




Rozália RÁKÓCZY
Ana LENART

DDooccuummeennttee ppaaººooppttiissttee rroommâânneeººttii
îînn VViieennaa

(Despre publicare) 
Documentele publicate sunt tipãrituri
mici româneºti cu alfabetul vechi, care
au fost prezentate în anuarul ACTA –
1998 ºi care nu figureazã în volumele
„Studii ºi documente privitoare la revo-
luþia românilor din Transilvania în anii
1848–49)” (vol. I, S. DRAGOMIR, Si-
biu, 1944), respectiv  „Documente pri-
vind revoluþia de la 1848 în Þãrile Ro-
mâne, C, Transilvania” (I–V, 1977–
1992), cu excepþia nr. 2 (vol. IV, p.
316–349). Exemplarele, pe baza cãrora 
s-a lucrat, s-au pãstrat în Biblioteca Na-
þionalã a Austriei (Österreichische Na-
tionalbibliothek). Au fost puse în evi-
denþã ºi descrise de Rozália RÁKÓCZY,
transcrierea fiind efectuatã de Ana LE-
NART. În completarea acestor documen-
te, prezentate în cataloagele din anuarele
ACTA, introducem ºi un text, care nu ne-
cesitã transciere, fiind tipãrit cu caractere
latineºti, ºi putând fi reprodus în formã
facsimile – este vorba de prima procla-
maþie a generalului BEM, de la Oradea.
Notele se referã numai la probleme de
transcriere ºi la cele câteva precizãri fã-
cute în limba maghiarã.
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ÎÎnn ººttiiiinnþþaarree ccããttrrãã RRoommããnnii
ddee lleeggee rrããssããrriitteeaannãã nnee uunniittãã!!

Trimiºi Romãnilor din Comitatele (varmeghi-
ile) Arad, Bichiº, Bihar, Temeº, Torontal, si Caraºu, cu
Peºtani din preunã conviind, adecã strãngãndusã la
oraºul Peºta în 3/15. Maiu anulu curgãtoriu 1848. – cã-
teva zile sau sfãtuituse, ce este ºi ce ar fi de a face pent-
ru bunul poporului, ºi Niamului Romãnesc? deci sã
învoirã ca întrebile Naþionale sã deie o petiþie, adecã
rugare la Sfetnici înãlþatului Împãrat al Ungariei
Ferdinand V. adecã la Ministeriumul Patriei, – carea
petiþie aºternãnduo numiþi ai Romãnilor trimiºi –
marele Ministerium bine voi cu ce mai mare bucurie a
înþelege cugetul, ºi credinþa bunã a Romãnilor cãtrã
înãlþatul Împãrat Ferdinand al V-lea, – ºi dragostia cãtrã
Patrie, ºi zisã: cumcã de dulce datorinþã ãº cunoaºte a
pãzi de bunul poporului, ºi Niamului Romãnesc, –
mulþãmind în numele Înpãratului, ºi în numele Patriei
credinþa ce bunã a Romãnilor. 

Petiþia, adecã rugarea ce trimiºi Romãnilor o
subºternurã la marele Ministerium, – în chieltuiala ce-
lora ce sau strãns, ºi sau sfãtuit, sã va tipãri în limba
Unguriascã ºi în limba Romãniascã, – ºi prin toatã Pa-
tria sã va înpreºtia la poporu, – iarã:

Fiind cã lucrul cel mai de chepetenie iaste, ca
tot poporul Romãnesc sã vazã, sã cunoascã, ºi singur sã
se în vingã despre acea, cumcã aleºi Romãnilor, ca
drept credincioºi în lege, iubitori de Patrie, nu au alt
cuget decãt soartea poporului Romãnesc pe calea legi
sã o ajuture, ºi starea creºterii de subt jugul strein sã o
smulgã: deci astãzi neam învoit, ca în luna viitoare
adecã: iunie 13. dupã cãlindariul vechiu, – iar dupã
cãlindariul nou iune 25. – sãne adunãm în oraºul Ti-
miºoara, ºi sãne sfãtuim cu toþi la olaltã pentrul bunul
de obºte mãrturisind credinþã cãtrã înãlþatul Împãrat, ºi
legile Patriei – aciasta adunare poporalã fiind cu ºtirea
înaltului Ministerium, – cunoscut vã facem fraþilor
Romãni, ca sã ºtiþi ºi ca sã vã învoiþi prin aleºi comu-
nitãþilor parte a lua, – adecã: toatã comunitatea trimitã
un mãdulariu din sãnul sãu, – ºi de cumva nu ar putea
însuº atrimite – atunci binevoiascã Satul, sau oraºul cu
pecetea Satului, ºi a Sfintei Biserici pre cel mai de
aproape din prejur care va sã miargã, al înputernici în
numele sãu, – de sine înþelegãndusã, cã toþi ceia ce vor
veni la locul numit, numai aºa vor avea parte, deacã vor
fi trimiºi, – pentru aciasta darã voim, ºi vã rugãm, ca
dela trimiþitori cu pecete întãritã scrisoare sã aveþi.

Dat în adunarea Romãnilor la Peºta Maiu
9/21. 1848.

DRAGOª Ivan mp.1

Actuariu
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[semnãtura: (în UNG. 1848/3/19 cu: adecã)
DRAGOª Ioann]
Manuil GOJDU mp.2

Prezidentul Adunãri
[semnãtura: (în UNG. 1848/3/19 cu: adecã)
Manuil GOJDU]
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Domnilor ministrii!
Naþia romãnã ºi dupã mãrturisirea istoriei e

una dintrã cele mai vechi naþii în Ungaria. Dela început
dupã fãcuta legãturã dãnd mãna cu ungurii au apãrat
Patria, º pentru bunul aceia lucrãnd cu nemiºcatã stã-
tornicie nu numai sãngele ºi averia ºau jertfit ba încã în
protiva musulmanilor, ºi altor barbari din preunã cu
neamul unguresc au fost Zid apãrãtoriu patriei acestia,
ºi prin aciasta a totã Europa care urmã dupã lumina þi-
vilizãþiei.

Naþia aciasta asupritã de valurile veacurilor
multe au rãbdat fiind amurþitã de patimile strãmbãtãþii
ºi a nerecunoºtinþei.

Zioa de pofte a neamurilor întememeatã pre
vecinica dreptate sa ivit! ºi annul 1848 urmãnd înbol-
diri jeniului patriei acestia, în binecuvãntarea libertãþi
pe toþi cetãþeni patriei fãrã osãbire de religie asemenia
înpãrtãºindui: de simþul acesta libertãþi sã bucurã ºi Na-
þia Romãnã; ºi timpul acesta dupã lipsiri de mult vea-
curi cu pept înflãcãrat sãlutãndul:

Noi în numele Naþiei Romane din Ungaria ca
trimiºi aceia dechiarãm: coronatului înpãrat din Un-
garia ºi pãnã aci neprecurmat arãtatã credinþã, în su-
fleþiþilor luptãtori pentru dreptate mulþãmire, cãtrã fraþi
nostri Unguri dragoste, iarã cãtrã întãiul ne atãrnãtoriu
ministerium unguresc simpatie, ºi încrezãmãnt mãrturi-
sind: cumcã ne þinem de ce mai sfãntã datorie cu patrio-
ticã jertfire a ne lupta pentru mãrirea coroanei ungu-
reºti, ºi pentru întregimea împãrãþiei.

Deci darã cãnd principile aceste le aºternem, ºi
hotãrãt dupã chemarea noastrã în numele Naþiei cu
cuvinte ferbinþi înaintea Ministeriului petrecut de
dragostea Naþiei, tot deodatã sântem datori a mãrturisi,
cumcã umblarea noastrã nuse întemeiazã pe acea
ticãloºie omeneascã, carea în oarãle mãrimei însãtoºatã

fiind de cercarea graþiei însuºi de sine sã supune, ci
potrivit cu origina noastrã romanã, în timpul lipsei arã-
tãm ungurilor cumcã noi suntem adevãraþi preteni.

Atãta e ce în numele Naþiei, dupã lipsã ºi în
faptã arãtãnd, cu cuvinte descoperim; ºi acuma: 

Ce sã atinge de soartea noastrã, ne apropiem cu
cumpãtatele noastre dorinþe cãtrã ministeriul naþional.

Avem ºi noi dureri urmate din rãutãþile tim-
purilor; avem ºi legiuite pofte acãrora lecuire ºi înpli-
nire potrivit timpurilor a o lua în sobotinþã cu atãta mai
puþin o putem trece cu vederea: cu cãt mai tare suntem
încredinþaþi despre aceia; cumcã prin þãntita lucrare ºi
astfeliu de încercare sãva nimici; carea fiind povãþuitã
de o mãnã nevãzutã a stãrii ce au urmat din rãotãþile
timpurilor, ar putea fi ºi spre primeºdia þãrii noastre.

Durerile care le pomenirãm sã ating de soartea
intereselor noastre naþionale, ºi sã nasc de acolo: cã
slavismul încã înainte de cãteva sute de anni lipsindune
de literile noastre cele bisiriceºti ºi scolasticeºti slovele
lui Chiril, au voit Naþia noastrã ao despãrþi de cãtrã
Europa civilizatã, pentru aceia, ca aºa prin o sãlã
moralã sã o poatã trage în cursa slavismului, ºi fiind cã
originalul caracter a naþiei noastre nu sau putut strãmu-
ta, au întrebuinþat ºi starea noastrã cea izolatã, fãrã de a
fi fost noi întrebaþi; acel soiu al slavilor care, în annu
1690. au venit înpãmãntu unguresc, au tras ºi pe Naþia
Romãneascã, cea de o lege cu sine supt aripile aºa nu-
mitului: Declaratorium Illiricum3. Dela care timp hie-
rarhia (preoþimea) sãrbeascã au monopolizat toate tre-
bile bisiriceºti ºi scolastice, cu ce mai mare stricare a
naþiei noastre. Libertatea, Egalitatea ºi Frãþietatea nu
sufere ca întro patrie, sã domniascã un popor asupra
altuia, ºi fiind cã firea, caracteru ºi deosãbirea în limbã,
cu un cuvãnt datorinþa politicã a naþiei romãneºti
pofteºte ca sã se nimiciascã amestecarea la olaltã, la
carea þinteºte panslavismu, pentru aceia:

Din datorinþa care avem cãtrã bunul naþiei
nostre romãneºti mãrturisim, cã avem nestrãmutatã
voinþã a ne despãrþi de cãtrã sãrbi în toate trebile bise-
riceºti ºi scolastice; ºi dupã ce din înprejurãrile mai de
curund ivite apriat sã vede cumcã sãrbii prin lucrarea sa
voiesc a supra întregimea crãimei ungureºti; ºi dupã ce
ºi mitropolitul sãrbesc carii sã aflã supt constituþia un-
gureascã, sau fãcut pãrtaº lucrãrii acestia, noi pre dãn-
sul ca pre unul, care sau îndepãrtat dela calea legii nul
putem cunoaºte mai mult de cap bisiricesc a concetãþe-
nilor ºi a neamului nostru. Aºa darã poftim:

1-a. Ocãrmuire bisiriciascã cu totul neatãrnatã
dela Mitropolitu Carloveþului, carea ºi pãnã atuncea,
pãnã ce legiuitul nostru sinod înprivinþa aciasta va
hotãri, sã ocãrmuiascã provisorie supt nume de vicari
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mitropolit, luãnd lãngã sine doi bãrbaþi adevãraþi ro-
mãni, unul din ciata preoþiascã, iarã altu dintrã mireni. 

2-a. Sã sã trimitã supt preºedinþa unui comi-
sariu ministerial o comisie aleasã din romãni, ºi sãrbi –
la numãr de o potrivã; carea cercãnd starea fundaþiilor
bisiriceºti ºi scolastice, precum ºi starea ºi diplomele
mãnãstirilor, iarã mai vãrtoc cã cine au fost fundatori
acelora, sã poatã sfãrºi mijlocirea despãrþirei ºi casã
poatã cãpãta fieºte care parte, partea sa.

3-a. Sã avem sinod de chilin ºi ocãrmuire bise-
riciascã ºi scolasticã neatãrnatã, a cãria mãdulari sã fie
aleºi numai dintrã fii naþiei noastre.

Dupã credinþa ce o avem cãtrã fraþi nostri
unguri, ºi cu care credinþã precum tare credem, ºi din
partea lor vom fi întimpinaþi, poftele noastre cele
politice în urmãtoarele punturi le cuprindem:

a) Concetãþeni Romãni limba ungureascã o
cunosc de diplomaticã, însã ºi ei aºteaptã aceia, ca
întrebuinþarea limbei sale naþinale neînpedecatã sã se
lesã în bisereci, la învãþarea fiilor sãi, ºi pretutindenea
în toate trebile naþiei noastre cele din lãuntru.

b) Sã sã arãdice lãngã ministru cultului o
secþie (clasã) deosãbitã, carea sã ocãrmuiascã trebile
Romãnilor cele bisericeºti ºi scolastic, ºi în carea sã sã
aºeze numai rumãni adevãraþi de legea rãsãritului; în
carii poporu are încrezãmãnt.

c) Sã sã întoarcã mai mare bãgare de samã de
aci înainte asupra fiilor naþiei romãneºti, cari pãnã
acuma nu fãrã durere sã priveau a fi trecuþi cu vederea.

d) La reghimentele militãreºti, mai cu siamã
sã se aºezã (aplichezã) ofiþiri de romãni.

Care pofte drepte ºi eºite din suflet adevãrat,
grãbind ale aºterne înaltului ministerium, care e încun-
giurat de credinþã ºi dragoste, noi în numele nostru ºi în
numele naþiei carea pre noi aicia neau trimis, cu cucer-
nicie poftind ºi dorind fericirea Patriei noastre, din
toatã inima ºi din tot sufletul strigãm. Sã trãiascã þara,
sã trãiascã craiul, sã trãiascã libertatea, egalitatea ºi
frãþietatea.

Datusau în Pesta din ªedinþa Romãnilor
adunaþi de prin Comitaturile ce mai jos sã vor însemna4

în 21. Mai 1848.

GOZSDU Mano mk.5 elnök6. – CZAPOS
György mk. helyetes esperes7. – BOCZKO Pál mk.
kisjenöi lelkész8. ARKOSI János mk., PETRILLA Pál
mk. Arad megyei képviselõk9. – DRÁGOS János mk.,
FONNAY György mk., ZSIGA Miklós mk. Bihar
megyei képviselõk. – NYIKORA David mk., SZUCSU

Moyses mk., SZABÓ János mk. Békés megyei kép-
viselõk. – MISICS János mk., CSERMENA Péter mk.,
MUNTYAN György mk., BRÁNKOVÁN Balázs mk.,
POPOVITS Simon mk., RÁCZ Athanasz mk., PET-
ROVITS János mk., ILICS István mk., JORGOVÁN
Miklós mk., CZÁRÁN Miklós mk., BOGDÁN Vincze
mk., BOGDÁN László mk., JANKULESZKU Julián
mk. Temes és Torontal megyei képviselõk. – SZTUPA
György mk., SZERB Tivadar mk., AURÁN János mk.,
PAP Zsigmond mk., PUTITS János mk., FARKITS
Péter mk., SAGUNA Fréta mk. pesti képviselõk10. –
FOGARASY Balázs mk., RADULOVITS Gergely
mk., FOGARASY György mk., VUJA Ignácz mk.,
varasdiai esperes11, BOZSINKA Auxentius mk., FO-
GARASY Todor mk., VÉLJA Mihály mk. Theologiai
tanitó12, MÁRKU János mk. lugosi esperes13, PAS-
KUL Miksa mk. krassói képviselök14.

33..
19 septembrie 1848
Österr. Nationalbibliothek  Fl. Ung
Viena

Folio, 42,5 x 28 cm.
UNG. 1848/7/15

CCiinnssttiittãã PPrreeooþþiiee ººii IIuubbiiþþiilloorr RRoommããnnii!!

Sã ºtiþi cã prea iubitul Împãrtul nostru este
bolnavu. Nemþi, Slovaci ºi Sãrbi, voind aºi întoarce
spre folosul sãu bolnãvie înpãratului, pizma, în sînul
sãu de mult pãstratã, asupra romãnilor, ºi fraþilor noºtrii
unguri, ºi au vãrsato în cele mai blãstãmate fapte,
adecã: au început bãtae, asupra þãrei ºi vãrsare de sãnge
în protiva ungurilor, ºi a romãnilor, ca sãne rãpeascã
þara, pãmânturile, avuþiile, moºiile, ºi aºa fãcândune pre
toþi miºei, sãne supue subt picioarele sale. – Frumoasã
libertate, mare dar cãpãtarãm noi dela Domni Þãrei în
dieta trecutã; picarã dupã noi lanþurile apãsãrei, nisã
deºchiserã toate diregãtoriile, ca, ºi pruncul celui mai
de pre urmã plugariu, sã poatã fi poruncitoriu la var-
meghe, ocârmuitoriu în þarã. ºi ministru lângã înpãratu!
– Vistierie þãrei veni din Veciu în þara noastrã, ca cu
bani, ce ’esu din cãile þãrei, nu strãini, ci noi, cari pân’
acuma ’eramu miºei ºi vai de noi, – sã ne fericim, din
bani aceºtia ar da dieta platã cuviincioasã popelor
romãneºti, ar creºte, ºi ar învãþa prunci noºtrii cei miºei,
– ar înviia negoþãtoria, sar face drumurile, ar înflori
toatã þara. –

Nemþi, Slovaci, ºi Sãrbi cu inimã turburatã piz-
muescu fericire aciasta, romãnilor ºi fraþilor noºtri
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unguri, – voiescu sãne stângã pre toþi dupã faþa pãmân-
tului, – însãtoºazã dupã sângele alor toþi acelora prea
buni Domni, cari nepotândusã mai mult uita la fãrã de
legile, ºi nãdreptãþile, de care ’erau lãcuitori þãrei nãcã-
jiþi, în dieta trecutã aprinserã luminã înaintea ochilor
nostri, ºtearserã pedepsile cele trupeºti, cinburdarã tirã-
nie, ne dãdurã tuturora nemeºie, ºtearserã greutãþi-
le domneºti, ºi dãruirã o miºcare noaã, ºi slobodã 
þãrenilor.

Decumcã noi nune vom apãra cu brânbã ro-
mãneascã, ºi arme învingãtoare înprotiva dujmanilor
acestora; decumca fraþilor noºtri unguri acuma în ciasul
primejdiei, le vom fi spre greotate, nu spre ajutoriu:
atunci nu vom remânea mai mult ca romãni pre faþa
pãmântului, ºi numai visu ca sã fie înaintea noastrã
toatã libertatea, tot darul pentru care sau luptat fraþi
noºtri unguri, în acãrora folosire ºi pre noi Romãni cu
sine de asemenea ne au întrodus.

Deci fraþilor! fiinduvã deºchisã cãrarea ºi a
bunului, ºi a reului, cu ce mai adâncã înþelepciune ale-
geºi cãrare bunului sã nuvã blasteme odinioarã rãmã-
ºiþile, ci lacrimi de bucurie sã verse pre þãrânele voastre.

Noi, cari de mult dorimu, ca romãni sã fie un
neam strãlucitu, vomu spune voaã fraþilor! care este
pentru noi cãrarea bunului?

Aciasta cãrare – precum din cele mai sus înºi-
rate încã poteþi înþelege – înclipa de acuma, nu poa-te fi
alta, decât apucare armelor, ºi râvna ce mai în-vãpãiatã:
avã lupta cu duºmani þãrei, prin fapta aciasta veþi
ajunge la culmea ce strãlucitã, la ce mai mare fericire,
de care sânt vrednici toþi aceia, cari sã luptã, ºi aboarã
la pãmânt pre duºmani þãrei.

Fraþi nostri unguri, cãrora sântem datori ale
mulþãmi: cã dupã o mie, ºi ºepte sute de ani, decând ge-
memu în jugurile strãinilor, ne fãcuremu cetãþeni, ºi
moºteni în þara ungureascã, pre noi trãmiºi Romãnilor,
cu ci’a mai curatã bucurie primindune la dietã în cânul
sãu, cu noi la olaltã aºa sã vârºirã: ba întâe numai cu fru-
mosu sã se chieme ºi unguri, ºi romãni la arme, – iarã
dacã sar afla cineva aºa de rece cãtrã þarã, ºi cãtrã bunul
de obºte, cu puterea sã se sileascã aºi înplini datorinþa.

Rogãmuvã darã fraþilor! nu aºteptarãþi pe
capul vostru sâlã, ci ascultaþi porunca aciasta cu voie
bunã; cã numai atuncia este darul primitu ºi înaintea lui
Dumnezeu, cându purcede din izvoru curatu.

ªi dacã NEPOTUL ºi PALATINUL15 þãri în
zâlele trecute mersã pentru þara nostrã în bãtaie, zicând, cã
mai gata este a peri, decât a lãsa þara în mânile vrãjmaºilor:
cum veþi fi voi, rãmãºiþile romanilor strãini de cãtrã cãtã-
nie – când cãtãnie aciasta va fi tare uºoarã: pedeapsa cu
bote, ºi vãrgele este ºtearsã; cãtãnia numai în patru ani va

þânea; înplinindusã aceºti patru ani veþi merge acasã cu
voie bunã învãþaþi, luminaþi, ºi îndrãzneþi.

Iarã dacã, cu mânile în sânu vom aºtepta, ca
pizmaºi noºtri sãne înbingã: atuncea veþi cãtãni cãte 20.
de ani, veþi peri prin þãri strãine, ºi numai întristare veþi
pricinui; iarã nu bucurie.

Dieta þãrei vã trãmite voaã fraþilor! de povã-
þuitoriu pe Groful Alessandru HALLER, aºa cã purtaþi
darã, ca în apucare armelor sã întreceþi pe însuºi unguri;
ca povãþuitoriul vostru, care înaintea Dietei au dovedi-
tu sâmþiri bune cãtrã Romãni, sãvã poatã numai lãuda,
iarã nu huli înaintea lumei.

Dacã sfatul acesta, ce vurã din inimã curatã,
voioºi ãl veþi primi, vom fi fãloºi: iarã decumca veþi fi
îndãrãptnici, vom fi ruºinaþi, ºi din adâncul inimei ne
vom întrista. Cãutaþi fraþilor! la vremile trecute, ºi arun-
caþi ochi priveghitori la viitoriul: ºi veþi fi oameni de
cãpetenie. Ajutevã Dumnezeu! –

În Peºta 19. Septemb. dupã calendariul nou
ai vostri voitori de bine:

IIooaann GGOOZZMMAANN mm.. pprr..16

IIoossiiff AAªªBBRRUUªª mm.. pprr..17

Deputaþi romãni din Biharea

În tipariu lui V. KOZMA

44..
24 septembrie 1848
Österr. Nationalbibliothek  Fl. Ung
Viena

Folio, 37,5 x 23 cm.
UNG. 1848/7/26

Patria noastrã e încungiuratã de primejdii, ºi
de vânzare; vrãjmaºii slobozeniei noastre amãgesc
poporul cu feliuri de scornituri; samãnã urã între cei ce
nu sânt îndatoraþi cãtrã ocãrmuirea legiuitã; rebelii pre
vrãjmaºii craiului ºi patriei noastre ne încetat îi îndeam-
nã la noaã reutãþi, ba încã îi ajutã cu bani, ºi cu arme,
ca pânã când popoarele acestea se vor certa întrã sine,
pânã atuncia ei sã poatã întroduce, ºi statornici starea
de mai nainte; carea prin ºtergerea robotei, ºi a dejmei
au fost încetat.

Acesti vrãjmaºi ai slobozeniei noastre acuma
prin toatã þara umblã întru un numãr destul de mare
întãrâtând ºi aþâþând popoarele; ºi nu se sfiesc a zice: cã
toate ce fac, le fac din voinþa ccraiului! Acestia au fãcut
ca sârbii, ºi o parte a croaþilor sã rumpã frãþasca legã-
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turã, ce de ºapte sute de ani au stat între unguri ºi întrã
croaþi; ºi sã se rescoale asupra ungurilor, ºi asupra
popoarelor, care þine cu ungurii; acestia au fãcut ca cei
resculaþi sã despoae pe unguri, pre pacinicul român, ºi
pre sârguitoriul tãut; ºi cu chinuri ne mai pomenite sãi
omoarã; sã goneascã pre cei ce nu sânt de o lege cu ei;
sã pângãreascã muerile, ºi fetele, ºi sã jertfascã furiei
sale pruncii cei nevinovaþi, ca aºa sã piarã ºi sãmânþa
noastrã.

Vremea au sosit, ca dând mâna unii cu alþii cu
putere împreunatã sã ne apãrãm legea, familia, averea, li-
bertatea ºi patria noastrã; cãci almintrelea cu toþi vom peri.

Muºþi fraþi ai nostrii sau împreunat pânã
acuma fãrã de osebire de naþie, ºi de lege spre înfrân-
tarea acestor vrãjmaºi ai omenimei luminate.

Întârzierea putea naºte perire, deci grãbiþivã
fraþilor a prinde arme spre apãrarea libertãþii, care neau
dato Þara, ºi Craiul.

Adunaþi fãrã întârziere partea apãrãtorilor de
þarã, ce picã spre satul vostru, sau prinh soarte (coþcã)
sau prin verbuare; însã mai odatã zic fãrã întârziere,
cãci în întârziere zace perirea.

Casa la carea numai un fiu, sau numai un gi-
nere se aflã, carii sânt de lipsã spre susþinerea familiei,
e scutitã de prinderea armelor.

Apãrãtorii de þarã, ce se vor arãdica, vor fi
scutiþi de pedeapsa trupeascã; ºi dacã în apãrarea þãrii
se vor deosebi prin fapte frumoase, atuncia, de sânt fãrã
pãmânturi, la colonizarea pãmânturilor cãmãreºti vor fi
priviþi cu cea mai mare bãgare de seamã.

În ce numur, în ce chip, ºi în ce vreme se va
întâmpla aredicarea apãrãtorilor de þarã? despre toate
acestea vã vor înºtiinþa iurisdicþiile; ascultaþi de sfatul
acelora, ºi împliniþi orânduelile lor; cãci aciasta
pofteºte binele nostru.

Sus darã fraþilor! spre apãrarea craiului, þãrii,
libertãþii ºi a familiei noastrã.

Marele Prinþ STÃFAN18 Palatinul va povãþui
oastea noastrã.

Pizma ºi rãutatea nu vor putea sta împrotiva
armelor noastre; cãci noi avem dreptate; ºi unde e drep-
tatea, acolo e ºi ajutoriul ºi pronia dumnezeascã.

Dat la Buda în 24-lea Septembrie 1848.

GGrrooff BBAATTHHAANNII LLaaiiooºº mm.. pp..19
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24 septembrie 1848
Österr. Nationalbibliothek  Fl. Ung
Viena

Folio, 4 p., 43 x 29 cm.
UNG. 1848/7/27a–d

FFrraaþþiilloorr RRoommâânnii!!

II..
Întru un timp scurt, foarte mari strãmutãri 

sau fãcut. 
Voi, carii înnainte de Martie aþi fost iobagi, vã

îngârjovaþi de lanþurile robiei.
Anii sclãviei au fost grozavi, ºi ruºinãtori de

omenime.
Voi încã ºi acuma bine vã puteþi aduce aminte

de timpurile acelea, ºi doarã unii dintrã, voi ºi acuma
sâmt greomântul acelora, care lau purtat pre umerii sãi.

Nu e de lipsã a înºira pre lung greotãþile ace-
lea, care aþi fost siliþi voi a le purta; nu; cãci voi mai
tare leaþi sâmþit acelea, de cât eu sã fiu în stare a le adu-
ce acelea înnainte.

Voi aþi lucrat, ºi aþi asudat zioa ºi noaptea ºi
rodul ostãnelelor voastre lau mâncat alþii.

Aþi fãcut domnului de pâmânt robotã, ºi iaþi
dat dejmã.

Drumurile ºi podurile de þarã numai voi leaþi
fãcut, ºi domnii au umblat în cãruþã pre ele, iarã voi pre
la poduri plãteaþi ºi vamã.

Pãmântul, care laþi lucrat, nu au fost al vostru,
ºi cu dreptul grãind, voi aþi fost numai niºte arindatori.

Florintul de cap, florintul de casã, ºi tot feliul
de porþie numai voi aþi plãtit.

Numai voi aþi dat cãtane, de ºi nu aþi avut ce
apãra; cãci pãmântul ºi aºa era a domnului de pãmânt
(spaiei).

Cãtanele numai voi leaþi þânut, ºi îmbrãcat, voi
leaþi dat ºi de mâncare.

Pre scurt: înnainte de luna lui Martie numai
nobilii (nemeºii) erau pãrtaºi drepturilor acelora, acãro-
ra drepturi pãrtaº trebue sã fie tot þãranul.

Greotãþile þãrii numai iobagii leau purtat, iarã
de drepturile þãrii numai nemeºimea sau bucurat.
Aciasta au fost fãrãdelege, ºi pãcat strigãtoriu la ceriu!

IIII..
Nedreptatea aciasta au rãcunoscuto mai pre

urmã ºi boerimea þãrii, ºi la dieta trecutã au împãrtãºit
drepturile sale ºi iobãgimei; au fãcuto pãrtaºã celor mai
sfinte drepturi, care le poate da omului Dzeu ºi 
constituþia.

Fraþilor Români! acuma sântem asemenea în
drepturi cu ceilalþi lãcuitori ai þãrii; nu sântem mai mult
iobagi, ci toþi cetãþeni de o potrivã.
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Au încetat darea de dijmã, au încetat robota
cea nedreaptã ºi apãsãtoare.

Patria în privinþa noastrp nu e mai mult maº-
tehã (vitrigã), ci mumã dulce, carea pre toþi de o potrivã
ne hrãneºte ºi ne sprijineºte.

Greotãþile þãrii de acuma înnainte nu le vor
purta numai plugarii; ci le vor purta toþi lãcuitorii þãrii,
ºi le va purta fieºte care întru acea mãsura, în carea sã
bucurp de bunãtãþile þãriii.

Porþia nu numai noi o vom plãti, ci o vor plãti
ºi grofii, baronii, ºi nemeºii.

Nu numai noi vom da cãtane, ci de acuma
înnainte vor cãtenii ºi grofii, baronii, ºi nemeºii, sân-
guri în persoana sa.

În timpurile trecute prindeau cãtanele cu fune
ºi ºtreangu, ºi fieºte cine sã îngrozea de cãtãnie; cãci
ocârmuirea austriacã sã lupta neomeneºte cu cãtanele,
le bãtea cu bâta ºi cu vargele; însã de acuma înnainte
noa ocârmuire a þãrii noastre seva purta cu cãtana
omeneºte; cãci dupã legea cea noaã e oprit a pedepsi pe
cãtane cu bâta, ºi cu vergele.

În tot chipul ni sau mai uºurat greotãþile; ºi
înmulþit drepturile.

Pânã acuma ºi peste puterea noastrã am lucrat
neºtiind pentru cine, neºtiind cui? iarã acuma pãmântul
care îl avem e slobod, ºi de sântem lucrãtori, numai
pentru noi înºine ne ostãnim.

Robota nu împedecã mai mult lucrarea noas-
trã, nici dejma numai împuþineazã bucatele noastre. Pre
bucata de pãmânt, ce o biruim, sântem domni, ºi
stãpâni, putem face cu ea ce voim.

În locul naºterii noastre noi singuri ne alegem
birãul, juraþii, ºi pre toþi aceia, a cãrora datorinþã este a
privighia asupra bunului comunitãþii, ºi a þânea buna
orânduialã.

Pre la comitate ºi noi avem încurgere în
alegerea diregãtorilor acelora, a cãrora chiemare este a
susþinea pacia ºi liniºtea de obºte, a privighia asupra
averii; ºi a judeca asupra faptelor noastre. De nu sântem
mulþãmiþi cu dânºii, la alegerea noaã avem drept a ne
arãta nemulþãmirea cu ei prin aceea, cã ºi vom depune,
ºi vom alege pre alþii în locul lor.

Legile se fac la dieta þãrii, însã la dieta þãrii nu
putem merge toþi; cãci atuncea cine ar sfârºi pre acasã lu-
crurile noastre? Aºa darã avem drept a trimite la dietã în
locul nostru astfeliu de om, despre carele sântem învinºi
cã e omul nostru, ºi cã va lucra pentru binele nostru. Aºa
darã legile pe sama noastrã le fac oamenii nostrii.

ªi oare poate fi mai frumos, ºi mai mare drept,
de cât când legile sã fac dupã dorinþa, ºi dupã bine-
le nostru?

Pânã acuma alþii au fãcut legi pentru noi,
acuma ºi noi luãm parte la facerea acelora.

Mare dobândã fraþilor! Mare deosebire întrã
timpul trecut ºi întrã timpul de faþã.

Sã întâmplã ºi acuma pre la alegeri ici colea
câte o nedreptate; însã nu trebue zãuitat aceea, cã noi
sântem încã o naþie tânãrã, sântem ca prncu când învaþã
a umbla, mult poticneºte pânã i se întãresc picioarele.
Pricina nedreptãþilor (abuzurilor) acestora nu este legia,
ci unii voitori de rãu, pre carii pentru relele lor fapte,
legea îi va pedepsi, numai sã fim rãbdãtori, cãci dobân-
direa libertãþii e vrednicã, ca sã rãbdãm pentru dânsa
pânã atuncea, pânã ce se va împuteri.

Sã aflã voitori de rãu ºi aþâþãtori cu inimã ne
curatã, carii cele mai mici sminte, ºi nedreptãþi le între-
buinþeazã spre a întãrâta deosebitele naþii, una asupra
altia. De unii ca acestia nu ascultaþi, cãci de veþi porni
dupã sfatul acelora, uºor se poate întâmpla ca sã picaþi
iarãº în robia ºi ticãloºia de mai nainte.

De veºi simþi apãsare, de veþi vedea cumcã
cineva voeºte a cãlca drepturile voastre cu picioarele,
atuncea cãutaþi dreptate la judeþele covincioase, ºi de
nu veþi afla dreptate acolo, aºerneþi jalba voastrã minis-
teriumului; cãci acesta e drept, voeºte binele vostru, ºi
va lecui ranele voastre.

Ce poate fi mai preþios înnaintea omului decât
lege sa; pentru lege în timpurile de mai de de mult sau
nãscut cele mai crâncene rãzboae, ºi au curs ca valea
sângele cetãþenilor pentru apãrarea ei.

Acelea au fost timpuri grozave; însã mulþãmi-
tã lui Dzeu! cã au trecut, ºi au ajuns timpul acela, când
fieºte care se poate ruga lui Dzeu dupã cum îl învaþã
mintea ºi cunoºtinþa sufletului sãu.

Au trecut pentru tot deauna certele religioase,
cãci oamenii timpului nostru au vãzut cumcã minþii ºi
inimii nu se pot pune hotare. Legea noastrã e sfântã, ºi
aceea e asiguratã prin o lege mai noaã. 

Legea noastrã au cuprins locul acela, de carele
era vrednicã, ºi sau slobozit din lanþurile acelea, în care
o au fost bãtut puterea cetãþeneascã.

În privinþa aciasta nu avem ce ne plângemai
mult. Legea þãrii neau îndestulat. 

Preoþii ºi învãþãtorii nostrii dupã înþãlesul legii
îi va plãti þara. 

În sfârºit naþionalitatea e coroana tuturor 
drepturilor. 

Naþionalitatea o fac limba, portu, ºi obiceiurile
(dalinile poporului).

Limba noastrã românã va domni în bisericile,
scoalele ºi cãºile noastre; aciasta nimenea nu o poate sã
o rãpeascã dela noi, darã nici cã voeºte cineva a ni o rãpi.
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Portul ºi obiceiurile noastre leam pãstrat de
mii de ani, ºi precum neam pãstrat pânã acuma, aºa
vom pãstra cu ajutoriul lui Dzeu ºi de aci înnainte.

Fraþilor Români! grãiþi ºi spuneþi ce vã mai
trebue? noi sântem învinºi cumcã alta nu ne trebue,
decât ca trãind în pace sã ne putem împuternici.

Acela care nu voeºte pacea pre timpul acesta,
e vrãjmaº þãrii, vrãjmaº (inimic) naþiei sale, ºi e primej-
duitoriul drepturilor câºtigate.

IIIIII..
Din toate acestea aþi vãzut cã câte drepturi am

dobândit de odatã, ºi toate drepturile acestea leam
dobândit prin mijlocirea naþiei ungureºti. 

De trei sute de ani sau luptat ungurii dupã
drepturile acestea, ºi dupã ce leau câºtigat, leau împãrþit
cu toþi lãcuitorii þãrii de opotrivã. Ei nu au fãcut deose-
bire întru aceea, cã cesta e Ungur, cela e român, al
treilea e sârb – ei de ºi numai singuri sau luptat; totuº
tuturora leau împãrtãºit drepturile câºtigale.

ªi cum au mulþumit o parte a lãcuitorilor
aceea, cumcã atâta au dobândit?

Ascultaþi numai Fraþilor Români! ºi vã însem-
neþi bine:

Dupã ce sau sfârºit dieta din anul trecut, ºi
dupã ce glasul libertãþii sau strãbãtut în toate unghiurile
ºi coturile þãrii, nu sã afla om, carele sã nu fi binecu-
vântat pre deputaþii aceia, carii au fãcut aºa de sfinte, ºi
de folositoare legi.

Însã cu cât au fost mai mare dobânda ºi bucu-
ria concetãþenilor, cu atâta mai tare sau silit Viena a ne
învenina dulciaþa ºi bucuria libertãþii.

Iau picat cu durere Vienei, cã de aci înnainte
nu va mai putea domni preste noi nuva mai putea
mânca banii nostrii, nu va mai putea trage averea noas-
trã întrã scurmoºii sãi pãreþi ; ºi cã nu ne va mai tiraniza
ca pre niºte robi.

Au trecut o mie de ani de când stã þara ungu-
reascã; în tot anul sau sãpat mulþime de aur ºi de argint
din adâncul pãmântului: ºi de atâta vreme câtã sâlã de
blaga ar trebui sã aibã þara noastrã?! ªi totuº nu are, ºi
pentru ce nu are? nu are pentru cã toatã blaga au înciþi-
to Viena, pre noi de toate neau despoiat, ºi neau adus la
straiþã de cerºitoriu – ªi fiindcã acuma i sau închis ca-
lea de a ne mai jefui aciasta îi cade foarte cu greu foarte
cu durere.

Au întrebuinþat darã toate modurile, ca sã facã
ceartã întrã lãcuitorii þãrii camãrila [Camarila sã nu-
mesc oamenii curþii cei vicleni, carii binele ce îl voeºte
craiul, la spatele lui îl stricã, întocmai ca sluga necre-
dincios, carele înºalã pre stãpânul sãu.20] din Viena; nu

sau îngrozit a sã întinde ºi la cele mai înjosite mijloace,
numai ca sãº poatã arãdica iarãº domnirea sa.

Aºa mai nainte de toate au întãrâtat pre croaþi
asupra Ungurilor, lui Ielaºici, banului croaþiei, au tri-
mis bani, puºte, ºi prav; ºi toate acestea leau trimis pre
de ascuns, cã bunul nostru stãpânitoriu de toate acestea
sã nu ºtie nimica, cãci craiul nostru Ferdinand nu
voeºte: ca sã fie certe întrã popoarele sale; ba încã când
au auzit cumcã Ielaºici aþâþã pre croaþi asupra ungu-
rilor, lau pus jos ºi din diregãtorie. Însã pre lângã toate
acestea voitorii de rãu, prin ascuns nu au încetat a sã-
mãna urã ºi certe printrã popoarã; ºi aºa sau arãdicat
certele întrã croaþi, sârbi ºi Unguri, care certe stricã
pace întrã oameni ºi primejduesc drepturile cãºtigate.

Voi iubiþolor fraþi! aþi auzit, ba poate cã unii
dintrã voi au ºi vãzut grozãviile, care sau nãscut din
rãscularea sârbilor. Oamenii din pãrþile de jos toþi sânt
îngroziþi, nimenea nu ºtie cã oare mai sculasãvã viu pre
zioa de mâne?! Sârbii aprind satele ºi pre lãcuitori îi
aduc la straiþã de cerºitori, cu un cuvânt; þara e în foarte
mare primejdie, în aºa primejdie nu au fost de mult.

IIVV..
În astfeliu de înprejurãri grele ne putem teme:

cã dacã vor învinge vrãjmaºii nostrii, atuncea iarãº vom
veni la robia de mai nainte. Drep aceea, ca sã nu ni se
întâmple una ca aciasta, trebue sã luãm sama la urmã-
toarele: 

La puterea rusascã, la rãscularea sârbilor, ºi 
la reacþie.

Sã le cercãm acestea pre rând, ºi mai nainte de
toate puterea rusascã.

În þara româneascã trezândusã poporul din
adâncul somn, în carele au dormit de sute de ani, ºau
cerut drepturile sale, bãrbaþii aceia, carii nu pre limbã,
ci în inimã poartã dragostea cãtrã popor, sprijinind ce-
rerea poporului, au hotãrât din preunã cu poporul
român, ca cu toþi lãcuitorii þãrii sã fie slobozi ºi de
opotrivã în naintea legilor!

Aciasta nu au plãcut boerimei, carea era în-
dãtinatã ca ºerpele a trãi numai din sângele bietului
þãran; deci o parte mare dintrã boeri au chiemat întru
ajutoriu pre împãratul rusesc, ca prin puterea acestuia
sã calce drepturile poporului, ºi sãl facã iarãº rob.

ªi gândiþi fraþilor: cã împãratul rusesc au îm-
pins dela sine pre blãstãmaþii aceia? ba fraþilor! nu iau
împins; ci au pornit cu oastea sa cãtrã þara româneascã,
ca pentru vre o câþiva boeri sã zugrume libertatea po-
porului întreg!

Însã nu e de mirare aciasta, cãci cel ce e tiran
poporului sãu, nu poate sã fie prieten libertãþii unui
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popor strãin. Întru adevãr rusul e de o lege cu noi; însã
tocmai pentru cã e de o lege cu noi nu ar trebui sã calce
ºi sã zugrume slobozenia poporului român. 

Legea lui Hs. voeºte ca toþi oamenii din lumea
aciasta sã fie fericiþi, sã se iubeascã unii pre alþii, ºi sã
fie slobozi. Însã împãratul rusesc nu voeºte fericirea, nu
voºte slobozenia, nu voeºte arãdicarea poporului, ºi în
loc de a sãmãna dragoste întrã oameni, sãmãnã dojmã-
nie ºi urã.

Aºa darã noi românii nu putem sã avem nici o
dragoste cãtrã împãratul rusesc; ba fiind el vrãjmaºul
sângelui nostru, ºi vrãjmaºul libertãþii, cu un feliu de
greaþã ne întoarcem de cãtrã dânsul.

Împãratul rusesc e cel mai mare tiran; supuºii
lui sânt robi cu carii lucrã dupã voinþã; întru o mânã
þâne sbiciul, iarã înceealaltã ºtreangul, cu care acaþã pre
supuºii sãi. Noi apriat mãrturisim cumcã cãtrã un tiran
ca acesta nu avem nici o dragoste; ba de am ºti cumcã
în noi sã mai aflã vre o picãturã de sânge, carea near
trage cãtrã ruºi, ºi acelea am slobozio din trupul nostru.
Cum am putea sã avem noi dragoste cãtrã împãratul
rusesc, când el voeºte a apãsa pre fraþii nostrii din 
þarã; ce de sar întâmpla, mai pre urmã ºi pre noi near 
face robi!

ªi vedeþi fraþilor! rusul e foarte puternic, fiind
soiul acesta foarte lãþit; mai aproape de ruºi în privinþa
limbei stau sârbii, având ºi numai o lege.

ªi de vom privi la timpurile trecute uºor putem
vedea cu ce dragoste sau purtat sârbii cãtrã noi.

Sârbii au venit în þara ungureascã pre la anul
1690 supt patriarha Arsenie Cernovici; ºi de 158 de ani,
de când sânt aicia au rãpit la sine toatã puterea biseri-
ciascã; ºi pre noi românii din toate neau închis afarã!

Sârbii au umplut toate diregãtoriile cele mai
mari bisericeºti, ºi pre noi pre români neau tras supt
puterea sa.

Aciasta foarte bine ºtiþi voi fraþilor de prin
Arad, Bihar, Becheº, Cenad, Timiºoara ºi Cãraº! bine
cunoaºteþi nedreptãþile acelea, care ni leau fãcut noaã
hierarhia (preoþimea) sârbeascã.

Întru un timp la atâta ajunserã lucrul, cât era sã
ne rãpeascã ºi limba; ºi bãgând limba sârbeascã în bise-
ricile ºi scoalele noastre, voia sã ne sârbeascã.

Pricina necreºterii ºi necultivirei noastre e
hierarhia sârbeascã; aciasta sau silit a ne þinea în orbie
ca sã poatã domni preste noi.

De am fi fost noi despãrþiþi de cãtrã sârbi,
acuma naþia noastrã nu ar fi în acea necultivatã stare în
care sã aflã pre timpul acesta.

Nu este om carele sã poatã tãgãdui adevãrul
acestora; acestea sânt adevãruri curate, curate ca soarele.

Este darã cu putinþã ca niu românii sã þinem cu
sârbii în protiva ungurilor?

Nici de cum! ba toatã puterea trebue sã o adu-
nãm ºi sã apãrãm þara din preunã cu fraþii nostrii unguri
în protiva sârbilor.

Toþi ºtiþi aceea cumcã sârbii în Bãnat s-au rãs-
culat asupra ungurilor, zicând cumcã ei ceru drepturi.

Doamne sfântule! dar oare ce feliu de drepturi
voesc ei? doar aceea, ca ei sã fie domni, iarã celalalte
popoare sã fie supuºii lor? darã oare ungurii cu cât au
mai mari drepturi de cât ei. Aciasta fraþilor e numai
crimpiþã; ei vreu a se spãla pre sine; diavolul însã înain-
tea lumii tot diavol rãmâne.

Ungurii nu voesc a rãni ceva dela dânºii, pre ei
îi cunosc de fraþi; de limba lor nu se încaerã nimenea,
legea lor e slobodã, ce darã poftesc mai mult? numai
rãutatea ºi blãstãmãþia iau aþâþat pre ei asupra ungu-
rilor; ºi cumcã pre ei nu îi povãþueºte vre o voinþã cu-
ratã, se vede ºi de acolo, cã ei fãrã de osebire jefuesc,
ucid, ºi aprind; iatã în bãnat mai multe sate româneºti
sau fãcut jertfa sârbilor! au pângãrit muerile ºi fetele de
român, pruncii iau aruncat în foc, ºi multe alte grozãvii
au fãcut; ºi totuº ei îndrãznesc a zice cãtrã români, ca sã
þinã cu ei! Aciasta fraþilor ar fi atâta, cât a pãºi cu dracu
în ortãcie. Aciasta noi românii nu putem sã facem, cãci
voim a rãmanea credincioºi cãtrã împãratul, ºi cãtrã þara
noastrã. De aci uºor putem vedea cumcã libertatea în
gura sârbilor e numai amãgire, ºi cã þintirea lor nu poate
fi alta, de cât sã se rumpã de cãtrã coroana ungureascã,
ºi se facã o stãpânire mare slavanã, ce de vor putea face,
noi românii sântem periþi, noi atuncia nu am putea fi
mai mult români, nu ci ar trebui sã ne sârbim!

Aºa darã binele nostru pofteºte, ca noi din toa-
tã puterea sã ne împotrivim sârbilor; binele nostru pof-
teºte, ca sãne însoþim cu ungurii în protiva lor; cãci de
se vor împuternici sârbii, atuncia pre noi întru toatã
întâmplarea ne va înghiþi slavizmul; însã de ungurii nici
când nu avem sã ne temem, cãci precum noi sântem
singuri, aºa ºi ei nu au nici o rudenie cu alte popoare; ºi
noi ºi ungurii sântem orfani; noi lolaltã trebue sã þânem,
ºi sã ne luptãm, cãci numai aºa vom fi tari ºi feriþi.

Sã aruncãm o privire ºi asupra croaþilor. Oh
acesti oameni nenorocoºi sânt aþânþaþi mai cu seamã
prin partida reacþionare. ªi ce zic ei? cã sã bat pentru
naþionalitate, ºi neatârnarea patriei sale! lucru minunat!
sau doarã ungurii au voit sã rãpeascã naþionalitatea lor?
Fereascã Dzeu! ba încã leau dat slobozenie a se ocâr-
mui pre sine în limba lor. ªi ce vor sã zicã cu neatâr-
narea þãrii lor? Aceea cumcã ei nu voesc sã fie oameni
slobozi supt constituþia þãrii ungureºti; ci voesc sã gia-
mã supt jugul Austriei; ei darã nu sã bat pentru neatâr-
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nare; ci dupã robie; voesc a ajuta pre austria, ca aºa noi
mai uºor sãne pierdem neatârnarea! Ei nimica nu voesc
a dobândi, ci numai aceea voesc ca noi sã pierdem.
Lucru minunat, ºi ne mai auzit! Acesta încã nu are
pãreche în istorie, ca un popor din bunã voia sa se la-
pede de slobozenie, ºi sã se arunce în braþul robiei; ºi
tocmai aciasta sã întâmplã la croaþi. Însã noi gândim
cumcã aci poporul e amãgit, ºi numai povãþuitorii lui
sânt de vinã, carii pentru interesuri strãine sânt gata a
jertfi binele poporului sãu! Cãci poate altul, de cât cel
nebun sã pofteascã: ca din om slobod sã se fac rob?

Cu un cuvânt: toate faptele croaþilor sât în-
dreptate spre aceea, ca sã se reaºeze starea de mai
nain-te; însã întroducerea stãrii de mai nainte a atâta,
cât a ajunge iarãº acolo, ca domnul de pãmânt sã
beleascã pre iobagi, precum lau belit pânã acuma; ca
domnul de pãmânt sã fie toate, iarã bietul plugariu
nimica. Cui îi place asemenea stare, acela ortãceascãsã
cu croaþii ºi cu sârbii, ºi sã fie ucigãtoriu libertãþii; însã
carele nu pofteºte o asemenea stare, acela nu poate
face alta decât a sã însoþi cu ungurii împrotiva croaþilor
ºi a sârbilor.

În sfârºit sã cercãm ºi reacþia. [Reacþia sã
numeºte tendinþa aceea, dupã carea mulþi sã silesc a
întroduce robia de mai nainte, robota, dejma, cãtãnia
deapururea, ºi altele ca acestea. Capul acestora sânt sâr-
bii, ºi croaþii; iarã mai ales Ielasici.21] Supt aciasta sã
înþãleg oamenii ocârmuirei cãzute, carii casãºi câºtige
iarãº puterea, nu sã sfiesc a întrebuinþa ori cât de înjo-
site mijloace. Înnaintea oamenilor acestora nemica nu e
sfânt; ei sânt gata a face prin vicleâugurile sale cele mai
crâncene vãrsãri de sânge; numai ca sã se poatã înnãlþa
la treapta ocârmuirei. Acestia zioa ºi noaptea sapã
groapã libertãþii popoarelor; ºi de sar împlini pofta lor,
atuncia numai tirani ºi robi ar fi pe faþa pãmântului.
Acuma numai îndrãznesc a lucra la luminã, ci sau tras
în întunerec, ºi acolo gãtesc laþuri propãºirei omeneºti.
De la oamenii acestia sau nãscut toatã tulburarea ce
domneºte în þarã. Acestia au aþâþat pre croaþi ºi pre sârbi
ca sã se scoale asupra libertãþii. Oameni sãlbateci, ºi
afurisiþi! da ce vau fãcut voaã þara ungureascã? sau
doarã gândiþi cumcã voi vã veþi ajunge scopul? Ba! nici
când! Cãci popoarele þãrii ungureºti bine vãd, cumcã cu
arãdicarea voastrã, fericirea lor va scãdea, ºi tocma
pentru aceea, sã vor sãrgui a zdrobi capul reacþiei ori
unde seva arãta aceea.

VV..
Aºa darã ca nu cumva întrã atâtea patimi, ºi

laþuri sã ne pierdem slobozenia, noi românii nu putem
alta sã facem, decât sã þinem cu ungurii.

Ungurii se poartã cu noi frãþeºte, aºa darã ºi
noi sã ne purtãm cu dºnºii frãþeºte, ºi sãi ajutãm în
primejdia lor, cãci ajutândui pre ei ne ajutãm ºi pre noi,
altmintrelea ºi ei, ºi noi sântem periþi!

Fugiþi fraþilor români de amãgitorii aceia, carii
zic: cã ungurii sânt neprietenii vostri; cãci aceia nu
voesc alta decât a tulbura pacea întrã voi, ºi a vã duce
la starea de mai nainte, la jug, ºi la dobitocie! Aceia
foarte bine ºtiu cumcã de vom þinea cu ungurii, vom fi
tari, ºi ei nu îºi vor putea împlini drãceºtile sale planuri.
Feriþivã de dânºii ca de foc. 

Fiþi în pace, cãci numai pacea va face: casã
gustaþi din mireazma (dulciaþa) libertãþii; iarã tulbu-
rarea pãcii va naºte nãcaz ºi amar; ºi noi bine ºtim,
cumcã voi vaþi sãturat de acelea. 

Mântuitoriul nostru Hs. ori încãtrãu sau dus,
voarba cea din tia iau fost: „pace voaã” – ascultaþi ºi voi
de dânsul ºi fiþi în pace.

VVII..
Însã aciasta nu e destul; de ºi vom fi noi în pa-

ce, ºi vom trãi frãþãºte cu ungurii; pentru aceea totuº de
vom ºedea numai cu mânile puse pre piept, nici þara nu
o vom mântui de primejdie; nici libertatea noastrã nu o
vom putea asigura!

Ce sã facem darã?
La arme, Fraþilor! la arme! la arme! nu întârzi-

aþi, cãci þara ºi libertatea noastrã e în primejdie.
Voi sânteþi aceia, a cãrora strãmoºi au dãrãpâ-

nat Cartago, au supus Ahaia, au domnit preste mãrile
Italiei, Spaniei, Frãnciei, ºi Beitaniei; voi mlãdiþele
celii mai strãlucite naþii – voi veþi putea suferi ca sârbii
ºi croaþii sã se urce (sue) asupra voastrã? atuncia voi 
nu aþi fi vrednici sã vã mai numiþi români, ºi prin a-
ciasta aþi batjocori vestea, numele ºi mãrirea strãmo-
ºilor vostrii. 

Vrãjmaºii neau încungiurat din toate pãrþile; ºi
întrã atâtea popoarã numai naþia ungureascã voeºte a sã
luptapentru libertate; sã dãm darã mâna cu dânsa, ºi cu
putere împreunatã sã rãsipim pre toþi vrãjmaºii sloboze-
niei noastre.

Fraþilor! pre mormântul strãmoºilor vostrii,
pre moaºtele lui Trãian vã rugãm: deºteptaþivã odatã!
cãci libertatea e primejduitã. Noi ca români grãim cãtrã
voi iarã ca cãtrã români; ºi tare credem, cumcã voi ne
veþi înþãlege pre noi; cãci tot acela sânge de roman bate
ºi în vãnele noastre, care bate ºi în vânile voastre!

În numele sfintei cruci, ºi a evangheliei grãim
cãtrã voi, ca sã prindeþi la arme, ca sfântul Apostol Pa-
vel, ºi întru o înþãlere cu ungurii sã ne apãrãm unii pre
alþii; mai bine sã perim cu mãrire, de cât sã fim robi!
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Noi credem cumcã de vom þinea noi românii
cu ungurii, noi vom învinge, ºi nu numai noi vom fi
fericiþi, ci ºi strãnepoþii nostrii. Însã din protivã, noi
vom peri ca niºte vai de noi! ºi strãnepoþii nostrii în
mormânt încã ne vor blãstãma.

Nu, noi nu ne vom face vrednici de blãstãm;
noi ne vom lupta, ºi vom învinge, ºi ne vom face vred-
nici de binecuvântare. Dzeu ºi sfinta Treime ne ajute!
Datusau în Pesta în 24. Septetv. 1848.

Sigismund POP, Gavril MIHAIL, Teodor
SERB, Iosif MANI, ªtefan IOANESCU
Dãlegaþi români
În tipariu lui Vasul KOSMA

66..
21 martie 1849
Österr. Nationalbibliothek Fl. Ung. 
Viena

Folio, 38 x 23,5 cm.
UNG. 1849/4/11

PPRROOCCHHIIÃÃMMÃÃÞÞIIUUNNEE
CCÃÃTTRRÃÃ LLOOCCUUIITTOORRII TTRRAANNSSIILLVVAANNIIEEII

Dupã multe ºi grele lupte, totuºi ajunse noro-
coasa ºi mare zi, în care cu adevãratã bucurie vã pot vesti,
cã comunul inimic, miliþia rusã ºi austriacã, învinsã, ºi în
Romania prefugitã, ºi pace în toatã þeara eluptatã este.

Dzeu sã bine zicã aceastã zi! ºi eu demandu ca
în Dumineca mai deaproape urmãtoare, iarã în parþile
mai îndãrãptate dupã permirea acestor serii, în mai
curãnd urmãtoare Duminecã sebatoreci rugãciuni de
mulþãmitã dupã ritul fiecãriia religiuni, si la altariu Ar-
dere sã se înalþã, iarã depre amvon, însemnãtatea zilei
aceºtia sã se vesteascã.

Comisia guvernantã ungarã, care constituþio-
nalã ºi adevãratã libertate voeasce, care pentru iubirea
pãcii toate trecutele bucuros le autã, ºi care cu amãgitul
popul nici cãnd s’au ostit, ofteºte: ca distinctele naþi-
onalitãþi cu salutarea egalitãþi sã se uneascã în frãþietate,
ca tot cetãþeanul statului la ocupaþiunea chiemãrii sale sã
se întoarcã, ca patria de adãncele sale plege, sub binecu-
vãntata pace ºi cetãþeneasca libertate sã se rãdice.

Comisiunea gubernantã ungarã, care numai a
felici, iarã nu a apãsa doreaºte, toate le va întrebuinþa
întru ajungerea ºi înfiinþarea acestor bunãtãþi. Armata
maghiarã va þinea departe pe inimic dela marginele þeri,
sau de s’ar afla, de în þeara îl va alunga.

Locuitorii Transilvaniei! deºteptaþivã odatã de
în ameþeale ce vã confundã mintea, cu care o înºelãciu-
ne fãrã de conºtiinþã vã þine încursaþi înfioraþivã de în-
soþire rusã, precum toatã Europa e înfioratã, ºi vã fo-
losiþi de constituþionele bunãtãþi, pre care voavã comi-
sia gubernantã ungarã, cea d’între toate mai liberalã, vi
le întinde. Iarã voi amãgiþilor ºi retãciþilor întoarceþivã
îndãrãtu în patria voastrã, komisiunea gubernantã un-
garã vã eartã voavã! Destul sãnteþi pedepsiþi pr’în rozã-
toriul verme al conºtiinþei, carele pre voi în mulþi ani
încã vã va persecuta, cãnd vã va aduce aminte crudali-
tãþile, ce voi preste concetãþenii vostri leaþi adus, ºi
cãnd opiniunea publicã vã va judica.

Maghiari, Sasi ºi Romani! întindeþivã mâinile
frãþeºte, alungaþi dela voi toatã ura naþionalã, ºi fiþi fericiþi.

Braºov, 9/21. Martie 1849.

Dela suprema comandã a armatei ungarã în
Transilvania
I. BEM,
Duca.

NNoottee

1. mmpp.. (manu propria) cu caractere latineºti

2. v. nota anterioarã

3. „Declaratorium Illiricum” cu caractere latineºti 

4. Partea cu semnatarii s-a tipãrit cu caractere latineºti

5. mk., adicã „más kézzel (magh: ‘cu altã mânã’)”

6. preºedinte

7. arhidiacon suplinitor

8. pastor din Chiºinãu Criº 

9. delegaþi ai comitatului ... (Arad etc.)

10. delegat de Pesta 

11. arhidiacon de Vãrãºdia (Varaždin, YU)

12. „învãþãtor” de teologie

13. arhidiacon de Lugoj

14. delegaþi de (comitatul) Caraº 

15. cu majuscule ºi în original

16. mm.. pprr.. cu caractere latineºti

17. v. la nota anterioarã

18. cu majuscule ºi în original

19. mm.. pp.. cu caractere latineºti

20. notã cu asterix la sfârºitul paginii, am introdus-o în text din conside-
rente de redacþie

21. notã cu asterix la sfârºitul paginii, dar încã deasupra semnãturilor

(Greºelile de tipar din documentele originale s-au
reprodus întocmai ºi în cazurile cele mai eviden-
te. Numele de familie s-au evidenþiat prin majus-
cule din considerente de redactare, precizând în
note dacã aºa figureazã ºi în original. RReedd..)
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11884488––4499--eess rroommáánn nnyyeellvvûû 
ddookkuummeennttuummookk aazz 
OOsszzttrráákk NNeemmzzeettii KKöönnyyvvttáárrbbaann
(A közlésrõl)

A teljes szövegükkel közlésre kerülõ
1848-as román dokumentumok olyan röplapok,
amelyeket az ACTA – 1998-beli állagjegyzék is-
mertetett, és amelyek, egy kivételével, nem sze-
repelnek a vonatkozó román forrásgyûjtemé-
nyekben („Studii ºi documente privitoare la re-
voluþia românilor din Transilvania în anii 1848–
1849”, I. k., Nagyszeben, 1944; „Documente pri-
vind revoluþia de la 1848 în Þãrile Române, C,
Transilvania”, I–V. k., Bukarest, 1977–1992). A
közlés alapjául szolgáló röplapokat RÁKÓCZY
Rozália tárta fel és írta le, az Osztrák Nemzeti
Könyvtár anyagából. Az átírás latin írásjegyekre
LÉNÁRT Anna munkája. Fakszimile közlésben
mellékelünk egy további dokumentumot, BEM el-
sõ, nagyváradi felhívásának román nyelvû változa-
tát, amelyet eleve latin írásjegyekkel nyomtak.

RRoommaanniiaann DDooccuummeennttss ffrroomm
VViieennnnaa aabboouutt tthhee RReevvoolluuttiioonn 
aanndd tthhee WWaarr ffoorr IInnddeeppeennddeennccee 
iinn HHuunnggaarryy ((11884488––11884499))
(About the publication)

The small printings published are docu-
ments in Romanian, from the Hungarian
Revolution and War for Independence (1848–
1849), which were presented in the ACTA –
1998 year-book, and which are not included in
the volumes „Studii ºi documente privitoare la
revoluþia românilor din Transilvania în anii
1848–1849”, vol. I, Sibiu, 1944 and „Documente
privind revoluþia de la 1848 în Þãrile Române, C,
Transilvania”, I–V, Bucureºti, 1977–1982, with
the exception of one. The documents had been
preserved at the Austrian National Library
(Österreichische Nationalbibliothek). They have
been described by Rozália RÁKÓCZY, the tran-
scription of the texts from the old Romanian
alphabet being done by Anna LÉNÁRT. 
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22 Figura 1 Textul românesc al proclamaþiei de la Oradea al lui BEM (s-au tipãrit pe acelaºi afiº cu textul
maghiar, în douã coloane alãturate: ÖNB, 36 x 44 cm, UNG. 1848/10/3a din a – b)


