi mai citezu încã unu pasagiu din scrisórea Elisii, din care vei vedé câtu de
multu tea iubitu ºi stimatu elu ºi câtu de mare a fost pãrerea sa de reu, cã nu a urmatu consilieloru
Dtale. Elu suna aºia:

„Uºioru de minte ºi bunu la anima cu diece mâni dam ºi cu una luam. Scumpulu meu Tatã
multu ºi-au bãtutu capulu se me înveþie periculósa acéstã patimã numind-o forteþia, dar în zadar, cãci
dupãcum vezi nu l-am ascultatu ºi acesta e resultatulu!“

Iancului îi plãcea multu în timpulu din urma se vorbeascã despre Dta cu mine ºi io care
dorescu atâta ºi nu team vediutu de 5 ani, ear vorbeam bucurosu, fãrã se bãnuiescu din acéste
convorbiri cevaºi în privinþia stãrii triste a lui Iancu. Elu în tóte scrisorile sale te aminteºte pre Dta,
ºi pre mama – ºi totu în dorerea aceea, cã Ve resplãtesce atâtu de reu amórea cu care l-aþi crescutu!
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Elisa ºi copii sunt senãtoºi. Elisa sa mai restauratu ºi sperézã multu în viitoriu: familia
întreagã va sta preste iérnã încã aci, apoi la primavérã séu la începutulu lui Maiu va pleca cãtrã
Bucuresci.

Domnulu Christu a avisatu aci cevaºi parale necesare ºi a scrisu, cã nu póte veni la Viena din
causa afaceriloru sale urgente ºi multiple. Însã nici nu este absolutu de lipsa ca se fia Dlui séu altcineva
aci, deórece grigesce Mad. Christu, ºi acum ºi Elisa pentru familia ºi apoi mai suntemu ºi noi aici.

Elisa ºi nepoþieii Þi serutu mâna Dtale ºi iubitei mele mame ºi Mad. Christu ve trãmite
complimente, asemenea ºi Costi, toþi ve dorimu serbãtori mai fericite decâtu au fost dilele trecute de lucru.

Domnulu Dr. Schuselka te salutã prin mine. Mi-a spusu cã Þi-a scrisu o scrisóre de
condolenþia. Scriemi ai primito? ªi décã ai primito respundei prin mine séu directu. Dlui a
cunoscutu pre Iancu ºi familia sa la otelulu naþionalu unde se întâlnea la Souper mai adesea. Mam
bucuratu multu cându mi-a spusu cã Þi-a scrisu. Þi mulþiumesce ºi pentru „Gazeta“ dar te rógã prin
mine se nu io mai trãmiþi, fiindcã nu o póte întrebuinþia – cu pãrere de reu – nesciindu nici o bóbã
românesce.

Te rogu încã odatã iubite Tatã trãmite-mi ce poþi séu cu telegrafische sau posternusigung
fiindcã astãdi am fost silitu se me împrumutu la Md Christu. Respundemu te rogu la scrisórea acésta
câtu mai iute ca se sciu ºi io unde me aflu.

Serutu mâna scumpei mame spunei, cã am primitu scrisórea D-ei, serutu pe sorióre ºi
frãþiori ºi sum alu Dtale ascultãtoriu ºi iubitoriu fiiu Aurel

Arhiva Mureºenilor, doc. 4.189, dos. 592, original, 10 file.

 
20.
Despre o sumã de 5000 de florini revendicatã de Iacob Mureºianu de la massa de concurs

(instituþia care se ocupa de falimente). Despre actele care trebuie completate. Detalii administrative
privind procedurile care trebuie urmate. Mulþumeºte pentru ajutorul financiar acordat de tatã.
Anexeazã un model de împuternicire, care sã-i dea dreptul lui Aurel Mureºianu sã se ocupe de
problemele rezultate din conflictul cu massa de concurs.

Viena 14/2 (1)871

Iubite Tatã!

În privinþia celor 5000 fl cari ai sei pretinzi dela massa vin a Te desluºi.
Aci alãturatu Þi trãmitu unu formularu a unei împuterniciri, care trebuie se mi-o dai spre a

face aci în casu de trebuinþia paºii cuviionþioºi. Precum vedi trebuie se fia provediutã cu unu timbru
de 50 kr ºi cu subscrierea Dtale.

Afarã de acta trebuie se-mi dai o informaþiune corectã ºi detaiatã asupra cererii Dtale. Io
credu cã Dta ai trebui sã pretindi numai cei 3000 fl. daþi cu interese, ear cei 2000 mi se pare cã ar
trebui consideraþi ca daþi lui odatã pentru totdeauna. Afarã de acésta Te rogu se-mi trãmiþi ori ce
documentu vei avé pentru acéstã obligaþiune, vreo hârtia scrisóre ect séu décã nai nici unu documentu 
se-mi spui apriatu, pre ce basezi pretensiunea Dtale, cându iai predatu paralele ect. Póte cã se vede ºi
din socotéla, care Þi-a trãmiso Dtale, cã Þi era datoru, subtrãgânduse acolo órecare suma dreptu
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interese a unei anumite sume. Cu unu cuventu trimitemi împuternicirea cu informaþiunea îndatã cu
returnarea poºtei ca se nu vie pré târdiu.

Asta numai pentru unu casu neprevediutu dreptu precauþiune.
De altã parte m-am consultatu cu advocatulu nostru ºi resultatulu acestei consultãri este

urmãtoriulu:
a) Nu este de necese ca Dta se faci arãtarea pretensiunei Dtale la Concurs massa – deórece
fiindu o obligaþiune privatã vine numai în clasa a IIIa ºi nu este de speratu nice mãcar unu
cruceriu câºtigu.
b) Décã administratorele massei a aflatu în cãrþi atâtu pretensiunea Dtale câtu ºi
contocurentulu de 2100 fl atunci vede deacolo, cã ai se pretinzi mai multu ºi nu póte face
nici unu pasu în contra Dtale.
c) Décã însã admin. Massei a aflatu în cãrþi numai contocurentulu de 2100 fl ºi acesta în
modulu acela încâtu se pótã fi în dreptu a pretinde dela Dta suma aceea, nesciindu nimica de
pretensiunea Dtale, care este multu mai mare – atunci negreºitu te va provoca din partea
massei concursuale ca se plãtesci. 
Se înþielege cã Dta în urma acestei provocãri simple nu vei plãti nici unu cruceriu fiindu în

dreptulu unei pretensiuni mai mari. Ce se póte întempla în casulu acesta? Massa va face póte jalba pre 
cale judecãtórescã în contra Dtale ca se te siléscã la platã. Atunci Dta vii în contra jalbii cu
compensaþiunea (care va se dicã: Adevãratu am se dau atâta, dar am se iau mai multu ºi de aceea
pretindu io din contra dela massa încã suma de x…). Resultatulu procesului acestuia va trebui se fia
Dtale favorabilu, décã ai documente cu atâtu mai bine, décã nu, póte se fia încã necesariu unu
jurementu din partea Dtale, la care însã cu greu va veni lucrulu.

Punemu cã am cere dela Handelsgericht26 ca sã se licuideze pretensiunea Dtale vis a vis de
massa conscursualã. Décã nu ai documente a mânã este mai multu decâtu probabilu, cã nu þi-o va
licuida-o, deórece casurile sunt multe, în cari rudeniile facu pretensiuni nefundate.

Décã, ce este de aºteptatu, nu þi sar licuida prin urmare pretensiunea Dta ai fi atunci silitu se
iai ofensiva ºi se intentezi însuºi massei procesu care tear costa nu puþine parale.

Aºiadar celu mai bunu lucru este în casulu acesta, presupunându cã n-ai documente a mâna
– ca se stai în defensiva, aºteptându se vedi décã Þi vine ceva provocare dela massa, séu ceea ce este
fórte possibilu deórece „cãrþile sunt fórte confuse“, nu Þi vine nimicu. În casulu Întâiu respundi cã nu
poþi plãti din causa cã mai ai se pretinzi – ºi décã massa te va acusa, Dta vii ºi te aperi puindu-i
compensaþiunea în contra.

Spre odihna póte se Þi servéscã urmãtórele puncte:
1) Obligaþiunea nu o perzi, la nici unu casu, décã nu te laºi singuru de ea.
2) Numai din massa concursualã nu poþi cere a fi plãtitu, décã nuþi anunþi pretensiunea ºi
acésta nu þi se licuidézã. Nefiindu însã mai nimicu în massa, chiar se þi se licuideze suma nu
o se capeþi nimicu. Décã însã nu Þi sar licuida, ai fi silitu însã preste acésta a intenta procesu
massei.
3) Décã mai târziu cineva ar face vreo învoiélã Dta nu eºti eschisu cu pretensiunea Dtale,
deºi nu ai annunþiato la Concurs massa.
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Aºiadar este mai bine deocamdatã se nu faci nici unu pasu ºi se aºtepþi se vezi, décã Þi va
veni ceva ºi ce?

Póte însã, cã sar ivi necesitatea a se face vreunu pasu, pentru acésta te rogu, fã-mi
împuternicirea susu amintitã ºi mi trãmite informaþiune ºi décã se póte ºi copia dela contocurentulu,
care Þi la trãmisu Iancu. te rogu însã trãmitemi tóte aceste îndatã cu poºta cea d-ântâiu, fiindcã o di
întârdiere face multu.

Io din partemi credu cã nu þi va veni de nicãiri nici o provocare de platã, deórece cum diseiu
catastifele, mai cu sémã din timpulu din urma, se aflã în mare neorenduiélã, aºia încâtu niminea nu
póte sci siguru, ce e de datu ºi ce e de luatu.

Cei 50 fl avisaþi i-am primitu. Þi mulþiumescu pré multu – câtu me va ierta timpulu Þi voiu
scrie despre tóte pre largu, cum le ce(r)i.

Despre Iancu nu am auditu nimicu nici noi, nici alþii.
Familia e sãnãtósã ºi copii. Salutãri ºi serutãri de mâni dela toþi cu deosibire complimente

dela Mdme Christu. Grapulu cu napoleonii nu l-am primitu încã, dar astãdi trebuie se soséscã. Serutu
mâna Mamii ºi drépta Dtale. Scriemi neamânatu!

Alu Dtale Aurel

Vollmacht27

50 Kr(euzer)
Stempel               Kraft welcher ich den Herrn J. U. Drd. Aurel Mureºianu

Berechtige, mich und meine Erben in der Angelegenheit gegen die Concursmassen Perlea & 
Mureºianu, dann Joh. Vlad Perlea und Joh. Mureºianu gerichtlich und außergerichtlich zu vertretten,
Klagen zu übernehmen, Eide aufzutragen, anzubieten, anzunehmen und zuruckschieben, Bescheide
und Urtheile zu erwirken, zu rekuriren, zu appeliren und den Rekurszug zu ergreifen, Vergleiche zu
schließen, Geld und Geldwerth in Emfang zu nehmen und hierüber rechtsgiltig zu quittiren,
Executionen zu führen und alle Sicherstellungsmittel zu ergreifen, von Klagen abzustehen,
Erklärungen abzugeben, kurz alles nach seinen besten Ermessen einzuleiten und vorzukehren, wofür
ich demselben Jenehmhaltung aller Maßregeln und Schritte zu leisten verspreche. Urkund dessen
meine eigenhändige Fertigung

Kronstadt – 1871
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27 Împuternicire
50 creiþari
timbru fiscal            Prin care eu îndreptãþesc pe domnul doctorand în ambele drepturi (laic ºi canonic – n.n.) Aurel
Mureºianu sã mã reprezinte în cauza Perlea & Mureºianu împotriva massei de concurs, apoi sã reprezinte pe Ioan Vlad
Perlea ºi Ioan Mureºianu pe cale juridicã ºi pe cale extrajuridicã, sã primeascã plângeri, sã solicite, sã ofere, sã primeascã ºi
sã refuze jurãminte, sã obþinã decizii ºi sentinþe, sã facã recurs, sã facã apel ºi sã porneascã procedura de recurs, sã încheie
înþelegeri, sã primeascã bani ºi valori de bani ºi sã dea chitanþe probatorii în justiþie pentru ele, sã  iniþieze execuþii ºi sã ia
toate mãsurile de asigurare, sã renunþe la plângeri, sã facã declaraþii, pe scurt sã iniþieze tot dupã cea mai bunã chibzuinþã ca
sã ia mãsurile potrivite, drept pentru care eu îi promit cã voi aproba toate mãsurile ºi acþiunile întreprinse. Drept mãrturia
acestui (fapt urmeazã – n.n.) semnãtura mea cu mâna proprie.
Braºov - 1871


