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Istoria este cea dintîi carte a unei naţii. Într-însa ea îşi vede trecutul, prezentul şi viitorul. O naţie fără istorie 

este un popor încă barbar, şi vai de acel popor care şi-a pierdut religia suvenirilor. Într-o asemenea stare ne aflăm noi, 

românii din cele trei provincii ale Daciei. Că deşi mulţi, atît străini, cît şi pămînteni, s-au ocupat cu scrierea istoriei 

noastre, noi însă putem zice în conştiinţă că pînă acum nu avem de loc istorie. Istoria Ţării Româneşti, de exemplu, s-a 

lucrat de Gebhardi şi Engel în nemţeşte, de Fotino în greceşte, de d. Kogălniceanu în franţuzeşte şi de d. Aron în 

româneşte. Aceste istorii se aseamănă prea mult unele cu altele, şi noi ştim că cel dintîi merit al unei istorii este d-a se 

deosebi de istoriile precedente sau prin descoperiri reale sau prin fapte puse la locul lor şi completate, sau prin rătăciri 

refutate. Pe lîngă aceasta, toţi aceşti istorici, afară de d. Kogălniceanu, nu ne-au dat decît biografia stăpînitorilor, care cu 

toate acestea încă e nelămurită, şi chiar şirul domnilor e nehotărît, iar partea cea mai interesantă a istoriei - instituţiile, 

industria, comerciul, cu cultura intelectuală şi morală, obiceiurile şi chipul de viaţă - s-au trecut supt tăcere. Însă se 

cuvine să fim drepţi şi să nu osîndim fără pricină pe bărbaţii cărora le sîntem datori respect şi mulţămită, ci să întrebăm 

dacă ei puteau să facă altmintrilea în împrejurările în care se aflau şi dacă noi putem pretinde cu vreun drept să avem 

pînă acum o istorie în adevăratul ei înţeles despre patria şi naţia noastră. Nu, şi pricina este lipsa documentelor. Toţi cîţi 

s-au ocupat cu studiul şi cu lucrarea istoriei noastre se învoiesc la aceasta. Ei pînă la sfîrşit au fost siliţi să-şi rupă pana 

de deznădejde. Tot ce putem şi tot ce trebuie să facem acum este a ne aduna documentele care sînt materialele istoriei 

pentru ca să putem compune odată o adevărată istorie. Căci pînă acum „istoria noastră - precum zice d. Kogălniceanu - 

se află numai în tradiţiile poporului, în movilele nenumărate ce împestriţează întinsele noastre cîmpii, în mănăstirile ce 

cuvioşii şi vitejii noştri domni au zidit în aducerea aminte a biruinţelor cîştigate, în hrisoave, în urice şi, în sfîrşit, în 

cronicile Grecenilor, Popeştilor, Urecheştilor, Costinilor şi a atîtor alţi bărbaţi, care într-o mînă ţineau sabia spre a apăra 

patria şi într-alta condeiul spre a scrie măreţele lor fapte”. 

Sus-însemnaţii, avînd o colecţie de vreo zece letopisiţe sau cronice ce tractează istoria ambelor principate, în 

manuscrise originale necunoscute pînă acum publicului, precum şi un număr însemnat de hrisoave sau acte oficiale 

autentice de la anul 1390 încoace, de mare interes istoric, asemenea şi o bibliotecă istorică coprinzătoare de autorii cei 

mai însemnaţi, vechi şi moderni, greci şi latini, precum şi de istoricii ţărilor circumvecine, unguri, poloni, nemţi şi turci 

etc., ce au atins întîmplările istorice ale patriei şi ale naţiei noastre, din care au cules, au tradus şi au comentat ceea ce 

spun ei despre lucrurile şi faptele noastre şi, în sfîrşit, o colecţie de inscripţii din deosebite locuri ale Daciei, care 

asemenea le-au tradus şi le-au explicat, au hotărît a publica această colecţie colosală supt numirea de 
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Rugînd pe toţi patrioţii români din deosebite părţi ale Daciei, din România, Moldova, Transilvania şi Ungaria, 

care posed documente istorice despre Dacia noastră, şi mai ales pe literatorii istorici ca să binevoiască a contribui la 

această lucrare naţională atît prin materialele ce vor avea, cît şi prin îndreptarea la cele ce vor şti că se află în locuri şi în 

mîini străine, precum şi prin desluşirile ce pot să dea ştiinţei istorice patriotice, pentru care naţia contimporană şi 

viitoare în general, iar sus-însemnaţii, în parte, le vor fi recunoscători. [...] 
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