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Steaua Dunării iesă într-o epohă din cele mai însemnate ale lumii moderne. 

Un rezbel mare, un rezbel de eroi, întreprins pentru emanciparea Orientului şi a principatelor îndeosebi, se 

urmează chiar în apropierea marginilor noastre, ce încă astăzi răsună de vuietul căderii Sevastopolului. 

Ţelul politic al Stelei Dunării este de a ţinea pre publicul român într-o cunoştinţă lămurită şi continuă nu numai 

despre întîmplările cele mai importante ale zilei, dar totodată şi despre spiritul şi tendinţile marilor luptători. 

Acest jurnal este Steaua Dunării romîne; prin urmare, politica sa nu poate să fie decît politica seculară a 

românilor, politica naţională, care - spre onoarea publiciştilor noştri - se urmează şi se sprijină de întreaga presă 

românească cu mai mult sau mai puţin talent, însă fără excepţie şi cu aceeaşi neobosită rîvnă şi călduros patriotism, 

politică care se rezumă în aceste cuvinte: autonomia principatelor, unirea principatelor [...]. 

Unirea principatelor au fost visul de aur, ţelul isprăvilor, a marilor bărbaţi ai României, a lui Iancu Huniad, ca 

şi a lui Ştefan cel Mare, ca şi a lui Mihai Viteazul, a lui Vasile-vodă, ca şi a lui Matei Basarab. Unirea principatelor au 

fost ţelul gîndirilor şi a celor mai străluciţi dintre domnii fanarioţi; şi, cu toată apăsarea străină, totuşi legislatorii noştri 

din 1830 au înscris în art. 425 al legii fundamentale de atunce1 aceste cuvinte repetate din secol în secol pînă astăzi, de 

toate inimile române: 

“Art. 425. Începutul, religia, obiceiurile şi asemănarea limbii lăcuitorilor acestor două principate, precum şi 

trebuinţele a ambelor părţi cuprind din însuşi descălecarea lor elementele nedespărţitei uniri, care s-au împiedecat şi s-

au întîrziat din întîmplătoarele împrejurări. Mîntuitoarele folosuri rodului ce s-ar naşte din întrunirea acestor două ţeri 

sînt netăgăduite! etc., etc..”. 

Unirea principatelor este dar dorinţa vie şi logică a marii majorităţi a românilor. Steaua Dunării este jurnalul 

unirei. Prin aceasta ea nu urmează unei utopii; ea apără numai interesul vital al patriei. Unirea principatelor este 

singurul mod în stare de a consolida naţionalitatea românilor, de a le da demnitate, putere şi mijloace pentru a împlini 

misia lor pe pămîntul ce de cătră Cel-de-Sus li s-au dat spre moştenire. Noi avem înaintea ochilor noştri exemple la ce 

grad de libertate şi de civilizaţie, sub demni regenţi, au ajuns Sardinia şi Belgia, staturi a căror întindere este mai mică 

decît acea a principatelor. 

Unirea Moldaviei şi a Valahiei singură va depărta conflicte viitoare pe ţărmurile Dunării şi ale Mării Negre, 

singură va consolida pacea în Orient. 

Politica noastră dinlăuntrul va fi cu totul de legalitate şi de bună rînduială. 

Sîntem convinşi că în mijlocul provizorului de astăzi, trebuie să fim cătră guvern cu un respect demn şi 

neinteresat; că trebuie să ne folosim de liniştea de faţă spre a ne pregăti pentru a asămăna prin chipuri legale instituţiile 

noastre cu instituţiile Europei civilizate, în familia căreia voim a fi număraţi; că dacă nu ne este încă iertat a ne schimba 

situaţia politică, nimene nu ne opreşte de a ne înţelege de pe acum asupra chestiilor sociale, precum şi emanciparea şi 

îndrituirea claselor muncitoare, desfiinţarea sclăviei, această pată neagră a omenirei, care, de pe tot pămîntul european, 

s-au păstrat încă în singurele principate, modificarea sistemului fiscal, răspîndirea instrucţiei primare etc., etc. Nu 

credem că, voind a ne ocupa cu aceste reforme, ce de mult în Europa s-au şi operat, şi care mai toate, trecînd prin 

Bucovina şi Transilvania, au şi ajuns la graniţele noastre, s-ar găsi cineva care să ne conteste autonomia. 

Cînd declarăm că sîntem pentru buna rînduială, prin aceasta nu pretindem a recomanda ceva nou în ţările 

noastre. Românii, într-un lung şir de ani şi chiar în mijlocul conflagraţiei din 1848, au respectat această bună rînduială. 

De atunce pînă la 1854, ei au trecut sub felurite forme de guvern, ba chiar au fost cîteodată şi fără guvern, şi cu toate 

aceste niciodată anarhia n-au înlocuit ordinul public. Românii au dovedit că sînt demni de libertate. 

Politica, după nimerita expresie a unui publicist francez, a ajuns a fi astăzi sufletul lumii moderne; la dînsa 

ţintesc şi largile tendinţi ale literaturei ce formulează şi împrăştie ideile, şi propăşirea industriei care asociază, 

organizează, produce şi răspîndeşte. Politica este puternica circulaţie ce aţîţă toată gîndirea şi toată fapta. În politică se 

învîrteşte astăzi toată ideea. Din ea izvoresc toate acele valuri de teorii, de proiecte, de sisteme care bat necontenit în 

opinia publică şi împing activitatea mulţimei spre căi nouă. 

Studiul politicei s-a făcut dar cea dintîi şi cea mai nobilă din toate ştiinţele şi a ajuns a fi de o necesitate 

neapărată. Românii din zi în zi mai mult simţesc această necesitate. Soarta principatelor nu atîrnă de politică? Steaua 

Dunării îşi va face o datorie specială de a iniţia pre cititorii săi la elementele acestii ştiinţe. Ne vom sili, dar, în limbajul 

cel mai lămurit, a da publicului mijloacele de a avea îndată o idee exactă despre toate chestiile cele mari care astăzi 

mişcă lumea, şi aşa a cunoaşte simţul fiecăruia cuvînt al politicei, care, după expresia lui Garnier Pages, este ştiinţa 

organizaţiei sociale şi a direcţiei societăţii cătră bunăstarea morală şi materială a tutulor prin ordin şi prin libertate. Spre 

a populariza această ştiinţă, vom avea recurs mai puţin la cunoştinţele noastre decît la opiniile şi scrierile acelor bărbaţi 

ai Franţei, Angliei şi Germaniei, cari în viaţa publică, în Parlament sau în presă, au cîştigat dritul de a fi numiţi 

fundatorii ei.  

Ca jurnal literar, Steaua Dunării chiar din început se pune alăturea cu opiniile şi tendinţele României literare. 

În deplin acord cu popularul nostru poet2 şi redactorul ei, credem că literatura românească trebuie să se adape la 

izvoarele naţionalităţii, adică în istoria, moravurile şi credinţele ţării noastre. Vom combate dar din toate puterile noastre 



direcţia falsă ce o parte din scriitorii de astăzi încearcă a da limbii şi literaturii. Spre aceasta ne păstrăm dritul absolut de 

a ne exprima opinia asupra orice scrieri dată la iveală. Persoana autorului va fi pururea sacră pentru noi; dar opera sa, 

fiind a publicului, va fi şi a noastră. Supuind scrierile noastre la apreciaţia altora, şi aceasta fără restricţie, vom judica şi 

noi scrierile altora; căci critica s-a făcut neapărată mai ales în timpul de faţă, cînd limba românească este răstignită pe 

fel de fel de cruci, stropşită prin fel de fel de sisteme, întunecată prin fel de fel de ortografii, unele mai absurde decît 

altele. Sîntem pentru dezvoltarea limbei; aceasta este o convicţie a juneţii noastre: cu optsprezece ani mai înainte, am 

scris despre regularea şi purificarea ei. Încă la 1837, fiind pe băncile Universităţii din Berlin, am fost pentru 

introducerea literilor latine; şi astăzi, dacă am şti că cu ele Steaua Dunării s-ar citi şi s-ar înţelege mai mult - lucru 

neapărat mai ales pentru un jurnal popular - de îndată am şi adopta aceste litere, care, fiind ale vechilor noştri strămoşi, 

curînd sau mai tîrziu vor fi şi ale noastre. Însă, precum în politică nu sîntem pentru utopii, aşa şi în literatură nu sîntem 

nici pentru pedantism, nici pentru şarlatanism; sîntem pentru adevăratul progres. Urîm confuziile babilonice, urîm 

ignoranţa şi mediocritatea ascunse sub cuvinte răsunătoare, dar seci de simţ; socotim că ne trebuie o literatură originală, 

nobilă, naţională, însuşită de a ne forma mintea şi inima, o literatură de care să ne putem făli şi înaintea străinilor. 

Aceasta nu ne va da-o niciodată pacotila de versuri fără poezie, de romane traduse şi de tratate anabatisto-limbistice a 

celor mai mulţi din scriitorii noştri de astăzi! 

Nimene mai mult decît noi nu preţuieşte meritele legiuit cîştigate în literatura românească; cu o vie bucurie 

vom aplauda orice talent nou ivit, orice încercare făgăduitoare de un viitor succes. Vom face ades partea juneţei şi a 

neexperiinţei. Dar vom păşi hotărîtor în contra tutulor semizeilor, pătrimilor şi optimilor de zei, cari, fără nici un titlu, 

fără nici o capacitate, din autoritatea lor privată, s-au constituat succesorii muzelor, năvălind Olimpul şi Parnasul. De 

interesul public, de datoria noastră va fi de a-i combate şi de a-i răsturna din poziţiile uzurpate; şi, drept arme în această 

luptă nu ne vom servi decît de însuşi scrierile lor. Noi de pe acum ne aşteptăm la urgia şi invectivele d. d-sale. În contra 

acestora nu vom răspunde însă decît prin dispreţul publicului. Libertatea presii nu o iubim numai pentru noi, o iubim 

chiar şi în contra noastră, o iubim pînă şi cu excesele ei. 

O specialitate a Stelii Dunării va fi de a împărtăşi publicului român în traducţie sau în extras articolele cele mai 

importante - şi ele sînt multe şi cu deosebite tendinţe - ale presei străine despre principatele româneşti, fie în privire 

politică, fie în privire literară. Aceste articole au un interes real pentru noi, cînd ele provin din pana vreunui bărbat 

însemnat în politică sau în literatură, ori cînd figurează în vreun jurnal cunoscut de-a avea o mare influenţă asupra 

opiniei publice a Europei. 

Ca jurnal comerţial, Steaua Dunării se va ocupa cu chestiile cele mai principale ale agriculturei, ale industriei, 

ale comerţului nostru. Dacă pretutindenea, interesele materiale ţin astăzi cel întîi loc în viaţa populilor, aceaste trebuie 

mai cu deosebire să preocupe pre români, a căror importanţă politică, după expresia nimerită a lui Ion Ghica, atîrnă de 

la numărul chilelor de grîu ce exportă peste marginile lor. Căile de comunicaţie, aşezămintele de credit, casele de 

asigurare, societăţile de agricultură, alimentaţia publică, mijloacele de a dezvolta născînda noastră industrie, înlesnirile 

pe care comerţul este în dreptate de a le pretinde; în sfîrşit, chestiile cele mai mari ale economiei politice vor afla în 

foaia noastră o apreciaţie demnă şi practică; căci îmbunătăţirea materială ne va da şi perfecţionarea morală, şi aşa vom 

putea ajunge la adevărata civilizaţie, la adevărata libertate. 

Dacă ne-am răzăma numai pe slabele noastre mijloace, puţine am putea ţinea din cele făgăduite. Însă noi facem 

un apel leal şi călduros la toţi confraţii noştri, la cunoştinţele, la talentul, la patriotismul lor. Unindu-ne toţi, dîndu-ne 

fiecare concursul său în măsura putinţei sale, avem convicţia că Steaua Dunării - cu toate greutăţile nedespărţibile de o 

asemine întreprindere - va putea ajunge a fi un organ central folositor patriei, un mijloc de publicitate serioasă, în stare 

de a înfăţişa şi a apăra şi înlăuntru, şi în afară drepturile, interesele, speranţele românilor din principate. Nu pretindem a 

critica nici o foaie politică din acele ce există; dimpotrivă, voim a ţine seamă de greutăţile particulare ale fiecăreia; dar 

totuşi avem prezumţia de a crede că, prin concursul general al publiciştilor şi al literaţilor noştri, prin o voinţă energică, 

prin multă moderaţie şi mai ales prin mult tact - izgonind personalităţile şi ocupîndu-ne numai de principii - s-ar putea 

face şi mai bine. Această ambiţie o hrănim pentru Steaua Dunării. Jurnal menit numai triumfului unei idei, ocupîndu-se 

de ziua de mîni mai mult decît de ziua de astăzi, nefăcînd parte de nici o coterie, nemergînd în suita nimărui, ci avînd 

drept singur ţel viitorul naţiei, Steaua Dunării va respecta toate persoanele, toate cuviinţele. Prin urmare, ne măgulim de 

a crede că nu vom găsi nici o ostilitate, nici o piedică sistematică, mai ales cînd coloanele noastre vor fi pururea 

deschise la orice idee nobilă, la orice faptă generoasă, la tot ce va fi proiectat sau executat pentru binele comun al 

românilor, fără privire cătră steag sau partidă. 

Publicul nostru, care pururea a ştiut a recunoaşte sacrificiile făcute pentru dînsul şi chiar simplele bune intenţii, 

îmi va ţinea seamă şi de buna mea voinţă şi de greutăţile ce voi întîmpina; el va judica chiar din început că interesul sau 

vreun motiv personal nu este ţelul întreprinderei mele. Că am păzit o îndelungă tăcere asta nu va să zică că n-am 

meditat nimică. Fac parte de o generaţie care s-a deprins din tinereţe cu studiul. Activitatea spiritului este o condiţie 

vitală a acestei generaţii; de aceea, la vîrsta noastră, cu greu am putea să ne decidem la o tăcere, ce mai ales în timpul de 

faţă o privim ca o crimă. Retragerea - zice Saint-Marc Girardin - nu este inerţia, şi acelui căruia acţia nu-i mai este 

învoită sau nu-i place îi rămîne încă observaţia. Mă acomod foarte bine de a vedea lucrînd pre alţii, şi nu mă revoltez 

nicidecum în contra deselor schimbări ale figurei lumii. Bătrînii marinari, chiar acei ce n-au fost decît simpli matrozi, 

iubesc a vedea pregătindu-se corăbiile ce purced, a urma din ochi manevrele tinerilor marinari, şi le doresc din toată 

inima atît sau mai mult noroc decît au avut ei înşişi. Aceste sînt simtimentele mele cînd privesc la prefacerile lumii 

politice a noastre. 

N-am nici ciudă, nici pizmă, dar asemenea n-am nici o umilitate în suvenirile mele. 



M.K. 

1. Este vorba despre Regulamentul organic. 

2. Vasile Alecsandri, fondatorul revistei România literară. 

 

(Steaua Dunării, an. I , 1855, nr. l din l octombrie, 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. 

154-159) 


