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Monarhia Austriacă 

Transilvania. 

 

C e  s ’ a  s c r i s ŭ  ş i  s ’ a  t i p ă r i t ŭ  p ă n ă  a c u m  p e n t r u  p o p o r u l ŭ  r o m â n ŭ ?   

Ş i  c u m  s ’ a  s c r i s ŭ  ş i  s ’ a  t i p ă r i t ŭ ?  (Capetŭ) 

 

 Spre a deslega întrebările acestea maĭ pe scurtŭ, nu ne vomŭ sui pănă la Traian, care a împlăntatŭ 

pe strămoşiĭ poporuluĭ romănŭ în ţerile acestea; căci din epoca dela dânsulŭ şi pănă la Aurelianŭ n’avemŭ 

să arrătămŭ alte monumente literarĭ, decătŭ inscripţiunĭ depe anticvităţile risipite peste totŭ pămăntulŭ 

ţerilorŭ acestora. Nu ne vomŭ suĭ nicĭ la epoca aceea a barbarieĭ, care după Aurelianŭ şi căderea 

împărăţieĭ romane s’a întinsŭ peste tótă Europa; căcĭ în timpiĭ aceĭ grosolanĭ, limba romănă a căzutŭ sub 

domnia limbeĭ slavone în beserică şi politică, şi n’avemŭ în privinţa literariă ce arrăta decătŭ diplome 

scrise de Principĭ romănĭ în limba slavonă. Dar îndeşertŭ ne vomŭ sui şi la epoca aceea maĭ senină căndŭ, 

după restauraţiunea ştiinţelorŭ în Europa, Romăniĭ şiaŭ desrobitŭ limba de sub domnia aceleĭ străine; căcĭ 

şi din timpiĭ aceia nu ne a remasŭ altă, moştenire decătŭ ear numaĭ diplome şi nişte cronice, care suntŭ 

scrise cu slove, încă celŭ puţinŭ suntŭ în limba romănă. Punctulŭ de unde vomŭ începe va fi epoca, căndŭ 

întrebuinţarea tipariuluĭ s’a întrodusŭ şi la poporulŭ romănŭ; pentru că de attuncĭ încócĭ s’a scrisŭ şi s’a 

tipăritŭ maĭ multŭ, şi cam de attuncĭ se póte zice că începe şi literatura romănă. 

 Poporulŭ romănŭ a fostŭ totŭdeuna şi va fi religiosŭ, şi evenimentele şi fatalităţile luĭ aŭ 

întemeiatŭ şi maĭ multŭ în inima luĭ simţiulŭ religiosităţiĭ, cu care s’a măngăiatŭ în necasurile de faţă, şi 

’șia nutritŭ speranţa pentru unŭ viitoriŭ maĭ bunŭ. Abia pe la jumătatea secululuĭ 16-lea a cunoscutŭ 

facerile de bine ale tipariuluĭ, şi cele dintăiŭ cărţĭ, scrise, traduse şi tipărite în limba romănă aŭ fostŭ cărţi 

religióse, teologice, liturgice şi moralĭ, ceea ce s’a continuatŭ şi în secululŭ 17-lea şi în ceĭ următorĭ. Dar 

pe lăngă trebuinţele religióse poporulŭ maĭ avea şi alte trebuinţe; elŭ cerea şi alte cărţĭ de gustŭ şi 

petrecere, de folosŭ şi învăţătură, şi pela începutulŭ secululuĭ 18-le dobăndi şi cărţĭ profane precum: 

Alesandria, Sindina filosofulŭ, flórea darurilorŭ şi altele. Este învederatŭ că aceste producte micĭ literarie 

documentéză pruncia cultureĭ poporuluĭ romănŭ de attuncĭ; dar elŭ crescu cu încetulŭ şi împuterinduse, 

ceru nutrimăntŭ maĭ solidŭ. După jumătatea seculului 18-lea, nişte bărbaţi marĭ romănĭ înavuţiră literatura 

romănă cu filosofia luĭ Kantŭ, cu Istoria Universale de Millot, cu Retorică, Gramatică şi cu alte 

assemenea cărţĭ solide, din care multe zacŭ şi astăzĭ manuscrise şi netipărite. Aceste cărţĭ aŭ îmbolditŭ 
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tare spiritulŭ romănescŭ şi aŭ produsŭ unŭ folosŭ nemărginitŭ; dar masa poporuluĭ, care nu învăţa maĭ 

multŭ şi nicĭ ştia maĭ multŭ decătŭ a ceti, se folosia fórte puţinŭ de acéstă literatură înaltă. 

 Începutulŭ secululuĭ 19-lea a fostŭ fórte productivŭ în literatura romănă, atătŭ pentru publiculŭ 

maĭ cultivatŭ, cătŭ şi pentru masa poporuluĭ de josŭ. De attuncĭ încócĭ se îmmulţiră literaţiĭ romănĭ, şi 

eşiră la lumină o mulţime de cărţĭ de ştiinţe înalte, şi unŭ roiŭ de producte literarĭ beletristice originalĭ şi 

traducţiunĭ. În acestŭ timpŭ fericitŭ nu s’aŭ trecutŭ cu vederea nicĭ trebuinţele materialĭ şi moralĭ ale 

maseĭ poporuluĭ; pentru îmbunătăţirea stăriĭ luĭ materialĭ s’aŭ publicatŭ cărţĭ de economiă, precum: 

economia stupilorŭ, învăţetură pentru prăsirea cartofilorŭ, pentru creşterea vermilorŭ de mătasă, pentru 

facerea zaharuluĭ din mustulŭ de jugastru şi din tuleele de cucuruzŭ, şi alte assemenea cărţĭ popularĭ 

folositórie; ear pentru desvoltarea gustuluĭ de cititŭ, pentru petrecere, mulţămire şi folosŭ s’aŭ tipărit 

Patimile luĭ Hristosŭ, Istoria luĭ Argir, fabulele luĭ Esopŭ şi o mulţime de alte assemene cărţĭ uşióre în 

poesiă şi în prosă. Dar celŭ maĭ înaltŭ sborŭ a luatŭ literatura în aniĭ aceştiĭ din urmă, încătŭ maĭ tóte 

ramurele ştiinţelorŭ înalte s’aŭ înavuţitŭ cu literaturele lorŭ. S’aŭ tipăritŭ Filosofiĭ, Matematicĭ, Fisicĭ, 

Istoriĭ, Geografiĭ şi alte cărţĭ care se ţinŭ de domeniulŭ ştiinţelorŭ înalte; progresulŭ însă celŭ maĭ mare 

s’a făcutŭ în beletristică, care póte arrăta unŭ legionŭ de producte literarĭ de felulŭ acesta. Este speranţă, 

că literatura romănă înaintăndŭ cu paşĭ de uriaşĭ, va ajjunge la gradulŭ în care se afflă literaturele altorŭ 

popóre luminate. Dar pe lăngă interesele publiculuĭ cultivatŭ, n’arŭ trebui să se dee uităriĭ poporulŭ care 

trebue să se cultiveze, şi arŭ trebue ca să se respecteze tóte trebuinţele luĭ materialĭ şi moralĭ. Accum 

căndŭ scólele poporalĭ se îmmulţescŭ, căndŭ tinerimea scolastică creşte şi cănd se forméză unŭ publicŭ 

numerosŭ de cititorĭ din poporŭ, arŭ trebui pe lăngă poesiĭ şi alte cărţĭ de petrecere, să se publice pentru 

dănsulŭ cărţĭ popularĭ de acelea, care să’lŭ înveţe o economiă de cămpŭ maĭ raţiunabile; să’ĭ insuffle 

simţŭ pentru occupaţiunĭ industrialĭ; şi să’lŭ îndemne la întreprinderĭ de negoţŭ, prin care singure se 

cultivă şi se fericeşte. 

 Dar cum s’a scrisŭ şi se scrie romăneşte în monarhia austiacă? Aŭ fostŭ şi suntŭ fórte mulţi 

iscriitori romănĭ, învăţați şi erudiţĭ; dar fórte puţinĭ aŭ scrisŭ şi scriŭ bine. Zicerile şi espresiunile cele 

întrebuinţéză suntŭ romăneşti; însă sintacsea, construcţiunea şi stilulŭ suntŭ cu totulŭ străine. Acestĭ 

scriitorĭ n’aŭ fostŭ norociţĭ de a studia limba romănă din Gramatica eĭ, din cărţile cele bune ce s’aŭ scrisŭ 

întrânsa. Neavăndŭ Romăniĭ scóle înalte, eĭ aŭ învăţatŭ ştiinţele în limbe străine, cum amŭ zice în limba 

latină, germană séŭ magiară. Limbele acestea potŭ să fie avute în zicerĭ şi espresiunĭ; dar sintacsea lorŭ 

este întórsă, construcţiunea periodică, şi stilulŭ nu e nicĭ decum naturale. Numica nu e maĭ uşiorŭ decătŭ 

ca scriitoriĭ aceia, cariĭ n’aŭ studiatŭ limba romănă, să fie traşĭ de esemplulŭ limbelor pe care lea învăţatŭ, 

şi cănd scriŭ romăneşte, să întrebuinţeze stilulŭ latinŭ, germanŭ séŭ magiarŭ. Uniĭ din scriitorĭ aŭ împinsŭ 

şi împingŭ şi astăzĭ cacoetele acesta aşia de departe, încătŭ cu cătŭ întorcŭ, sucescŭ şi scimonosescŭ 

stilulŭ romănescŭ maĭ multŭ, cu atătŭ li se pare că scriŭ maĭ bine romăneşte. Dar nu e aşia. Limba romănă 

n’are nicĭ o affinitate cu limba germană séŭ magiară, şi acela care căndŭ scrie romăneşte, imitéză stilulŭ 

acelorŭ limbe, strică limba romănéscă. Cu limba latină stă în maĭ stinsă legătură, pentru că după cumŭ 

zicŭ erudiţiĭ una alteia este orĭ mamă séŭ fiiă; cu tóte aceste, stilulŭ limbeĭ latine, nu se maĭ potriveşte 

astăzĭ pentru limba romănă, după cum nu se potriveşte pentru limba italiană, franţósă, spaniolă, portugesă, 

cu care limba romănă este soră bună. Aceste limbe nu suffere sintacse întórsă, construcţiune periodică şi 

stilŭ scimonositŭ, prin urmare nicĭ limba romănă. Décă Germanulŭ şi Magiarulŭ scrie întorsŭ sucitŭ, 
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appoĭ eĭ şi vorbescŭ aşia. Romănulŭ vorbeşte bine; pentru ce scriitoriulŭ să scrie reu? Acelŭ scriitoriŭ va 

scrie bine romăneşte, alŭ căruia stilŭ va fi maĭ netedŭ, maĭ oblu, maĭ naturale, alŭ căruia stilŭ va fi precum 

vorbeşte Romănulŭ.  

 Decăndŭ s’a desrobitŭ limba romănă de domnia limbeĭ slavone în beserică şi politică, Romăniĭ 

’șiau scrisŭ limba lorŭ cu slove pănă către jumătatea seculului 18-le. Attuncĭ nişte bărbaţĭ înfocaţĭ cariĭ aŭ 

studiatŭ pe romănŭ şi limba luĭ, originea şi tóte întămplările luĭ, aŭ arrătatŭ, că arŭ fi timpŭ ca Romăniĭ să 

lapede slovele care suntŭ străine, şi să îmbrăţişeze literile latine séŭ romane care suntŭ ale lorŭ. De attuncĭ 

în cócĭ idea de a scrie cu litere s’a popularisatŭ atătŭ de multŭ, încătŭ astăzĭ totŭ Romănulŭ maĭ cultivatŭ 

simte trebuinţa de a îmbrăţişia acea ideă şi de a o pune în lucrare. Şi într’adevărŭ, nu numaĭ istoria 

Romănuluĭ, originea luĭ, numele luĭ, şi tóte a le luĭ îlŭ povăţuiescŭ ca să arrunce slovele şi să scrie cu 

litere, precum aŭ scrisŭ strămoşiĭ seĭ, ci ciar limba, organismulŭ eĭ, forma şi materia eĭ o cerŭ acésta. Nu e 

nicĭ unŭ Romănŭ care s’a occupatŭ cătuşĭ de puţinŭ cu studiulŭ limbeĭ romăne şi cu mijlócele cultureĭ eĭ, 

ca să nu cunóscă, că limba romănă scrisă cu slove nunumaĭ nu se póte cultiva, ci nicĭ că póte fi limbă 

romănă. Adeverulŭ acesta a pătrunsŭ în săngele şi carnea Romănuluĭ, în cătŭ numaĭ póte fi îndoélă seŭ 

dispută, şi pentru aceea toţi cerŭ şi dorescŭ întroducerea literelorŭ. Să le întroducemŭ dar, numaĭ să ne 

grăbimŭ încetŭ, să păşimŭ mesuratŭ pentru ca atătŭ maĭ securŭ să ajjungemŭ la resultatulŭ doritŭ. Să 

respectămŭ beserica şi cărţile eĭ tipărite cu slove, şi să nu ne attingemŭ de dănsele ca de nişte lucrurĭ 

sfinte. Să maĭ scrimŭ cu slove pentru poporulŭ care nu ştie citi cu alte semne, şi n’are nicĭ timpŭ nicĭ 

plăcere de a învăţa literile la betrăneţe. Să pregătimŭ generaţiunea care învaţă şi să creştem accumŭ, ca ea 

să cunóscă că limba romănă nu se póte scrie decătŭ cu litere. Începutulŭ s’a făcutŭ, copiii învaţă astăzĭ în 

scóle din Abecedarie cu litere; să urmeze acum o carte de lectură cu litere; după acésta să vină cărţĭ 

didactice cu litere, şi totŭ lucrulŭ să’lŭ încunune o Gramatică cu litere. În modulŭ acesta nu sila şi 

oppintirile nóstre de accum, ci timpulŭ va întroduce literele la întregŭ poporulŭ romanŭ. 

 D e  s u b  p ó l e l e  S u r u l u ĭ 2 5  I a n u a r i ŭ . Spre a se întemeia unŭ bine mare, unŭ bine 

securŭ, unŭ bine durătoriŭ, se facŭ începuturĭ bune, se punŭ fundamente statornice, şi se lucră din tóte 

părţile cu neprecurmare pentru acelŭ scopŭ măntuitoriŭ. Ca să se cultive unŭ poporŭ peste totŭ, trebue să 

pornéscă comunităţĭ întregĭ, trebuie să se mişce familiele în parte, şi trebue să încépă individele în 

singulare. Acestea însă nu se vorŭ deştepta, nu vorŭ întreprinde nimica, pănă când nu le va îmboldĭ 

cineva, şi pănă nu le va învăţa ca să védă şi să cunóscă binele la care trebue să se siléscă ca să ajjungă. 

Organele cele maĭ naturalĭ ale comunităţilorŭ, ale familielorŭ şi ale individelorŭ aŭ fostŭ şi vorŭ fi 

totŭdeuna Preoţiĭ bisericeĭ, Învăţătoriĭ şcóleĭ, Notariĭ cu judele şi juraţiĭ, cariĭ forméză deregătoria cea 

nemijlocită a comunităţilorŭ. Aceste individe aŭ cea dintăiŭ şi maĭ mare influinţă assupra comunităţilorŭ, 

încătŭ precum potŭ fi începătorĭ şi isvóre a totŭ binele şi a tótă fericirea, aşia potŭ să fie causă de 

staţiunare, de înnapoiare şi de nenorocire pentru dănsele şi printrânsele pentru poporulŭ întregŭ. Décă 

aceste organe nu vorŭ avé simţŭ pentru binele şi fericirea comune, şi nu vorŭ lucra în armoniă şi cu 

stăruinţă pentru întemeierea şi înnaintarea acestuĭ bine, nu va fi scăpare şi măntuire pentru comunităţĭ, nu 

va fi cultură şi fericire pentru poporulŭ întregŭ. Şi într’adevărŭ, Preoţiĭ prin beserică avăndŭ conştiinţa 

ómenilorŭ în mănele lorŭ, potŭ cărmui cugetele, lucrările şi faptele lorŭ pe drumulŭ celŭ maĭ dreptŭ alŭ 

fericireĭ trupeştĭ şi suffleteştĭ. Învăţătoriĭ prin şcóle pregătescŭ pe tinerimea comunităţilorŭ ca să fie odată 

creştinĭ bunĭ, suppuşĭ credincioşĭ, ómenĭ înţelegătorĭ şi de ómeniă, folositorĭ lorŭ însuşĭ şi poporuluĭ aĭ 
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căruia suntŭ membriĭ. Notariĭ şi cu deregătroiĭ comunităţilorŭ avăndŭ nunumaĭ influinţă, ci şi potere 

assupra lăcuitorilorŭ, îĭ poŭt îndemna cu vorba, îĭ potŭ mişca şi cu sila la totŭ binele, şi potŭ în modulŭ 

acesta să sporéscă îmbunătăţirea comunităţilorŭ întregĭ şi a familielorŭ în parte. 

 Comunităţile romăne totŭdeuna ’şiau avutŭ păstoriĭ lorŭ suffleteştĭ, Învăţetoriĭlorŭ de şcóle şi 

deregătoriĭlorŭ comunalĭ; dar óre oranele acestea întrebuinţiatu’şiaŭ totŭdeuna influinţa şi poterea lorŭ 

spre a produce înaintare spre bine în comunităţĭ în parte şi în poporŭ preste totŭ? Ştimŭ că timpiĭ maĭ 

dinainte aŭ fostŭ nişte timpiĭ nenorociţiĭ, în care activitatea Preotuluĭ şi a Învăţătoriuluĭ, a Notariuluĭ şi a 

deregătorilorŭ comunităţiĭ, în privinţa bineluĭ comune era ţermuită, influinţa mărginită şi poterea de a 

lucra paralisată. Cunóştemŭ şi aceea, că cu tóte piedecile şi greutăţile împregiurărilorŭ de attuncĭ, totŭ 

s’aŭ găsitŭ mulţĭ Preoţĭ, cariĭ ’șiau cunoscutŭ misiunea lorŭ cea îndoită de a fi adevăraţĭ părinţĭ suffleteştĭ 

şi trupeştĭ; s’aŭ afflatŭ mulţĭ Învăţetorĭ de şcóle, cariĭ aŭ fostŭ pătrunşĭ de importanţa ciămăriĭ lorŭ spre a 

creşte generaţiunĭ maĭ înţelegătórie şi maĭ bune; şi s’aŭ găsitŭ şi deregători comunalĭ cariĭ aŭ lucratŭ cu 

credinţă şi zelŭ în cerculŭ lorŭ, spre a îmbunătăţi starea comunităţilorŭ în parte şi spre a folosi pe poporŭ 

peste totŭ. Dar în timpulŭ acestŭ favorabile de accum, cănd tótă desvoltaré individuale, comunale şi 

poporale, şi tótă înaintarea spre bine şi fericire este assecurată, ce facŭ organele acele naturalĭ ale 

poporuluĭ? Cum îşĭ întrebuinţéză influinţa şi poterea? Scoţindŭ multe esemple frumóse de Preoţĭ zeloşĭ, 

cariĭ îşĭ punŭ şi accum suffletulŭ pentru oile lorŭ, de Învăţetorĭ harnicĭ cariĭ assudă şi ostenescŭ spre a 

forma tinerimea, de deregătorĭ înţelepţĭ cariĭ cărmuescŭ comunităţile pe drumulŭ îmbunătăţirii şi alŭ 

fericiriĭ, cu dorere ne vedem siliţĭ a mărturisi publice nişte păcate pentru ca să se pótă îndirepta, şi a arăta 

nişte rane rele, pentru ca să se pótă vindeca. Ne pare reŭ din suffletŭ că uniĭ din Preoţiĭ comunităţilorŭ se 

mărginescŭ numaĭ în administrarea taĭnelorŭ şi în sevărşirea serviţiuluĭ şi a ceremoniilorŭ besericeştĭ, şi 

uĭtă că una din datoriele lorŭ cele maĭ de frunte este de a învăţa, de a sfătui şi de a poveţui pe poporŭ, 

atătŭ cu vorba cătŭ şi cu esemplulŭ celŭ bunŭ, şi la alte lucrărĭ şi întreprinderĭ trupeştĭ, prin care să’şĭ 

îmbunătăţéscă starea materiale şi morale. Ni se rupe inima căndŭ vedemŭ, că ceĭ maĭ mulţĭ din Învăţetoriĭ 

şcólelorŭ comunalĭ, necunoscăndŭ nicĭ unŭ metodŭ de a învăţa şi a creşte pe tinerime, adducŭ în stare şi 

pe copiĭ şi pe părinţĭ ca să privéscă scóla de temniţă şi învăţetura de pedépsă, şi pentru a nu perde mica 

léfă ce li se dă, addună copiĭ în scólă spre a face larmă şi gălăgiă, ca să se pară trecătorilorŭ că eĭ suntŭ de 

faţă şi că copiiĭ învaţă. Cu întristare vedemŭ că deregătoriĭ comunităţilorŭ se ţinŭ strinsŭ numaĭ de 

împlinirea ordinaţiunilorŭ ce le vinŭ dela deregătoriele maĭ înalte, şi numaĭ cugetă că maĭ aŭ şi alte datoriĭ 

către comunitate în privinţa besericeĭ eĭ, a şcóleĭ, a Preoţilorŭ şi Învăţetorilorŭ, a drumurilorŭ eĭ, a 

înfrumuseţeriĭ eĭ, spre lauda lorŭ, spre binele lăcuitorilorŭ şi spre înaintarea poporuluĭ întregŭ. 

 Ştimŭ şi cunóştemŭ, că Preoţiĭ nu suntŭ proveziuţĭ cu trebuinciósele viăţiĭ pentru esistinţa lorŭ şi a 

familiĭ lorŭ; că pe lăngă puţinele veniturĭ ce le adduce deregătoria lorŭ, eĭ trebuie să se occupe cu 

economia şi alte întreprinderĭ spre ’aşĭ ţiné viaţa; şi că timpulŭ ce le maĭ prisoseşte din împlinirea 

serviţiuluĭ dumnezeescŭ nu’lŭ potŭ întrebuinţa spre învăţătura şi folosulŭ poporuluĭ. Pentru Învăţetoriĭ 

scólelorŭ comunalĭ încă este cunoscutŭ că, de şi li s’a încredinţatŭ deregătoria cea mai nobile de a forma 

din tinerime creştinĭ bunĭ, suppuşĭ credinţioşĭ şi ómenĭ înţelegătorĭ şi de omeniă: dar eĭ suntŭ aşia de 

nesocotiţĭ şi a şia de reŭ resplătiţĭ, încătŭ adeseorĭ păstoriĭ vitelorŭ comunităţiĭ suntŭ maĭ bine plătiţĭ 

decătŭ aceia cărora le este încredinţată înveţătura şi creşterea tinerimeĭ. Assemenea ştimŭ şi pentru 

deregătoriĭ comunalĭ, că séŭ suntŭ plătiţĭ fórte reŭ, séŭ nicĭ decumŭ; că suntŭ obicinuiţĭ a trage de multe 
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orĭ nişte veniturĭ nedrepte spre a se despăgubi de ostenelile ce le punŭ în serviţiulŭ comunităţiĭ şi că 

timpulŭ ce le maĭ prisoseşte din împlinirea strinselorŭ lorŭ detoriĭ îlŭ întrebuinţéză în deosebite 

occupaţiunĭ cu care îşĭ hrănescŭ familiele. Ce e dar de făcutŭ? Să escusămŭ pe fiecine orĭ cu ce pretescŭ 

va eşi înainte, şi să lăsămŭ lucrurile să mérgă şi în timpulŭ acestŭ fericitŭ, precum aŭ mersŭ maĭ înainte 

cu sute de anĭ? Ce folosescŭ pe poporŭ drepturile acele frumóse căştigate, décă nu e cine să’lŭ înveţe şi 

să’lŭ povăţuéscă cum să se foloséscă de dânsele? A cuĭ va fi vina, décă prin nebăgarea în sémă şi prin 

despreţuirea bineluĭ şi a interesselorŭ celorŭ scumpe a le poporuluĭ, se va da occasiune urmaşilorŭ de a 

încărca cu blesteme ţerâna mormântelorŭ acelora cariĭ trăiescŭ accum? 

 Dar nu; noĭ credemu şi sperămŭ tare, că toţĭ cariĭ suntŭ apprópe de poporŭ, cariĭ suntŭ în fruntea 

luĭ, cariĭ aŭ influinţă şi potere assupra luĭ, se vorŭ mişca, vorŭ pune măna, şi vorŭ lucra pentru îmmulţirea 

bineluĭ şi a fericiriĭ luĭ. Preoţiĭ se vorŭ petrunde cu desevărşire de ciămarea şi posiţiunea lorŭ cea sfăntă, 

şi atătŭ prin învăţetură cătŭ şi prin essemple bune, vorŭ lucra cu zelŭ în via Domnuluĭ; şi attuncĭ fiiĭ lorŭ 

suffleteştĭ, desbrăcănduse de neravurile cele rele şi îmbrăţişăndŭ cele bune, îşĭ vorŭ îmbunătăţi starea lorŭ 

materiale şi morale, şi prin fericirea lorŭ parţiale va creşte fericirea poporului întegŭ. Învăţetoriĭ vorŭ 

cunóşte importanţia deregătorieĭ ce li s’a încredinţatŭ, şi prin învăţetură solidă şi creştere morale ce vorŭ 

da tinerimeĭ, vorŭ forma ómenĭ luminaţĭ, creştinĭ evlavioşĭ, suppuşĭ credinţioşĭ, spre lauda numeluĭ lorŭ şi 

spre binele şi fericirea poporuluĭ. Deregătoriĭ comunităţilorŭ îşĭ vorŭ întrebuinţa bine influinţa şi poterea 

ce aŭ assupra lăcuitorilorŭ comunităţilorŭ; vorŭ îngrigi de înfrumuseţarea besericeĭ şi de îmbunătăţirea 

stăriĭ Preoţilorŭ; vorŭ întemeia scóle bune şi vorŭ resplăti cum se cuvine ostenelile Învăţetorilorŭ; vorŭ 

îngrigi de înfrumuseţarea şi curăţenia comunităţilorŭ, de drumurile şi de tóte înlesnirile lorŭ; şi nu vorŭ 

trece cu vederea nimica ce contribue la buna petrecere, pace şi mulţămire a lăcuitorilorŭ. 

 Attuncĭ va creşte securŭ binele poporuluĭ, şi va înflori frumosŭ fericirea luĭ; urmaşiĭ vorŭ bine 

cuvănta pe ceĭ ce le aŭ pregătitŭ unŭ viitoriŭ dulce; şi Dumnezeŭ va resplăti ostenelile tuturora, cariĭ aŭ 

assudatŭ pentru întemeierea acesteĭ stărĭ dorite! 

 A r a d ŭ  17 I a n u a r i ŭ . În aniĭ nu demultŭ trecuţĭ, căndŭ, Pré Onoratulŭ Domnŭ Patriciŭ 

Popescul, Arhimandritulŭ Opoveĭ şi Administratorele dieceseĭ Araduluĭ, ca Proto-Diaconŭ se affla 

Professore de Teologiă în istitutuluĭ clericale arădanŭ, prin zelulŭ, îndemnarea şi stăruinţa sea, s’a fostŭ 

întemeiatŭ o bibliotecă pe séma acestuĭ institutŭ pentru trebuinţa şi folosulŭ clericilorŭ. Acéstă tineră 

bibliotecă, parte prin offerte benevole de cărţĭ şi de banĭ, parte prin neobositele şi aşia zicăndŭ maĭ 

siluitóriele stăruinţe a le începătoriuluĭ eĭ, crescu pănă la 339 autorĭ în maĭ multe volume, după cum se 

vede din însemnările arhivuluĭ acestuĭ institutŭ. Către acésta, pentru ca cu timpulŭ să pótă şi maĭ multŭ a 

se înavuţi şi a adduce folosŭ tinerimeĭ, fundatorele a maĭ depusŭ şi în casa de păstrare din Arad 43 fl. m. 

c. pentru creşterea şi prosperarea acesteĭ bibliotece. Pentru aceste cugete frumóse, pentru aceste stăruinţe 

bărbăteştĭ şi pentru aceste fapte generóse, fundatorele biblioteceĭ şia făcutŭ unŭ nume care resună cu 

plăcere între poporulŭ romănŭ. Professoriĭ următorĭ preţiuindŭ acéstă bibliotecă după importanţa eĭ, o 

păstrară cu sinceritate ca unŭ depositŭ sfăntŭ pănă la porumperea trecutelorŭ evenimente, cănd institutulŭ 

clericalŭ nu atătŭ din sgomotulŭ armelorŭ, cătŭ din alte împregiurărĭ, fu nenorocitŭ a appune. Cu acéstă 

appunere a institutuluĭ biblioteca a sufferitŭ marĭ şi simţitórie daune; despre o parte căcĭ multe cărţĭ care 

s’aŭ fostŭ datŭ maĭ înainte spre cetire la uniĭ din clericĭ cariĭ pe urmă s’aŭ preoţitŭ, şi la privaţĭ, nu s’aŭ 

maĭ întorsŭ înnapoĭ; ear despre altă parte cu occasiunea bătăilorŭ întămplate la Arad între împerialĭ şi 
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revoluţiunarĭ, străpurtănduse dela unŭ locŭ la altulŭ pentru scăpare, a pătimitŭ multe perderĭ. Cu tóte 

aceste pe cătŭ aŭ lăsatŭ împregiurările acele fatalĭ, s’a pusŭ tótă silinţa, ca atătŭ instrumentele institutuluĭ, 

cătŭ şi remăşiţele biblioteceĭ să se păstreze pănă în anulŭ 1851, cănd pré Onoratulŭ Domnŭ fundatore, 

ordinănduse Administratore alŭ dieceseĭ, a măntuitŭ biblioteca din gura periciuniĭ. 

 După ce în anulŭ 1852 prin părintésca îndurare a M. S. Împăratuluĭ şi prin disposiţiunea Sfinţenieĭ 

Sele Patriarhuluĭ serbescŭ, a reânviatŭ institutulŭ clericale, una din cele din tăiŭ îngrigirĭ ale nóstre a fostŭ 

ca să se reânvie şi biblioteca. După cercetarea cataloguluĭ cărţilorŭ şi după înregistrarea lorŭ s’a vezutŭ, 

că din 339 autorĭ se află în fiinţă 258, şi că prin urmare lipsescŭ 81. Acéstă lipsă cu atătŭ este maĭ mare şi 

maĭ simţitórie, cu cătŭ în diecesea Araduluĭ, în periferia cetăţiĭ acesteia suntemŭ depărtaţĭ de institute 

literarie romane gimnasialĭ, şi nu suntŭ alte bibliotece romane decătŭ acésta a institutuluĭ clericale. Decĭ 

spre a correspunde intenţiuneĭ pré Onoratuluĭ Domnŭ fundatore, spre a stringe resipetele şi împrăştiatele 

cărţĭ şi spre a completa acéstă modestă bibliotecă, ne vedemŭ îndetoraţĭ de a publica şi a provoca pe toţĭ, 

la cariĭ s’arŭ affla în pestrare cărţile care lipsescŭ, ca să binevoiască a le adduce înnapoĭ şi a primi 

mulţămirea nóstră că le aŭ scăpatŭ din peire. Totŭ odată ne folosimŭ de occasiunea acésta de a ne addresa 

către inimile cele calde ale tuturorŭ Romănilorŭ zeloşĭ, ca preţiuindŭ importanţa şi folosulŭ acesteĭ micĭ 

bibliotecĭ, să binevoiască a o ajjuta şi a o sprigini ca să pótă creşte şi a se îmmulţĭ spre a adduce folósele 

ce se aştéptă dela dănsa. În deosebĭ ne addresămŭ către DD. Autorĭ, cariĭ aŭ tipăritŭ vreo carte, seŭ cariĭ 

cugetă a publica, ca din ostenelele ce punŭ pentru luminarea şi înaintarea poporuluĭ, să nu cruţe a’şĭ 

mulţămi conştiinţa şi a înavuţi acéstă bibliotecă cu căte un essemplariŭ seŭ şi mai multe din cărţile ce daŭ 

la lumină. Numaĭ aşia biblioteca acésta va creşte şi se va îmmulţĭ, folosulŭ eĭ se va întinde departe, şi 

numele binefăcătorilorŭ vorŭ fi glorificate. – Petru Raţ Professore primariŭ de Teologiă în institutulŭ 

clericale din Arad. 

————— 

Austria. V i e n a  2  F e v r u a r i ŭ .  Spre a se pune în lucrare recrutaţiunea din anulŭ acesta, s’aŭ 

hotărătŭ commisiunĭ de assentaţiune ambulanţĭ, care vorŭ umbla prin ţerile de corónă după răndulŭ 

aşşezatŭ în priviinţa acésta. 

– Fiindŭ că în aniĭ trecuţĭ mulţĭ suppuşĭ austriacĭ, ómenĭ cu prindere şi cu aşşezămăntŭ, ’și au 

părăsitŭ ţerile lorŭ şi aŭ emigratŭ în America, unde îşĭ încipuia că vorŭ găsi fericirea la totŭ pasulŭ; şi 

fiindŭcă assemenea ómenĭ după ce s’aŭ vezutŭ înşelaţĭ în illusiunile lorŭ se întorcŭ ear în Austria, sărăciţĭ 

cu totulŭ şi înavuţiţĭ numaĭ cu ideĭ politice şi moralĭ, precum le aŭ învăţatŭ din attingerea lorŭ cu 

emigranţiĭ germanĭ din America dela nordŭ; de aceea ministeriulŭ din lăuntru a ordinatŭ, ca deregătoriele 

politice să admoneze pe assemenea ómenĭ cariĭ vorŭ a emigra, că printr’acésta perdŭ dreptulŭ de cetăţiani 

austriacĭ, cererile ce le arŭ face maĭ pe urmă la întórcerea lorŭ, nu vorŭ fi luate în sémă, şi nicĭ eĭ nu vorŭ 

fi primiţĭ a intra în provinţiele austriece. 

– După importanţa ce aŭ, în minutele aceste, ştirile din Montenegro, consiliulŭ administrativŭ al 

Loiduluĭ austriacŭ din Triestĭ, a hotărâtŭ să îndoéscă călătoriele către Dalmaţia, şi aşia în cursulŭ luneĭ 

acesteia, în tótă Lunea şi Joia va pleca unŭ vasŭ cu abure din Triestĭ către Dalmaţia. 

 – Într’o scrisóre din Berlinŭ se facŭ cunosute următóriele: Coşiutŭ a aflatŭ nu demultŭ unŭ metodŭ 

noŭ de a străcura scrierile revoluţiunarĭ. Propaganda magiară a avutŭ nenorocirea de a i se prinde, prin 

privegierea deregătorielorŭ austriace, cea maĭ mare parte din proclamaţiunile eĭ şi din scrierile cele 
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apprinzătórie. Spre a scăpa de acéstă secvestrare, s’aŭ făcutŭ într’o fabrică din Londonŭ unŭ numerŭ de 

basmale de bozunariŭ de mătasă şi de lână cu văpselĭ, şi pe care Coşutŭ le a trimisŭ prin Veneţia în 

Ungaria. După cea dintăiŭ spălătură, perŭ tóte figurele şi văpselile, şi ese affară o proclamaţiune 

revoluţiunare, care a fostŭ tipărită cu o negrélă hemică. (Loidŭ). 

————— 

Franţia. 

 P a r i s ŭ  27 I a n u a r i ŭ . Monitórele publică programa pentru pompa şi ceremonia ce este să se 

facă cu occasiunea cununieĭ besericeştĭ a Împăratuluĭ.  

După cununiă vorŭ fi petrecerĭ marĭ, serbătorĭ popularĭ, teatre fără plată, illuminaţiunĭ şi altele, 

care vorŭ înălţa serbarea zileĭ şi a evenimentuluĭ aceluia. 

 Corpulŭ diplomaticŭ întregŭ se va affla faţă la ceremonia cununieĭ în beserica Notre-Dame şi după 

sevărşirea actuluĭ acestuia, este poftitŭ şi în palatulŭ Tuilerĭ la concertulŭ ce se va da accolo. 

 Împăratulŭ nu vré ca mirésa sea să fie în zioa nunteĭ împodobită cu diamantele coróneĭ, zicănd că 

acésta póte se însemneze nenorocire. De aceea artistulŭ curţiĭ este însărcinatŭ, ca pentru fiitoria 

împărătésă să facă o diademă din petre preţióse care va costa 2 milióne francĭ. 

 Fiitória împărătésă s’a interesatŭ fórte multŭ pentru o amnestiă generale şi pentru îmblănzirea 

decretelorŭ în contra familieĭ Orleans, şi precum se aude, se vorŭ împlini dorinţele ei. 

 Fiitoria împărătésă n’a vrutŭ să priméscă darulŭ de 600,000 francĭ ce oraşulŭ Parisŭ a hotărăŭt a’ĭ 

face cu occasiunea cununieĭ. Împărătésa a adresatŭ o scrisóre către consiliulŭ municipale, prin care îĭ 

mulţămeşte pentru simtimentele ce le a arătatŭ; dar totŭ odată îlŭ pofteşte ca suma aceea întrégă să o 

împartă între seracĭ. Se zice că cu capitalele acesta se va fonda o scólă de fete serace. 

 În zilele acestea Arhiepiscopulŭ Parisuluĭ a făcutŭ o visită fiitórieĭ Împărătese; la plecare ea ’ia 

datŭ unŭ portofeiŭ cu bancnote zicăndŭ: acesta e pentru seracĭ! 

 În Parisŭ şi în tótă Franţia se formeză între lucrătorĭ soţietăţĭ de ajjutórie şi spriginire împrumutată. 

Împăratulŭ a numitŭ optŭ Preşedinţĭ pentru optŭ assemenea soţietăţĭ, şi a datŭ voiă ca să se maĭ facă în 

Parisŭ alte 6 soţietăţĭ de acelea. 

 Împăratulŭ a eratŭ pe maisteriĭ cariĭ lucră accasă materiale date de fabricanţĭ, ca să nu plătéscă 

contribuţiune industriale. 

 Depeşele telegrafice sosite din Paris cu data 30 şi 31 Ianuariŭ sună, că s’a sevărşitŭ ceremonia 

cununieĭ besericeştĭ; Împăratulŭ şi Împărătésa, după ce s’aŭ întorsŭ în palatŭ, aŭ plecatŭ la St-Clu, şi 

preste totŭ loculŭ aŭ fostŭ salutaţĭ cu cele maĭ viĭ acclamaţiunĭ a le poporuluĭ. Împăratulŭ a datŭ amnestiă 

la 3000 espatriaţĭ, şi maĭ remănŭ accum numaĭ 1200.                                                    ————— 

Anglia. 

 L o n d o n ŭ  27 I a n u a r i ŭ . Se adeveréză ştirea că Lordulŭ Palmerstonŭ va propune la începutulŭ 

sesiuneĭ parlamentuluĭ ca să se îmmulţéscă armata. Atătŭ pedestrimea şi călărimea, cătŭ şi artileria şi 

marina vorŭ primi întărirĭ. Suma acésta însă nu se va poté sui peste 12,000 ómenĭ, căcĭ decănd 

emigraţiunea creşte ómenilorŭ nu le place viaţa de casarmă şi nu vreŭ să se înroleze la miliţiă. 

 Baronele Lionel Rotşild a primitŭ invitaţiune dela Împăratulŭ Franţosilorŭ ca să mérgă la Paris, 

spre a fi faţă la serbătórea cununieĭ. 
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 Guberniulŭ anglicŭ cugetă ca în luna luĭ Aprilie séŭ Maiŭ să cieme la eserciţie tótă miliţia 

conscrisă. 

 Poliţia din Liverpool a făcutŭ o descoperire tristă, că soţietatea cea înfricoşiată şi secretă din 

Irlandia, care are de scopŭ a ommorâ pe proprietariĭ de pămăntŭ ce tiranisescŭ pe arendaşiĭ ceĭ micĭ, are 

ramure întinse şi în Anglia şi Scoţia. În urma descoperireĭ acesteia s’aŭ arrestatŭ mulţĭ indivizĭ suspecţĭ 

din Liverpool, Manşester şi Dublinŭ. 

 Lorziĭ bancieriĭ şi toţĭ avuţiĭ ceĭ maĭ însemnătorĭ allérgă cu grămada la Paris, spre a vedé pompa şi 

ceremonia cununieĭ Împăratulŭ Franţosilorŭ. 

 

Montenegro. 

 La ştirile ce s’aŭ publicatŭ despre lovirile Turcilorŭ cu Montenegriniĭ, Observatorele dalmatinŭ 

adaogă desluşirile următórie maĭ pe largŭ: Pecănd unŭ corpŭ de Turcĭ a bătutŭ Grahovo, Reis Paşa cu 

trupele luĭ a pătrunsŭ prin strimtórea dela Planiţa pănă la Ostrog în Montenegro, în vecinătatea 

Herţegovineĭ. Dela Ostrog este o potecă îngustă printre munţĭ şi prepastiĭ preste Piosavaţa, Zevo şi Bieliţe 

pănă la Neguş. În seculiĭ trecuţĭ maĭ mulţĭ Vezirĭ bosniacĭ, cariĭ vrură să petrundă în Montenegro, fiind 

bătuţi, îşĭ perdură armatele în strimtorile acestea. Principele Daniil, îndată ce a auzitŭ de venirea luĭ Reis 

Paşa, ’ia eşitŭ înainte cu o trupă de Montenegrinĭ alleşĭ şi’la respinsŭ înapoĭ. În timpulŭ întămplărilorŭ 

acestora decătre Herţegovina, Montenegriniĭ din ţinutulŭ Berda aŭ eşitŭ înaintea corpuluĭ de Turcĭ cariĭ 

vinea către Bielopavlici, şi după ce îĭ respinseră înappoĭ, ommorâră 150 ómenĭ, şi le luară multe arme, 

muniţiune şi caĭ. Totŭ în timpulŭ acesta, după cum s’a publicatŭ, 3000 Montenegrinĭ din ţinutulŭ 

Cernicica s’aŭ portatŭ cu bravură în contra 12,000 Turcĭ, cariĭ se însemnară în părţile acelea cu multe 

tiraniĭ în contra femeilorŭ, copiilorŭ şi bătrănilorŭ. Principele Daniil a trimisŭ o scrisóre către braviĭ 

Montenegrinĭ dela Cernicica şi dela Ricica, prin care îĭ laudă şi îĭ încuragiază ca să păstreze unirea 

frăţéscă şi să stăruiască în luptă. 

– După arderea şi pustiirea Grahovuluĭ de Turcĭ, nu se ştia ce s’a făcutŭ Voevodulŭ Vuiatici. S’a 

auzitŭ maĭ pe urmă că arŭ fi scăpatŭ într’o peşteră. După ştirile cele maĭ noue s’a adeveritŭ că a căzutŭ 

prinsŭ în mănile Turcilorŭ, cu familia sea şi cu vreocăţĭva din credincioşiĭ seĭ. Selim Beĭ stă cu 10,000 la 

hotarele Albaniei. Omerŭ Paşa a sufferitŭ perderĭ simţite la Bielopavelici, şi accum a luatŭ posiţiune la 

Spuţ. 

Turcia. 

 C o n s t a n t i n o p o l e .  22 Ianuariŭ. Abd-el-Cader, după ce’șia făcutŭ visita la Sultanulŭ, s’a dusŭ 

la Brusa, care este loculŭ internăriĭ luĭ.  

 – După cum în partea appusuluĭ Turcieĭ, s’aŭ resculatŭ Montenegriniĭ pentru independinţă, aşia la 

resăritulŭ eĭ aŭ rebelatŭ Drusiĭ, cariĭ nu vorŭ să se supună mesurelorŭ de recrutaţiune a le Porţiĭ, şi pentru 

aceea ’șiau părăsitŭ cămpurile de semănăture şi s’aŭ retrasŭ la munţĭ. Nu demultŭ s’aŭ trimisŭ accolo 

comisarĭ Turcĭ; cariĭ să negoţieze pace şi suppunere cu dânşiĭ; dar eĭ aŭ declaratŭ, că cătŭ pentru cămpurĭ 

eĭ le vorŭ lucra, însă la conscripţiune nu se vorŭ suppune, ci vorŭ da maĭ bucurosŭ o sumă de banĭ ce se 

va hotărâ. Către acésta a cerutŭ, ca Sultanulŭ să le dee unŭ fermanŭ prin care să fie scutiţĭ de recrutaţiune. 

Se înţelege că Pórta nu póte primi assemenea condiţiunĭ, şi către primăvéră va porni din noŭ resboiŭ cu 

Drusiĭ. 
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 – În privinţa sfăntuluĭ mormăntŭ s’a datŭ o hotărâre desăvărşită, şi următóriele concesiunĭ, ce s’aŭ 

făcutŭ Latinilorŭ, s’aŭ addusŭ la îndeplinire în fiinţa de faţă a Comisariuluĭ turcescŭ Afif Beĭ  1.) Steoa 

din peştera dela Vitleemŭ, s’a aşşezatŭ ear accolo cu cieltuiéla Latinilorŭ şi în numele Sultanuluĭ; dar cu 

tóte acestea Latiniĭ n’aŭ dreptŭ de a ţinea accolo serviţiŭ dumnezeescŭ ca maĭ înainte. 2.) Li s’a datŭ o 

cieă de cele marĭ de la pórta cea mare a besereciĭ din Vitleemŭ, fără însă a fi slobozĭ de a face vre o 

scimbare în lăuntrulŭ besericeĭ. 3.) S’a datŭ voiă Latinilorŭ ca în beserica sf. mormăntŭ a Marieĭ să ţină 

serviţiulŭ dumnezeescŭ dinpreună cu celelelate confesiunĭ, într’o zi uniĭ într’altă zi alţiĭ. În timpulŭ 

sfăntuluĭ serviţiŭ Latiniĭ să întrebuinţeze vasele lorŭ cele sfinte; dar nu suntŭ slobozĭ să attărne candele, 

icóne ş. ce. l., şi în zilele serbătorilor celorŭ marĭ să lase pe Grecĭ ca să slugéscă întăiŭ, potŭ însă 

într’acelaşĭ timpŭ să ţină şi eĭ serviţiulŭ dumnezeescŭ la unŭ altariŭ portativŭ. 4.) S’a datŭ însfărşitŭ 

Latinilorŭ preferinţa de a ţiné serviţiulŭ dumnezeescŭ în capela munteluĭ Olivetuluĭ. ‒ După cum 

înştiinţéză gazeta dela Triestĭ, Latiniĭ nu suntŭ mulţămiţĭ cu concesiunile acestea, şi aŭ datŭ unŭ protestŭ 

poternicŭ atătŭ luĭ Afif Beĭ, cătŭ şi consulelulŭ franţosescŭ D. Bota. Dar şi Greciĭ suntŭ înfuriaţĭ pentru 

aceste concesiunĭ făcute Latinilorŭ, nu vorŭ să se suppună nouelorŭ disposiţiunĭ, şi Patriarhuluĭ grecescŭ 

a plecatŭ la Constantinopole, spre a reclama din noŭ cu ajjutoriulŭ ambasadeĭ ruseştĭ. 

   

 

Înştiinţare. 

 Subtânsemnatulŭ, denumitŭ fiind prin decretulŭ înaltuluĭ Ministeriŭ de justiţiă Corredactor la 

buletinulŭ legilorŭ imperiuluĭ din Viena, me simtŭ îndetoratŭ a correspunde ciămăriĭ ce mi se face şi a 

occupa postulŭ ce mi se offereşte. Acéstă împregiurare redică de assupra mea responsabilitatea de 

Redactor alŭ Telegrafuluĭ romanŭ, şi cu numerulŭ 8 alŭ fóieĭ acesteia numele meŭ încétă de a maĭ figura 

în acéstă cualitate. 

A a r o n  F l o r i a n.  

 

Î n ş t i ĭ n ţ a r e  d e l a  e d i t u r a  T e l e g r a f u l u ĭ  r o m a n ŭ.  

 De şi prin retragerea D. Aaron Florianŭ se face scimbare în redacţiunea Telegrafuluĭ romanŭ; dar 

editura credinţiósă îndetoririlorŭ sele către publicŭ, va urma cu fóia acésta regulatŭ şi neîntreruptŭ, ca şi 

pănă accum. Întrebuinţănduşĭ mijlócele ce le are în disposiţiune, se va sili pănă însfărşitŭ a satisface 

aşteptăriĭ şi dorinţei publiculuĭ, şi a merita încrederea ce i s’a datŭ: despre care în numărulŭ viitoriŭ maĭ 

pre largŭ. 

T i p o g r a f i a  d i e c e s a n ă.  
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Redactor respunzetoriŭ: Aaron Florian.   

Editura şi tipariulŭ Tipografieĭ diecesane. 




