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Către publicul român! 

 

Siliţi a se retrage pas cu pas din viaţa publică şi a aştepta cu răbdare o situaţiune care le lesni ieşirea din 

rezerva ce şi-o impun acum, românii din ţările supuse coroanei Sfîntului Ştefan au fost încetul cu încetul lipsiţi de toate 

mijloacele de apărare naţională: nu le-a mai rămas decît presa. 

Trebuinţa unui ziar cotidian român care să apere poziţia românilor în viaţa publică a patriei noastre şi să ţie viu 

sentimentul lor de solidaritate este atît de adînc simţită, încît intenţia de a răspunde la ea s-a manifestat în acelaşi timp 

din mai multe părţi; la această trebuinţă au voit să răspundă şi oamenii ce s-au unit pentru înfiinţarea acestui ziar. 

Intenţia lor n-a fost să înfiinţeze un organ de partid, nici să se constituiască ei înşişi într-un partid deosebit, ci 

să creeze în mijlocul partidului naţional, care cuprinde aproape totalitatea tuturor românilor, un teren comun, pe care se 

vor putea întîlni cu toţii, o „tribună“ pentru toţi; cea mai de căpetenie preocupare a lor a fost dar de a găsi o grupare de 

persoane accesibile pentru discuţiuni obiective şi gata de a renunţa, cînd vor fi cerînd interesele unei acţiuni solidare, 

atît la ideile, cît şi la înclinările lor personale, deci îndeosebi oameni fără pretenţiuni de conducători politici. 

Prin aceasta e indicată şi linia de conduită a acestui ziar. 

Tribuna nu vine cu idei preconcepute, nu e menită a face politică personală, nici a propaga tendinţe politice 

pornite din redacţia ei; ea va fi organ al curentelor populare, va lămuri şi va activa dorinţele majorităţii cetăţenilor 

noştri români şi va susţinea pe aceia dintre oamenii noştri politici care, primind inspiraţiunile lor din sentimentul public 

al românilor, vor fi ştiut să-şi cîştige o popularitate covîrşitoare. Căci oamenii noştri politici, lipsiţi cu toţii de relaţiuni 

puternice, nu pot să aibă prin ei înşişi nici o valoare în lupta pentru stabilirea echilibrului în viaţa publică a patriei 

noastre: numărul e temelia valorii noastre politice, şi aceia dintre oamenii noştri politici care au avut acest număr în 

dosul lor, pot, dacă vor, să se impuie şi să-i fie prin aceasta de folos atît patriei, cît şi naţiunii noastre îndeosebi. 

Primind această linie de conduită, întemeietorii Tribunei au stabilit drept program pentru acest ziar ideile 

populare, admise parte de toţi cetăţenii lor români, parte de majoritatea covîrşitoare a acestora. 

Înfiinţînd ziarul, ei au voit să creeze totodată şi un centru de lucrare literară şi au întemeiat şi o tipografie 

menită a spori cărţile populare române şi a contribui la educaţiunea poporului român. 

Îmbrăţişarea călduroasă pe care a găsit-o această întreprindere în public e destulă dovadă că ideile programului 

nostru sînt admise de aproape toată totalitatea concetăţenilor noştri români şi că întreaga întreprindere răspunde la o 

trebuinţă simţită de toţi. 
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