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INTRODUCERE 

 
Volumul Texte şi documente privind istoria modernă a Românilor (1774-1918), se 

doreşte a fi un instrument de informare direct şi rapid, pentru studenţi dar la nevoie şi 
pentru cadre didactice şi pentru publicul larg iubitor de istorie interesat de cunoaşterea 
evoluţiei istorice a societăţii româneşti în epoca modernă. Lucrarea reproduce, în mare 
parte,  volumele de texte şi documente elaborate de noi anterior,1 în care au fost operate 
însă unele modificări, adăugându-se la acestea şi alte peste 80 de noi de texte şi 
documente referitoare la istoria modernă a Românilor.   

 Selecţia mărturiilor istorice din volumul de faţă începe cu cu texte datate  1774 şi 
se finalizează cu documente din anul 1918, accentul fiind pus pe marile momente ale 
istoriei noastre moderne 1821, 1848, 1859, 1877-1878,1918, nefiind însă neglijate nici 
perioadele 1774-1821, 1821-1848, 1848-1859, 1859-1866, 1866-1878, 1878-1914, 1914-
1918. 

Textele şi documentele din volumul de faţă sunt redate în forma în care au fost 
redactate în originalul folosit sau în sursele de unde au fost preluate. Merită reamintit 
aici efortul anterior de redare, după 1989, al unor texte şi documente  semnificative  ale 
epocii moderne eforturi datorate istoricului Nicolae Isar,  în cadrul unor lucrări de 
sinteză ce abordează cu toate istoria modernă a Românilor şi care sunt însoţite de 
culegeri de documente 2 , istoricului Laurenţiu Vlad 3, istoricului Stelian Neagoe 4, sau 
efortul colectiv a unui grup de istorici, alcătuit aproape în totalitate din cadre didactice 
de la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti – Bogdan Murgescu, Alexandru 
Barnea, Ion Bucur, Simion Călţia, Ion Cârjă, Adrian Cioroianu, Alin Ciupală, Antal 
Lukacs, Ecaterina Lung, Mirela Luminiţa Murgescu, Constantin Petolescu, Bogdan 
Popovici, Florin Ţurcanu -  coordonaţi de istoricul Bogdan Murgescu ce au elaborat un 
remarcabil volum de texte ce abordează întraga istorie a României 5. 

Toate aceste volume de texte şi documente menţionate mai sus au fost folosite în 
realizarea culegerii de faţă constituind pentru noi un model şi o sursă generoasă de 
inspiraţie. 

Sper ca încercarea noastră dar şi materialul cuprins astfel în volum să fi reunit cele 
mai importante şi mai ales semnificative dintre textele şi documentele perioadei 1774-
1918, oferind  o serie de repere plastice pentru evoluţia societăţii româneşti, din întreaga 
epocă modernă. 

 
Târgovişte,  25 noiembrie 2011 
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