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O eră de renaştere şi civilizaţie s-a deschis ţărei noastre. Naţiunea română, pusă pe calea cea mare a 

progresului, trebuie să dobîndească toate elementele necesarii ca să meargă înainte şi să ajungă la putere, la mărire şi la 

prosperitate. Elementele care pot pregăti şi întemeia acest mare viitor al naţionalităţii române sînt ideile şi cunoştinţele 

serioase în ştiinţe, litere şi arte. Răspîndirea ideilor pentru dezvoltarea spiritului şi formarea opiniei va aduce ţeara 

nostra la o adevărată civilizaţie. 

Această singură dorinţă a îndemnat la publicarea Revistei română pentru ştiinţe, litere şi arte, care acum intră 

în al doilea an al apariţiei sale. 

De la început, redactorii ei au fost departe de a crede că vor putea singuri dobîndi toate rezultatele dorite.  

Dar credinţa că scopul acestei lucrări va fi aprobat şi încuragiat îi a făcut cu dreptate a spera că toţi bărbaţii 

eminenţi, prin luminile şi ştiinţele ce posedă, vor da modestei lor încercări o întindere şi o însemnătate mai mare. 

Pentru asemenea concurs puternic, Revista română devine un centru de activitate intelectuală a României, va 

putea fi o operă adevărat naţională şi un mijloc însemnător de civilizare pentru patria noastră. 

Unirea frumoasă în dorinţe şi în lucrare a mai multor personaje, cu gînd de a pregăti ţărei acest mare viitor, 

prin întinderea şi răspîndirea instrucţiunii, va fi o mărturie invederată de concordia, activitatea şi patriotismul românilor. 

Această cugetare le dă curagiul a se adresa către bărbaţii de litere şi de ştiinţă din ţările române cu o deplină 

încredere că vor binevoi a răspunde apelului ce fac la luminile şi cunoştinţele lor şi nu vor refuza a conlucra la o operă 

ce are de unic scop dezvoltarea şi prosperitatea naţiunei române. 

 

(Revista română, an. II, 1862, vol. II, p. 5-6, în Presa literară românească, articole-program de ziare şi reviste (1789-

1948), I, ediţie, note, bibliografie şi indici de I. Hangiu, cu o introducere de D. Micu, EPL, Bucureşti, 1968, pp. 186-

187) 


