o PUBLICA ŢIE NECUNOSCU r Ă: NOUA SERIE
A ZIARULUI "STEAUA DUNĂRII", INITIATĂ DE
M KOGĂLNICEANU (J 882)
DE
AL.ZUB
Cercetarea presei şi a arhivelor personale a condus în ultimii ani
la mteresente restbtuini bbblioqrefice, sponind într-o bună măsură sansele de cunoaştere a activităţii publicistice desfăşurate de unele perso:nJaHtăţiunaroante 'a'Ieculturij noastre. Cazuâ lui M. Koqălniceaau
este poate cel maI ,Hulsl1IDMi.v.
InveSltiI98:ţ.i:iie
'făiClulede Dan Siil1l0m'GSiCU,
Auqustln Z. N. Pop, Paul Cornee, Ş.13.1 Iau edus 'importante precizări
în ceea ce priveşte opera li,termăşi slolOi:a,l-pâLjltkă
a cărturerului,
căruia C. A. Rosetti îi aducea, în 1855, omagiull de ,a-l socoti "cel mai
de căpetenie publicist ,al Romănâet"2. Ideea că "de iilidată ce Koqălrri1 Dan Simonescu,Contributiila bibliografiaoperelorlui 1"1.Kogălniceanu,
In
"Studiişi mi"!t,eTlia}e
de 'is,tor,j,e
modernă"
, ,1, 1957,p. 453··473; Idern.Opere ale
lui M. Kog61niceanu
necunol')'Cule,
nS,tudii"'.
1. 19, MJ66,.nr, 5, '1'.863-871 [uneLeCI).
mentateauterilor!T!.Rarmlri",III, 1966,nr. 6, p. '17 şi •Luoeafărul"
, 11966,
fir. 25,
p. 7); Virg<il
Ioneseu, Ion Ghici1,au/ol al btoşuriipaşoplis/eCE SINTMESERIAŞI!
f
Şi cololrorutotla gazetauniotiista"SieC/u(l
Dunării","HE'v.ist. teorie lit.". t. 16, HJ67
nr. 3, p. 466-470; Paul Cornee,o scriere a lui 1. Gtiicoatribuităglc'şi,tlui M
Kog<]lnicearvu",
"Rev. ist. teor.icldt.",t.l?, 1900,nr, 1, p, 311-37;Idem, Mihai)
KogălniceC/nu,
Ciorna unui discurs despre istoria culturii şi literaturii mmâne.«tn
Documente
şi manuscriseIitetare,II, BUK:.,
,1969,<p.225--242;Al. Zub, Scrieri.necunosculeale lui .M.Kogălniccanu
din 1869(Colaboralfea
,la ziarul "Adunareanaţională"),.Anui:ll11l1
Im1.de .i!i:lt.
şi arh.". Iaşi, IV, ,1967,p. 171-179; Idern.8eriNi neCU1l0Scute
ale lui M. Kogălniceanu(1867-1870),•VJ!a.taI'omânea.,slcă·,
XX, 1967,
nI. Qi Idem,O schiţă de moravuriCIlui M. KogeUnicelll1Ll,
necunosculă."Rev.isI..
te'Orae
I:it.",t. ,1"7,
11968,
'llJ.3; ,Id;:,m,
In jurul unolf1nsemnăriinediteale lui Kogălniceanu,ibidem,t. 19, 1970,m. 2; Bem, Scrieriale lui M. Kogălniceanu
dlnvremeu mişcăriiIrevoluţior/are
de 1u 1848,.StuidJilÎ
ş,ileI,rtkole
de ,istor.ilc".
XII, 1968..
2 N. Băncs;cu,Cum a fost prjmIta u'PariţiafoiI "Steaua Dtlndrii"
, .Rrunmri
",
1908,p. 3B:l.
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ceanu la devenit rninssterrsbiâ a 'Î'ilICetiat
să mai sorie, :a pierdut iastfel
mult din creditul ce li se atributia. Intr-o anumită măsură Koqălniceenu Ynsuşi ieste răspunzător de acreditarea ,a'cestei opinii. La 2 mai
1884 el fă-cea 'să se insereze în ootidienultesean "Patriia" omcbiţă orln
care, dezminţind ştiree că 'ziaru:l "Df'€pt-a'tea"i-ar eparţine }Uli,adăuqa
că "ailullIoeacind voieşte să ialibăun orqan al său, 'are obicei d-a fiaoe
ca chiar in corpul zierutui să li se Itilpărelascănumelecu libere rnari " 3
In adevăr, după ce .şi-a -luat rămas bun de ,la lIiubt,a "Sit-eia
.., l,a 3 maî
18604, numele său J1-'amai apărut pe frontâspiciul vreunei publioaţii,
iar menţlonerea lui printre redactor ii "Revistei contemporane" (1876)
apere illiaicurînd '08, un gest de oircumstenţă, Cu toate vacestee el
msusi -a mărturisit în perlament 'că în 18716'a' redactat, împreună cu
Eug. Stătescu unul din orqenele ooalâtiei mazerlste, "A1:egMo!rUil
liber" 5
Şi se ştie că o 'Suită de articole pubtlcate laicli,pe tema constitutienelitătii factorului dinastie, le-ia retipănit mai :t;î.rziuîn broşură, 'liaadăpostul unui pseudonim 6. Se cunoaste, de esemenea, colaboreree s-a
la ziarele : "AulIla:r€la'l)Îa'ţ_iollială",
"In!formiaţiuIl1li!lle
bucureştene", nCug<eliulţărei", "Steaua Românler'j vetc. în :CIaTe:S-1Ci
rostit, anonim sau
deghizat,aJsuipl'a pPOIblremelor
poli,tieea'le ţării. Procedînd lastf.el, KogMnkelanu porne'a, în .spirHul lui Ganli-er Pagcs, de la COIlvil11g<ere,a
că
poli1Jk'a€lst'e "cea întîi ,şi oe-a mai nobi'Jă din toate ştiin.ţeil:e"7. Datori\a
fa,cbOlrÎlorde .răspundere ,erra, de acelea, să-i asigure cea mai bună
îndrumlar-e,Vla.:l'orif,iC'Înd
pe 'CÎt posihilre1Suf'sele oomha!tiv,elale presei.
Aoeastă oOll1!v:iIllger-e
IlliUput'eadelCÎlt să-Q ,scoată în iaTel1lapuibil:ilci:SitiICiL
Dacă in-a făicut-o deschi.s, idsumandu-ş'irălSipunderi f,(;diac1,iQln:al-e,
faptul se explkă prin nle'cesităţi de ordin tact-l-c: orikÎnd ministeriabil,
ehilar şi 'atunci dlTlJd"IDlon:s!truolaISia
,colal:i:ţie"îl ostrlaciZiase,si:1in:clu-l
să poorrtre",crucelalu 2 mai", KiogălniJoeamu
av'ea demenaj:at interese
politice. Ţinîndu-şi J1Iuillieleîn umbră, 'el n-a abandonat :t.otuşi 'luptt-a
pe 'Cia:le!a
scrisuLui (",l,avl}rsta noastră - mărturis-ea în 1855 - leu greu
am putea să ne dec'ÎJdem1Ia o 'tăcelr1e
... /i8), iar op,ilnii1epolitice şi le
susţiine nu num!aila tribuna ptadlamenhrlui,ci şi în coloanele pres'eî.
După "Steaua României" (1879)9, o_[lg-an
,aii'HherialilO'fmoder:alţi,cărofia
MaioI'e,slCu,le Idltribulla'intenţiia de împărţke e:g,allăla propri:etăţii funda,re într/e itoţi româniE ("idele prelaex'lT1ao.rdinarăş,i preia revoIuţio3 .Român»a",
Buau.neşl\Î,
I, nI. 36, 2 roaii 1884,p. 3, -co. 6.
• .Ste,uuaDurnărd"
, V, Il;r.78, 3 ma.i1860,p, 1, :001.,1.
5 .MomttorlU!!
oftioi,ag,W77,m. 40. p, 1330,
6 M. C. Anbure,Ce IiIsleun rege uflstItutj()lwi,Bucureşti,1883,Asupraiden·
tităţii M. C. AI1bure'=
M. Kogăl'll,ilC€iluu,
'VlEl?JÎ
Cq'llet.C. AJ1igeJ.esoLl,
-Rectificări
şi
completărila o bibUograJâe
recen,tăQ ope.relorlui M. KogălIlJiceam.l,
.Stludiişi OCLrce.tări-Ştiillliti[iiCe"
,(Lstorie),
,Ia'şli,1957,p. 189-220.
7 M. Koyălllllkearuu,
Iaşii, 1 oclomvrie1855,.,SteauaD.UiI1ărei",
1, 1855,!!}f.1,
p, -1-3.
e Ibidem.
9 Vezi Al. Zub.M. Kogălniceanu,
.Cugetultă.rei" şi "SteauaRomâniei","5i:uelia bibLoogjlca",
In.
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riar ă" !) şi de pI10C1iamIE!Jn
a ,rI8puhltJc:ii
10,KiOIgăiln!ilC!8iillllU
'relJpaTIeÎI:1oîmpul publlcisticii Jn 1882, după Jntoercerea Siadin misiunea diplomati-că
oe-i fusese încreldinată (1880), ca trimis extreordinar şi ministru plenipolten,j,arall Rmnâll1lieiîn f,ra!nţ,a. ÎU1OOlYl'fliilot
IOUgurvielrnuil
[uli 1. C.
Brătianu şi indeosebi cu ministrul de resort, V. Boerescu, după ce
făcuse tot oe era posibil ca să salveze interesele Tăru în problema
Dunării, Koqălnioeanu se decădea -- dezqustat - să părăsească dlpâomatia şi pofitica sl să se consacre din nou publicistâcii. La 1 februarie
1881 el se adresa, din Paris, vechiului său coleborator V. A. Urecbia 11,
explicîndu-i motivele pentru Clare voie să se întoarcă in ,ţlară şi să
scoată o nouă serile a ziarului flSte'aU8JDunării", Solicitînd cclaborarea destdrratarnlui, îl ruqa să-i procure vechea colectie la ziarului,
îndeosebi prirneâe numere, spre a lîntoomi proqremul noii serii 12. In
aceeasi vreme Koqălnioeanu dezminţea zvonul intrări! sale în quvern 13
şi rectifica, 'În't!r-oscrrsoare către Alecsendri, rafirma1ţiileeronate ale
lui Andrei Vizenti cu privire Tiapoziţie lU!iC. Negri faţă de re9limIUd
Statutului şi a subvenţionarea "Propăşirii" 14,Se sâmţea singur, dar
nu dispera : "Am fOs1şi ,alită dată sinqur-smqureâ şi singur m-am
luptat pentru ,cO'nvingeifilleşiprincipâile mele şi totuşi am trhunfat" 15.
Intoarcerea 'Irapublăcistică pare la fi fost, 'În gîndul său, o 'Înocwa,re de
a Ispo:riefi'Oi,enţJa
luptei prin dezbateri pubâice, sustrese ierarhiilor diplomatice .şiconstJ:iingerilor administretive.
Dar, deşi plănurtă ba lnoerputul 'arlJului1881, "SielaulaDunăriiiU n-a
apărut decit Ia 6 mai 1882 şi numai o ţ)ledoadăscurtă det,imp. UItimu:! nurrnă'r,132, e din 24 oclbomhrie.Pricina acesliieiînltiÎrzie.r'in-am şti
15··0lămurim, ,nici ,a,oeea,a disp:a1fliţieisia,le nle1a.şteptate,I]n toamna ace·
luiaşi .al1-Ne-semnalată pînă acum de'C!ÎttVndden1JaI116,
puMkaţi,a na
fOiS'lcfLlprimsă
în repertoriul pleriodkelor Îlnrtocmit,e Nervia. Hodoş şi
Al. S,adi Ioneisou 'În 191317,şi nici în slUplimell1.tlH
tipărit r,ecenit de
G:eofigeB.aJieuille!Slcu,
Ge!Olftgekl
Rădiukă şi N8IonJilha
Onof:rtei18.În amiÎln10T. Mailorcscu,
Contra şcoalei Bărnutiu,în Critice, II, Hucureş1t!i,
1908.V'czi
şi N. (ogmteBJtă,
FMozo,fja
lui VaisileConta,BUCluI'eştÎ
1962,IP.169-170.
11COilaboraseră
în per,i'Olada
luptd!QI[
pentru Umi,re.cînd .IS'leau,a
Dumăl1ei"
a
fuzianatieU.ZimhruIşi VultruruJ";îll1timipultiuliCu!Za-Vodă
1a .AK'ineulromân·',
la "Adunareall1aţi!OlIl1ală"
\,i la .Iwf!Oflmaţju'I1He
hucu,relŞ'eil1e".
12Of. Paul ,PăJtăll1ea,
Corespondentă
inedită Kogălniceanu,
•GrOil1'iiOau,
4 noiem·
brie 1967,p. Q.
II M. Kogănioela[nl,
Sorisori.Note de călătorie, BUK:ureşt.i,
1967,p. 90-91:
SiOrlisoa,r,ea
dilD18 Îail1Rll/1!f!ie
1831către Cr. Vcntma.AceleaşiiasigurăJ1i
l'e dădea la
15 febr'l1aDi,c.
lui V. A. U,l1elC:hIia
[B;JJbl1o<teoa
•V. A. Ur'elchia"
Galati, Map,aKogăl·
D,iecanu
).
14C. T. Kin11eanru.,
o scrisoarea lui M, KogălniceanucăUe V. Alecsandri
•
•Arhiv,al\)IIT1t1'neasdi",
VI, 1941..\). 83--84.
15Bablio:leca
"V. A. Urech'au,MapaKogălnlioearru:
5'cri'So:arcla
din 18/30decem·
brie 1880ICătTle
V. A. Uf!Echia.
16Vezi Al. Zub, op. cit.
17Publicaţiileperiodiceromâneşti.I, BUClur,eştli
1913.
18Publicatiileperiodice.româneşti,II, Bll'cu.raj 1969,
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două lucrările nu se cunoaşte dec'1.t"Steaua Dunării" scoasă de V.
Kogălniceanu în 1897-1899, ca a doua serie 6. ilus't'fei omonime din
1855 ş.i scurta apariţie din 1907, sub direcţia aceiuiasâ, socotită oa a
treia serie 19. Publicaţia, păstretă doar în colectiile Aoadernioi Române 20,a scăpat şiatenţ:iei istoricilor presei 21.Faptul s-ar putea explloa prin scurta ex.i:s'ten'ţăe ziall"uluişi prin uitarea !în CcHi8căzuse
redactorul ei, poetul, rornanclonsl şi pubricistul Gir. H. Grandoa,
Că este vorba de o nouă serie a f'Oliiun ionbite, iniţi:a'tă tot de M.
Koqălnioeemi, nu încape îndoială. Intreeqa orîentare 'a ziarului emană
de la vechiul tribun, "geniul concordie] române", iar \încopînd cu numărul 47, pe frontiscipiu nu se mai indică anul 1, ci 'anul V, eee:a ce
prezurnă i.ntenţ,i:aredactonului de ta Jega pubilion,ti.ade foaia sa cu
acelasi rtirbludin 'epoca Unirii. "S,eall'a DU[J1ări"din 1882 se revendica
deailtrfel - 'Prollit:k:oş'b(
··dre1'a K'ogălmii!oe:.am:u,
urmărind să ;.CIrClee
un
ourent de opinie în direcţia asanării vlie:ţii politice ,a ţării, un .fronrt
al onestităţii şi patriotismului, dincolo de orice ambiţie de partid,
fiindcă "dezbină,rile partidelor care 'nu 'S18deosebesc prininid
un
ţ)[i!l1C:lp;u,
ci numai pT'ii:l:lăcomia !egoirs'iăd-Ia laj,unge sani !a să anăntinc
la cîrme statului, au ostenit şi desqustettera li22.Precum vechea publieaţie mrlitase pentru unitate, invitînd pe "liberalii din armrndonă ţările"
la IIînfrăţire", noul cotidian se voia o trlbună de ,Iraînălţimea căreia
să se prodame neoesiÎ:tatea solidarizării eJemenielar pozMive. Căci
"ceea 'Oesec'ere -a:â nu esibe uni'rea ;cută,r,orpar:tide, ci ia;!eg,ereade to
ce est,e 'cumt Şii capabil în partide,a:tî1t din cele opozanie, cît şi din
cel guv,ema:ment.al"23."Steaua Dunăr,ii" era astfel şi o replică l,a tendin;ţa "srepa:m'iilsltă"
manifestată ,în ziarul "Na'ţiullea" de grupare!a politi,că a lui D. Brăî.rianu24,Ba îşi pwpune1d de Idsemenreasă oombrală cu
vigoare abuzuJ'ileşi injustiţia. Obiedivul prrim:::'ipaJ
îi ,constitui,a însă
p'olii.i:caex{eJ1nă,cărei,a Kogă'lniee,anu îi COJlsacraseulltimii a.n de activitate "Numind aCGlastă{oaie Steaua Dunării, se 'afiirma ,în aTticolulprogram (6 mai), în:ţ'e].egemcă RomJniad,re omenire nu Huma:iî:năuntru, dar:şi. ,în afarră..şi că undele DlmăTjj 'îi. sînt neapămte {:raploaird
pentlru holdeIe foHar eil125.ASerrn8lDe!d
formulă,fiiririmH la ·di!scursu:riJe
ros'tite de I(,agăll1lkeanuîn parlament Idisuprachest.iuilliidunărene ,şi l,a
IlllemoriUeiî'utocmiltein S!curptla
'lui carireră de dIplomat 26.I)a 1 mai 1882
el rostise un discur:s în legătură 'cu r,eglemenbarea iuavigaţiei f1u:v'Î'aJe
Înt'r,e P:orţile Ide Fier şi Galiaţl, protesHndcontracomisiei
mixte pre19Vezi Nerva Hodoş ş.a" op. cit., p. 693, Ceorge BaiculescL1
ş.a., 0,0, cii.,
20Cota P III, 1431.
21V€zi N; Ior'gla,ISI/miapresei române1Şti,
RUJOureşti
>ta.j C. Bacalhaş8,Ziarîstica romanăin zilele noastre, Bucureşti,ta, .
22"Steaua.Dunării",niL 1, 6 Tnai1882,p. 1.
23lbidem.
24Cf. N. 100rg,a,
0,0.cit.. p. 144.
25.s,t,elluaDu:nă,r.ii",nr.
1, 6 mai W82,p. ,1.
26M. Kogă']'Ulvcoanu,
CestiuneaDunărei,I-"II, BIJ;cureşH
1882.
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conizate in proiectul Barrere 27.Iar a doua zi propunea redectarea unei
rezoluţii pentru apărarea intereselor Romaniei la Dunăre. Era necesar
săee reziste presiunilor externe cu toatăeneT'9,i!a."Suveranitatea noastră este un. adevăr, sau numal o minciună?" 28.Problema dunăreană
esto şi Iaâtmotivul pubâioatiei pe care o dâscutăm . CH'ÎtoT'ule tinut
la curent cu mersul dezbaterilor, hn oomentarible iYilse.ni:1Jt'e
atestă, în
qerrere, o buniciexperienţă ldiplomaltică.
Articolul Cesiia dunăreană, publi'oat la 29 lnai,în legătnrăcu
lucrările Comisiei europene intrunite
citeva zile 'la Galaţi 30,pare
8 fi scris chiar de Ko.qă1nicedll'lJ.Uşu.rkrta ou care se f'dceapel le
actele internaţiion:ale şi Va sub1Hi:tăţ.ilediploma:Lkearaită în autorul
articolnlu! 'un CW10lstătOT
,a:1probJe!rnel. Presupunerea e sprijinittă şi
de stilul arqumentăr-ii, cu analoqii sigure în oratorle kogă,]mi'ceniană31,
Preteil]'ţ.iileAustro-Unqariei rsînr condamnate cu vehemenţă: "Ipocritul pretext !Ciihbel"!taite:anaviqaţlei er fi jig,ni:iă de in!ierreseletănmufene 'aminteşte cearta Iupulu! cu 'Inlielu'lpentru turburarea ,apei". Se
di,vulg'(l,asl.fcl edrepltuI forţei" care ignoră "solemna protestare a unuâ
POPOTgeneros" 32.Toată erqumentaţia, strînsă. incisivă,e a unui eunoscător perfect al problemei. versat 'ln 'i:lTgiUlţila
diplom1altici'î.Comâsia
mixtă reclamată de Austro-Uriqarâa, spre 'a-şi asigura domlnatla casupra fluviuLui, 'efld cO'ntra,ră't[1dlba,tdoJ,ohsier'v,alautorul, şi ea impunea
de hl sine, ,imperios, .convocarea unwi nou i[lIeopag pentruf'e!vizu,i:rea
tra1atelo'['';ceea Ge pute,a să însemne "osînda AiU'str
0-'Unqa.r,iei sau
i.zbucni["8IC!.
unor Jnafi oonrflkte" 33.
btr-un ,a:1tICIOJ1)'eCIIVanÎu
.privitor ,la Comisia europeană, îln!temei:.at
pe ex'cerpte 'di:l1pr,eSia'Străină, se 'afi.rmă ,acee:a.şi:atitudine,e,a un indemn: "Totuşi pubem spune că r,ezist:enţiaRomânileieste Iluată in serios
şi că atîrnă muma,i de la l:iClotU.Işipat,riot'ismul gurernului nosbruca
interese,le Tlomâ!llf:să nu tie jiqnite. ChiST 'Organele austro-'tmg·are
încep :a Inai 'scădeifjtonul şi 'a 'înţelege 'că nu ,totdeauna forţa zugrumă
dfept'Ul 34,
Amprenta lui Kogălnj,c(anu s-ar recunoaşte şi i'n art'ÎlColulInamicii miniştrilor 35,I.;ontenţios, vii'dind o ind:elungat6 experi'enţii pol,iti.că. "Ina'tnt'Ciioeii luai 'periculoşi 'ai miniştrilor nu sunt lac'Oia'cari luptă
27.Moni:tomIoflida]
", 1881/1882,
nr. 107, 1895·1905,1906.
28Ibidem,nr. ,109,p. 1936-"1939.
29.S'UClaUil
DWl1iîrii",
LUr,l,6 mai 1882.p. 2-4; nr. 3, 8 mai, p. 2; m. 4, 9
mali,p. 1; '!l'L8,14 mai,nI. 9, 15 mai,p. 4; nr. 11,,19'Ind,i,
p. 2.; nI'. 12,20 :mai,p. 3
.10AsupraaOE'st<e,j
eheshulni,,wYZli
Paul GoqeanlU,
Dunărea.În refaţWeinternaţionale, J3U1i'u'reşrti
1970,p.l 04-118.
31.Sle,auaDună"ni'i".
inr.11,,1fjma'i 1832,P. 2.: ,Din punctulrJ,pvenere ill naptdor şi al. ,drep:l.uluJ,
adjdî al tnaiia,teilor,
singHul în 'can, lJ'epUinemîn acest mom;ent,tont'8aceSlLeil1
!nUpar ni;oild(Clm
rl-"qu}a.t;e'1
<
32Ibidem.
33Ibidem
.
.34Ibidem,Inr.4, 9 IllB,j1882,p. 135Ibidem,nr. :1,8 mai 1882,p. 1.
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spre :a 'le lua Iooul, ci chăar acei amici sau prrote'9'ilaţiai mlrristrilor
cari, sdquri deîil1<all1aîngăduire, 'Îşi permit cele ma'isoandaloase abuzur,i şi asupriri. In 'adevăr, opozdţie ee se face quvemuluî de acei 'oare
nu vinesză decît puterea ar fi cu ibotul neoutincioasă dacă nu i-ar veni
în 'a:jllJltlor
răubatea ernioiior ministerbali. Răutatea acestore - ,imsisl!a
aforistic - 'estie arma oea mai si'gură cu oare aparzi<ţi,adărîmă un
quvern i eăoi [lia] drelpltul vorbind mi'uiştrii sunt păcătoşi, oI1imilliahi
şi
inepţi mai mult 'prin păcatele, crimele şi rnepţi,ee prlOtegilatilor".Şi
mai departe, trăgînd parcă conoluzlrle : "D-nul 1. C. Brătienu m-ar fi
rău dacă î,nltm ,amkiişi prlOtegi1aţiisăi necredincioşi n-,a'rfiatîţirăi
oare sub scnrtul rpa'tlrană'f'ieisall:e,
1şi rpermHortoe". Şi 'ex,empil'i!f,iloa
,ci,tîmd
dazuilunui prefect toleratdn funcţiune şi după ce li se dovedise netrebnicia : nnue51t'e ierrt,a,tunui ministrua ţine la un amic mad mult decît
la moralitatea şi prestiqiuă quvernului /136.
Se ,îlnţell!e'ge
însă că contrfbutua ,efeic'!t!ivă
\a 'luii K'og,ă!lIDii1oe,a:nu
l,a
l1edad:are1a'!pfubIIkiati,e:i
nu s-ar putea omologa dedt 'Plebaza urnei amănunţite 'oeroetări a arhiv'e'i sate. Si'9'ur !es'te 'că 'spi'r:ilulsău a prezidat
1a apa,riţia z:i,arului, iar predtU,ecţia iarătiată prabI'emelor de polittică
maternă ,şi indeosebi 'ohes1:iun1iidunărreillieindică mativia:pea imediată
a aiC'esteiini'ţi.atiVie.Adevăra1t'U1
T,osta'l pub1iloaţieiparle ia se Tămuri din
fraza care Înche'i!elartic'alul-progTlam:Românliia, după formula de l'argă
ciroul\aţie Î,n 'epocă, !av'ea meni.r'eiasă fie ,,'steaua ori,eutului", sau după ,formula tdin 1855 'a lui KogălnJoe,a,n:u
IÎllISUşi
- "Steaula Dunării"
Rel'llJar,ela
ei lîn 1882, 'era ulllf,aipt oar'a'clte!ri'sîlic,
Il'elgatde Ilupta vechiului
publicist pentru ,apămrea int'erese'lior ţă'Diil,a Dunărre. Pr,obll,emase 'înfăţi'ş,a ,acum, î'n limbajul metafork aiI orat<oru'lui,i1Il1trr-,a
triplă iPO'Slt'u7,ă,
aidama "dogmei 'egipt,e:ne" sau la oelei 'creş,tine ,asupna divinităţii'
"Ipostaza îlltîia este aurăţireanisipllifilar şi patmolirilar de la gurile
Dună:r'eii ipostaza a ,daua ,e:ste'5lparg:eT,ea
sil:'indlorde [ta Por.ţi'lede Pier,
şi între ,curăţirea flJÎsipurHordle !l'a guriile Dunării şi sp:aJrg'ereastîncillor de lla PlarţHe de Fier, unde - cev'a mai 'sus - fincepe Dunărre:a
română, :a vienitaicuiill şi la treia .ipastază, cie,stiUln'8'a
r8'gulă\rli poliţiei
şi suprarV1egher,e,a
nav,ig'aţiune,illilitrePorţHe de F1er şi Oa,laţi"37.Toale
iml:răîn preocUipăJri1e
pal'lamentaruui, ilar a,oes,tJe'aserăsfrîng în publicaţila rodaiotaltăde Gr. H. GTlandea.Precedî:nd dOlariCUdtevia [uni reeditarea aJltiool:el,orlui KogMnioeanu di,n "Alegă!tJo1!ul
liber", ea ca'11's1:HuÎetotodată un momenrt 5emnrifkativ din lupta OIpaziiţieiîmp:otriva
gU'V1€irnă.rii
lui 1. C. Bră'Uanu. Sî.I1Jtcombătulle'abu'zurHe,:asprimea sarcinilar fiillandaTle,lăloOlilliagU'V!f:l1nUlllui
(Bani şi iar bani I 38),înfieT'Îndu-'se "l1Ieruş'inare'a,'cutlez,a'Hlţa
şi sMbăiI:,ălCia
Il :admill'istr,a:ţi<ei
(Satrapii
36Ibidem.
37.MoiIliOlJ'ul
()1flic:iad",
Dezbabf>Jl1iiJ.e
'oorpuriIoocl,e'91iuirto8re,
1882,nr, 102,p. 1747
38"StO/lJua
Dunării",nr. 25, 5 liunie1882.p. 1-2.

BDD-A1528 © 1970 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.230.169.85 (2023-01-09 02:08:18 UTC)

7

"STEAUA
DUNĂRII"
(1882)

121

ti-lui 1. C. Btătlanu 39),Ce voim? Neputind spera îneficacitlatela f!:uptlej
puritate de o ,,'Opoziţie de7Jbinată !şi oarbă ", 'Se astepta cel puţin ca
Brătianu, stăpîn pe si tuaţie , să s'e îndure de ",.turmla"ce Î-Ia fost dată
in seamă 40,Apropierea jîntre Ti-nul Oton Biemark şi â-tnu I. C. BIătltmu fTizelază satira: "Doi canceleri sîntVa,nl şi matri azi : umnl pe
m:alul Spreei, prinul Bismark, şi edtul !pe !maQulDâmbovlţei, d-nul
Brătianu. Dar care este Iceil mai puternic? Noi credem că 08,1 diln
urmă" 41.Reqelui nu ,i 'Se SPllJ18pe nume, ci - 'Într-un iferlpeioretlv -se vorbeste de "o(l din Sinaie," 42,absent osineputincios flaţă de puterea efectivă a "viz'irului",oare prezideeză comedia dernisiflor şi a
remaniertlor în 'sînulaceoluiaşi cabinet, spre la da illuzia de schimbare 43.
Se cuvine suhi}iiniatăIstăru'inla cu IOdJ:1e
se reclamă, ,În paqlnfle
publicaţăei, ,a.sanarelavietli iplllbl'ioe,Initierea unor măsuri de morelizare şi de înviorare ,a economiei. Larqa pu!hlid1:,ate'făcută oonqresului
economic naţional de lia laşi, 'este oaracterâstică din acest punct de
vedere 44. Se insistă pentru refiorma 'leg!ii electorale şi reorqenizarea
maqlstraturii 45, aeu7JÎlrldmonopolizaree justîţiei de către partidul de
guv,e'rnă'm'Înt
46.Cumu'lrul'În slerv.idi'le pubilkee apT'ecilaltca ,,0 laldevărată oalamitate", oîştigul ex:aqenalt- ca un lact de imOTlaHtatedvieă 47.
Lacomii cu nouă pite sau cumularzii 48'sint IÎlnvinruiţicăa,t;el1'ieo'ză la
justiţia 'socială, latunci CÎnd "Ie,elamai gir;avălipsă bnltiUiiesa!Îe,leşi ora·
şele /1, i'a'r ,agen,ţii fis'oaU urmăfiesc cu sălibăităJcietmplinilfe.a d ărHoI
căif:restat 49.
"St,€\a1ua
Dună.rH"a :îillVreţli:nllt
şi o vie delzbalteor'e
în jurul petiţiei
ţăranilor 'către Adul1iaroa Na'ţiuna'lă, p:re'Zlent'a:tă
'Înaltului corp lregiuitor _.- la 7 ffilaiÎ1882 -- de QlniSurşi
K,09ăilrnilce,amu,
,,'SdJlllgrull'IUil
di'11lt:re
bărha,ţii .noştri de sta1t<caris-au OICiupat
mai mul1tdeîmlbunătăţli.rea soar.tei
tă:r:anilor... " 50.Pu:blic;Înd:tJextul51,"Stelaua Dunării "i :}:u:a
,apă:raT-efa
'săte.
unor, insistînd pentru statisrfa'cerea,revendicăriIiOiriiormul!aitede reei 8163
39Ibidem,nr. 2B,9iuna'e1882, p. 1. VezlÎŞliarti,Clollel€;
Guvernanţi,călăi ŞI
jăfuitori {nr. 32, 13 i.u![I!j);pregăUlipentw alegeri (m. 37, 19 UIllie);Arendaşii
staJ/ului(lnI.43, 26 iQl!!lli€).
40Ibidem,m. 29, ,10dUiliie
1882,p. 1.
41Ibidem,!l1lf.
46, 2 imli:e1882,p.1---2.
42Ibidem,nr. 70, 1 august 1882,p. 1--2: Vizimtulel-lui1. C. BrătioTll1.
43Ibidem,nr. 72, 5 august 1882,p. 3: Comediacrizei ministeriale,nr. oS, 30
il1ie,p_ 1; Criza minÎ'8'teriaIă.
44Ibidem,nI. 83, 18 <lugust,1B82,
p. 1, nr. 125,16 CJict.,
p. 1; n!!'.218,20 od..
p. 1··-2.
45Ibidem,nr. 93, 1 sept. 1882,p. 1 : Reformalegii eIectomle.
46Ibidem,nr. 39,22 illnie1882,p. 1 : Bucureşti,21 iunie.
47IObidem.nr. 97, 5 6ep. 1882,p. 1: Cumulu,1
şi serviciilepublice.
41\Ibidem,nrr.61, 20 J'lllie1882,p. 1--2
49Ibi.dem,
:nI.25,5 juni,e11882,
p. 1: Bani şi iar bani. Vezi ş:inI. 70, 1 august,
p. 1i 28 robi de vinzareîn România,în zilele regelui Carol l şi primuluiminis.
tru 1. c:. BrăUal1u.
50Ibidem,m. 8, 14 mai 1882.p 1·-2.
51ll)idem.mI.6,12 mai 1382,p. 2--3
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petiiţ!ionaridin judeţele Ilfov si Vlasca, Era însă
carea IISifîn:VUlrlli
şi gloriosului steag ,al panduri'lo:
r escuJJ, ailături de numele ,lui Saint Just, penlt
poporuâui 'l'a pline 52,P'e:j;iţiaparea fi fost 'Scrisă el
Llmoajul, expresiv şi nuentet, logica strînsă, IÎ:
spiritul omului po'linic şied legislaiÎOirulul.patosul
cii de patern i:b1'l
tie ee se curvin reţinluk piÎ'l1ăla I
Acuzat că agi'tă 'pe săteni, el 'insuşli Iămureste Oa
tul acestei petiţii: "lţăr,ainiiau venit 'l,a mine,
.Iilava, un ,altuil din Creţ erii, 'un ,alltul din Crădi
Copăceni. Acesti ţărani :se Toa'gă 'oa pretuirea p
după cumS8 viÎn!dmoşUle, iar nu după cum pl
dilol asa s-ar urca poqonul la 40 qalbeni..MaiÎ ce.
a p[ăU a patra parte înainte, căoi aitunlCÎle-,ar'
este imposibil d-a pUiiti".Nim le despre petitie, 'e
pre pHn.gerea făcutăx.ătre el, pe care o găsea ",
instituirea ulrg:enltiJla unei anchete pentru a se
adevărat 9'l"afVăîn oare se găseau ţărenii şi fi
rernediere oarăului" 53.Petiţia releva nu numai II
moratuâ scăzut, disperarea săteniior. "Noi vă ,arăI
eli, căci sumtem finxnrlrnea durerrlor l 'Cuţ!ituilne
nela stare nu mai putem suferI! Aceasta să vă li
riIl1'telor:nJo'astrele It!r:ebrui{-:
i() repede v indec·are,
fi în adevăr baza soc:i8ltăţH,i.ar nu o oauză eLe'
tul peHţiei est'e fililll ,ales .revelator, StiiliSlbic,
dar
"Subsemmil,ţii,frlati ,ai oamenilor pe care 1'e'9'ela1
tă'rit, cărora 1le-a dat ,existenţă 'liberă, rridkîndu-l
mim,d-'lor 'Cleput'aţi,'cu >celmai pTolfundresped, a
suplieă pr:ezen)baiiădv. prin idepuiVatulcaleqiuilui
Oe'aT1U,
ca a'oeeaşi ileqe să fie ,aplica!l:ăşi pentru
tia autorului u-a putut mi:a dia numiaI fr,allor un
şi iliher<talt,e,
lăsiîndu-nepe noi !oei mai luilCimurit
ca::re,am :dovlediltpeoîrnpiilte Bulqariei că suntem
români, a trăi şi a muri [liheri" 55.PrezeniiÎnd rpeiti
nilceianu'81veagJ1ijăsă predzeze, ca "om de auitori
eMor ,aI 'PlJ1oblem!eÎ
aqrarie, .cii nu voieşte pr<Î'naC
mi'Ie, 5ăîDJcit'e 'l'a inevoItă, 'Clumi'l1s1In1l:au
adver
măsuri de'tndrerptare. O «'eDereiscăl:Î!tăde pS'te
era un faJpt ,O',lire'Oi:tre,
iqnOr>i:lbH
%, iar <J.!tUuxul
ac,
Uil:timavr,eme, triehula sil, dea deg:îndilt.MăsIlIr:a ,J
a··i împie:d1oasă j,;J,CO<tllt'dct
cu KoqălnQiC81qnU,
de
52J.bidem,
TI(\".
5, 11 mai 1832,p. 2.
53.Mo[IiorulO!fiici!&I",lB82,
ThL'U2, p, ,1903.
54.Site1'lUa
Durn
ăr!ii
", JlT.6, 12 ma1i1882,p. 3.
55Ibidem,p. 2.
56"MoifltHorul
of,i'c.it1.1",
1882,nr. 112,p. 1990.
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izgoni din cepltala i se părea condamnabilă: n'âloeştioameni merită
a fi asculeati şiajuta'ţi" 57.LUlii se adresează mereu cei 'apăsaţi de
ig'l1loranţă.sărăcie şi imşelare" 58,Cu ocazia discutării proiectului de
leqe pentru tocrnelue vaqricole, Koqălniceanu 'insista pentru adoptareia unor măsuri n favoeree ţăranilor, in interesul chiar al ordinei,
căci "legile rele produc 'agirf:,a1ţiuni,
iar cele bune 1'e astimnără" 59.
Această atitudlne se HDelCtăşi în paginile "Stelei Dunării", unde ţăranii sînt îndemnaţi să ,nu recurgă la VI.iolenţă,IC:isă astepte efeoteile
pozitive ale legii. Pilndcă ,,'Deispedml'legHO'rşi autorltătilor - se conchide afor istic -- face tăria ortcărui stat", De aici decurqea 'Însă,
pentru quvern, obligaHa de a supraveqhoa resoectarea 11egalită.ţHşi
de a curma abuzurlîe, ,,<căcinu totdeauna putem fi !si<giu!ri
de răbdarea poporului". Fi-va tinsă legea bine Îniţe'l<e:aISăşi
bi.t1JelaplioaJ1:ă?"Legea este ca <cuţItuliin mîna unui om; omul bun vîl întrebuimţează pentru bine, !Ce1rău pentru rău U60. Semnificativă € din acest punct de
vedere şi 'eVOCaT€ia,înpagi:nie publkatiei, aui A'lexandru 1. Cuza,
căruia i se 'reproduce portretu'l cou această ednotare.: "Cind reprezentanţii ţăranilor se 'adună l'îngă Curtea de Argeş, cînd tinerimea rnerqe
să se închine !la mormîntul 'lui C. Neqrl, datori sîntem să amintim pe
îndreptă titoru 1 ţăranilor. pe ernicul lui C. Neqri " 62.
Situatia pensionerrlor (l/,aoe,astăneferlcică clasă de bătrîni") este
dezbătută 'În termeni oe amint'e's'c int.ervenţm'e ilui KogMniGeanu în
f.avO'areaaceSitora63.Le. 11 maI 1882 el Îşi ,inviltaICiOle'gii
din paTlamen't
să melargă lracomitle<tu1pensiunHiOTspir'e a CiOl1istal\;a
de ViSll "agitaţiuni, laorime şi v,aete" 64,S'îmtpuse în disK::iuţie,
sub iaoel'mşiunghi critic, merHe institutii: ,a!"mart
a , biserka 65, şC'oala66, servk!iHe sanHare,
familia etc.
Un 'loc important i'n preoc.upări'Ilered,acţi'elÎl-a .tonstilturi.it
problema
naţională. "Stare.a popoarielor de sub 'ooroana Sfîntului Şltefan, se
57Ibidem,p. ,19921993.
58Ibidem,1332/1883,
[tr. 59, p. 364. In ,alOeeatşl
zi fn c-aTie
prcz'entasepetiţia
amintită,K(;qălnioeaml
a înlfătlL?a
:Aidunărij
,şlio. lalMa,
pflincare looUliltorii
diinco·
muna Com,eşl"ii
se rpHUligpau
,că perceptoruil
,le scoalb",
ile.galpămîll1tlurile
in vÎlI1z<'!,r'e
("MnitonuIo'filr:i
aii", 1382,m. 112,ip.1994).
59.Monitorulof:icdla.l
n, 1882,nr. 1,12,p. 2024.
6IJ.Steaua Dunări,i",nI. 10, 16 miali1882,p. 1-2.
61Ibidem.
62Ibidem,nr. 92, 31 augus1t
18<82,
p. 1.
63Ibkjem,m. 13, 22 mai H182,p. 1.
64.MonitorulofjlCii
11
1", 1881/<1882,
m. 114.p. 2032.
65.Stea/\JIa
DurJlă,rii
n, lr. 50, 7 ,iulie1382,p. 1-2: Un preut .l.ibercuge'lător';
nr. 81. 17 aU'gurst
11'332,
'II.'1--2: Un don Juan în haine de preot. Un aU <!rIlieol.
ViitoILll
mona:sti.riIo!
(rrL7, 13 mai 1882,p. 4), Il'OSemnaJt.
e o. crHikăaspirala aQ:flcsa
par:a,zitismulmi
uuo'n\1lha:l.
V'chea preocupareIl Ju,jKogăJlilirooanu,
care l-a pus în
conniCit
cu înahul cIor,$10face simiţ!ită
şi ,arid: •ViiilowJm01ll13S'liirHor
e<s'eo C'cstie
ca,re fmeCJIcupă
pe mulţi. P'cn'lrulCombaVClfea
parazi1bi'sltl1ului,
lllllcădiin t:impuldomnie,ilui Cu!Zas·au IUB!!
măsuri energâ.ce.
Aaet5'le
mi'il9\lu'<j
il1rsăpa,reC-i1!lU
,ajUil1s
llcînrJCtStrulătolalre
ş<imulţii,,:imrt
necelsutaLea
unJejÎ1llăspl1irli".
66lbidm, nr. 84, 21 1l11\JLllSl
1882,p. 1--2: Invăţămîntulpublic,
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spune într-un articol, a devenit cu totul revo'ltătoare, o ,insultă chiar
pentru secolul 's'ncare trăim" 67.Chestiunea .e reluată 'cu stăruinţă de-ia
lungul ,întregii puib!Hoaţii
68,în comentartble de poâitică externă 69,sau
în ecelea privitoere la războiul vamal el Austro-Unqarie 70,
Alte rubrici oomunică ",ecouri din judete",ştiri "din străin ătate",
,,'pi'Oe!l(varia 1), "bij!b'Uog'f,af'ie"
, .cronică ş'tUntiifÎICă"
etc,
Partea jlter:ară, destul de slab reprezentată, numără totuşi cîteva
colaborări de prestiqiu. V. Alecsandri pulblllicăaloi Păstorii şi plugarii 71;
Hasdeu, Cottneti Sylva 72; A. M!aloediO'llslCi,
!piOlez',Îla
Viaţa de apoi, ICiU
note sarcastice l:aa!dr·esa unor .academtclenî" care au decis premierea dramei lui Alecsandri. Despot-Vodă 73.I-Ia răspuns, clarificînd chestiunea, G. Sion 74,ceea 'ce a provocat replica vehementă a poetului 75
Eminescu, consemnat cu numele mostenit, e tratat de Macedonskă ca
nurrnildîntre pretinşii poeţi ai Convorbirilor literare"şi persiat fiindcă
"îşi dă aere de patriotîsm 'în Timpul" 76.Amintim încă, dintre coleboratorii ziertrlui, pe Alexandru Pencovici, C. Bulqăresou. C. N. Racottă.
T. Ba'lessan, 1. Vr ăbiescu, Athanasâade ş.ia., unii f:iind cunoscuti deja
prin actlvltetee lor publâcistică. Cronica teatrală şi niste însemnări
de călătorie - simple pretexte pentru -cntloa 're,ali'1ătilorsociale 77sînt semnate de Baba Novac. pseudonim sub care ar putea fi bănuit
însuşi redactorul pubhcattei, Or. H. Gr.ande,a.Tot eii lSuibscrieartkolu']
O revoluţie 1n ziaristică, 'în oare pll'eoomli'lea'lăo presă independentă.
ab!ieCitivă,ţinută departe de goana după portofolii 7B.Oîndi'r'ea po:liiică
a lu:i Grandea IS€ defini€şt'e prin recunoaşler,€a tmpeT,at[ryuluipait'riotic, prin spirit de col,aiborareşi 'lo[eranţă mut'Ua[ă.In Vlăsia sau ciocoji
n'Oi, roman faHeitonistlk pub'lLoa:tcu cîţiv:aailliin urmă, Sie fac ·al}uz:ii
la /fVHlsia !soda'lăUI 'În ca'fe 'Omul e p<rădat nu num,ai de ,avutul său,
dar şi de lonoa'rea, er'edinţa şi UuzliiI·ece-l susţin în vi,ală 79,
67Ibidem,TIII'.
2. 7 mai 1882,p. 1: Româniişi ungurii.
68Ibidem,m. 13, 22 mact1882,p. 1·--·2:Româniairridentă; TIr.31, 12 unie,
p. 1---2, TiranÎQregimuluiungur 1n Al/sUia;nr. 58, 16 ,iullie,p. 1--2: Serbarea
din patria robilor; IllT.57, 15iuHe, p. 1: D-l1l/l1. C. Brătian'l1
ş<iungurii; 1111'.
118.
Î OICt.
p. 1: !m sălbaticii Europei.
69Ibidem,m. 47, 3 iul,j,p1882,p. 1-2: PoliticaALlJS'triei
in Olienl.
70Ibidem.nr. 28, 9 jlulnie.1882,p. 1; Conventiaaustro-romdnă.
Vezi In acea,stă
pdv;inţă,li!l1,erpeJMea
fă,cultăde Kogăbnii'Oealllu
în pal1'lamcll1t
la 27 oci. 1882(.MIO'l1,i!.o,r·u]
OIfidal"1882/1883,
nr. 4. p. 36-37, 50.
71Ibidem,m:. 117,6 oet.. 1882,p. :.
72Ibidem,nr. 74, 8 aug.Uislt
1882,p. 4.
73Ibidem,nI. 101,11 sept. 1882,p. 3-4.
74Ibidem,iIl<f.
104,16 s,ept.18082,
p. 3; O cesticacademică.
75Al. A. MlalccdolliSki.
O ceS'tieacademică,"StellluaDunănii",nI. 105, 17 sept.
1882,p. 3; ldem, Polemicăpentru .viaţa de apoi", Ibidem.nr. H3. 30 sept. 1882.
76.St,E.'811l1a
Dunădj·,nr. 101,11 sept. 1382,p. 3--4.
77Ibidem.m. 79, 14 aug'JSit,
11882,
p. 1··2.
78Ibidem,!llr.85, 22 august,1382,p. 1.
i? C:LAt ,I. SOITllţU,
PoetulGrgoreH. Grand€a
•• R<evb,ta
[\i,tlerară",
XXIII.Tlir.6,
'20apr. 1902,p. 105-"106.
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"STEAUA
DUNĂRII"
(18112)

Obişnuitul "foileton" ,e consacrat in genere Ilit'emiuniide senzaţie.
Se publică Amantul de Aiexis Bouvier, scriitor frencez de mare vogă,
Zidirea blestemată - fără semnătură, dar şi Mantaua sau jalnica istorie a unui funcţionar de Coqol, Ocolul pămintului în 80 de zile de J.
Verne jetc.Ilustraţii expresive, ,în peniţă, nnsoţesc foHe,toa:neleşi articotele de evocare. 'J:Iloeea ce-l priveşte pe V. A. Urechla, cărnria
Kogălniceanu ÎIÎ solioitase coteboearea, nu aflăm nici! o indicaţie în
cuprinsul ziarutui, i,ar biblioqraful său consemnează oentru oanul 1882
doar colabor aree la .Llteratorut" 80.
La 24 octombrie 1882, redacţia ,arllul1ţăcă "din cauză de mutare",
tiprog,r.aHa"Govora" î,şi suspenda plUlbl'CIaţtiiIe
pentru cîteo/ia zile 81,
"Steaua Dunărlr" :înoeba as:tt,e[ să mai epară, nu Însă provizoriu, CI
pentru totdeauna, Redactorul se va rotraqe peste citiva and Ia Bacău,
unde se va stinge ,în 1897 cu totul uitat 82.PubEod,ţiiape care a redactat-o timp de jumătate de an la Bucureşti, edător fiind un anume Zisso
Sideri, şi clare trebuia să laltmlgă,ate1l'.ţ1a
măcar prin tJit1ulei, i-a ,împărtăşit delstinul,coborînd repede ,şi detf'iniHv 'În uitare. G. Călinescu a
cercetat cu mdnuţie ,aot:irvitalteaIui Gr, H. Grandea, consernndnd cu
acribie biblloqrafică rr9rindfrillade ziere efemere şi foarte cornbative "
pe 'care le-ia redectet de-a lungul vieţii ănlmosul publăcist 83,nu î'l1lsăşi
"Steaua Dunăoli". Ela a 'Scăpat 'Şli,at'e11lţiei
bioqrefiior 'lui KogMnice,anu,
căTuiaefemerla publica'ţiie îi datoI1ează :apariţia şi 'ÎndrUmar€'dpolitică.
Sta:bili.r'eapaterniltăţii iideo'logice a lacest'ela jusl\:Hkă, în intenţia 1101a5tră, rîndurile de [laită.
Consemiuind, sumar, împr,ejurării1e'în care a apărut a doua serie
a zi,aru:lui"Ste'aua Dunării" şi !preocupările ei cele maI de se,amă, n-am
făcut
să a'tr,a:gem
lum,ea
aminte
a oeroetătorirr
se int'eresează decît
deopot;rivă
de istoria
presei,
de iadivMat:ea
lUi. M.care
Kogălniceanu,
a lui Gr. H. Grandea şl a colahoratori'lor menţionaţi.
UNE PUBLICATWN
INOONNUE:LA NOUVELLE
SI:RIEDU JOURNAL
.STEUP.DUNĂRII".
INlTIEEPARM, KAGĂLNICEANU
(1882).
RESUME
On fi lonqtemplS
t:fiUque ]'oct,ivi'l<',
de pilJbEoilS'le
de M. Kogălnice'anu,
pcrsonnlllite ma,rqula'nt.
de l'hhs,to:j,r,e
,,;t diC,la cUiIlture
f:Oumane
(1817--1:891),
cesiseavoc le
disparl:Hon
tie la ,f'PJu'iLJ,e
'll[l.:lO:ni",te
.(1860).Le.s[ie:che,['{:hes
'efLeC'!uC1es
l'e6 d:ennieres
annees on mis en lumicr<'des manifestatiousinconnuesdumililant, auquel la
pr'esseoUraii.t
un neuv,elmoyeD1
de ,SIOlllil.mllir
se!>projetJSTcJlorma!,eurs.
Il S'l'llg:ilt
d€,s
jou1maux.P[ogl1eISilJlM
(:1863),.Naţiuiillearomânii" (1367-1368),.AdlUiualr'ea
Natio80AlexandruIordan.Bibliografiascrierilorlui V. A. Urechia,Bucureşti1942,
P. 59.
81.St,e:aula
DU!nă,Tlii",
!l1>r.132,
24 oe1.]882.
621\-1.
,OJsmescu,
Gr. H. Grandea,.Alten'eu",1967,!DT.11, p. 2.
83C. Că,)[uesCIl,
Istori(lliteraturiiromâne,BUIC.'IUIre'ştă
1941,p. 320; idcm, Gr.
H. Grandea,"Studiiişi cereeltăride jl3itiOrrl,e
lliterara.şi foldO'r",IX, 1950,p. 178-187.
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nală" '.t8691870), •Iil1Jorma.iltlll1lÎle:
bucurieşl'c!OJe"
(1870),.:Cug,c'uul
tărci." (1374-1875),.A,lgăJtOJ)uil
liber" (1876)..SLea'Ulll
Româ'nJi;ei"
(1S7718811etc. dant Ie des,
tin est lih d'unc .manicreou d.uno.amtreau II10lm
de Koqălntoeenu.
Le .l-er Fevrier 1881M. Koqălniceemu
ecnilvaitde Paris, ou i;1Ionctionnait
cornmcmindstrcplonipotentjalrode Rounnennie,
il scn a'll,cj.en
'ooillabo'Jlt'erurr
V. A.
Urorh.iade son ,jnteDil'i'Oln
de rontrcr d.ensIc peys cit d'nbe.ndonmer
!la pioIiILque
pour s'e dedror il uruelliO'LlW'ille
,seri'e,du journzil"S'l!elaua
Dunărui",el s!()lkit,lt:,t
Ie
collaborationdu dcstinateire. Le jouranl parut en dfct cntre le 6 Mai el le 24
Ootobrc1882.Le nom dc l'ini,tiaiteur
ne rigure pas sinr le fno:!l,tispi,ce,
rnais toute
)'orioll!tat;i.om
6rIllanedc'l'iaIHci'en
'Lr:ibun,
nle g<11i,e
dc la ooncorderoumume",La
pU]:lI1.1oa,tiOln,
dorit le redaC't,curr
&t,aH
'1'eoriÎ,va'Î'D
Gr. H. GD8!Ildea,
lell1ldaill
il creer UD
courant d'opill1t1on
[JIOu,[
rmposorurie juste rcsohntionde [·a qlUcsltilOn
danubicnme.
"SiSieulti,elile
p!our Le d6vlc,lo:ppemelIYt
de la ROlllITlialIlli'e'
mlOIderll1c,
cit il. cK)'ilIt,ribuler
il
:'assaii'IlJils:s'em:en!t
de la vi,epol'Îlbique
du pay,s,n cn;aln!-olllltr'e
lelSi,nlefl2tlS
des p.ar1is
--- un front dc l'honneteteel du patriotisrne.
La conlributioneffecl.ivede Kogălniceanu
il la redactiondu journal ne pOllr;:.aHetr'ee<tablli!e
q'uepaTu11'e&tIU.Id.c
approJonidie
de s,esarohi've,s.
JUlSqu'a
unl( hormol'CYg'ilItion
cO!l11!)Ylet'e,
l'auh:mr5!rgnaleqlllelqui8is
ICllr,bides
61ulSlceprbibles
d'(tre M'lribue
au gr,ail1ld
le't!l.re.
Ce,rt>a'ju<emelllt,
i:>on18fsp;rit
a plresidt";
il la pMu,uio[l
du journad,e'l
la pr6dilectionrnontreeaux qUfstionsdc politiquc.,
ext(;ricurc,sourtoutil la qU(5tion
danubi'enne,
i[[]ldiqulenrt
'1a,ffioll'iVd'UioD
inn:m6dila'1!e
de rente jni,t,j,a,t,ive.
La p8'l1ti<e
lHtera,iTI€,
alSlSez
f18,ihlc,
cKlmpite
pO'u1nt'1lJlllt
quelquP!s(xJllabor.a.liom;
de
prest'ige.Alecsandriy publie Păstoriişi plugu[ij,Hasdeu CurmenSylva,l"v1acedonski- Viuţa de apoi. Il faut mentionnerparmi les collaboratE'urs
du journal;
Gr. H. Gr8n!dea,
Al. P,e'll1oOViICi,
T. I1a!llaisi"alIl,
1. Vrăhies.cu,
ek. Le f'eulHcit,on
quo'ti·
diemest 'CiO:!1S,alore
e[l generalIil 'la dWuleIlaiturre
de S'OIl!SatioIl.
0111
y publie neanlHlo,im
:'\1antauQ
clleGoga!.
Conls1ignant
sommailiiememt
les 1CIi.ll'co!lls'tam.oes
d.e j,a p,alru[.i,oifi
d'e la deuXliem<c
<,eTlie
du jcmrrulal
"S't.e1lJwa
Dunăr'ii"el l'es preo,cculpaltions
118'5
p(]UIS
imrplOrtan'l<;!S
de
celui-ci,>l'au1'eur
atltir,e'I'alHen'uilo'll
dc ceux qu'i rlE'lchenchelI1!t
l'hilS,to,ire
de la p'wsse
l'acl.ivHede M. KogălnicemlU
ct de ses collabora'teurs.
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