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Abandonarea carierei didactice n-a însemnat pentru t.inărul Heliudc
şi renunţ.areula activitatea culturală. In 182fi,cipcurind Întors din călătoria
in Occident,care marcheazăo el.apă hotărîtoare 111
evolutia ideilorsalc.Tiiuicu
Culeseu 11va Întîlni şi, cucerit probabil de vioiciunea intelect.uală a acest.ui
tină!"care părea să aibă i destul simţ practic, caută să-I asociezeplanurilor
sale d( emanciparea socictăţ.iiromânest.iprin cull.ură:.Cîud s-au intilnit, TIeliad« mai era, probabil, profesorla se Sava şi nu e exclus ca tocmai intilnirea
cu Dinicu Golescu şi hotărîrea celor doi (It' a conlucra sti aihă un rol îl! plecarea sa de aici. Cum toale acestea aveau implicatii politice i vremile erau
tulburi, în!.elegerP<1
lor a lua! aspectul unei societăţi secrete, poate şi datorită
faptului ('.ă(;ol"s(,11t.ransferaseaici unele din ţ.eiuri!«uelndeplinite ale vechii
societăţi a emigran!ilor de la Hrasnv, din 1822. Faptele sint povestite mull
mai tirziu de l Ieliade Însuşi, în Ecliilibrul in/re antiieze: "LaiuLtÎrnarca din
călătoriile sale din Europa a răposat.uluiConstanl.inGolcscu, llujntirziarărn
it ne cunoaşte. La emigrarea boierilor din ţ.ară eram prea june; lalenturnarea
Golesculuieram si eli deja in hărhălie. Eu succedeam lui Lazăr, Golescuisi
căuta un soţ.. DiI ideile noastre puse la lin loc şi din neputinţa elea se pnrie
în lucrare, ieşi necesitatea de a se forma o nouă societate seerctă. Statu Lele
şi pr iucipie.leei la aşezai eu, în anul lR2T'1. Este foarte probahil că Heliade
a redactat Într-adevăr textul acestor "prilleipii", dacă el a fost scris cumva,
dar 111\
e nici o îndoială că acestea ref'lectăîncea mai mare parte programul lui
Dinicu Gclescu,pentru că le regăsim cele mai multe în chiar Descrierea
călătoriei sale, care nu demult ieşise de sub tipar, Aici vom găsi exprimată
necesitatea de a se da naţiei "felurimi de scoale", de a se realiza "o insolire de 7 8 oameniînvătaţt !n limbi străine ea să t.ălmăceascăcărţi trehuincioase în limba na!:iollaIă",precum şi ideea că "toaLe luerurile hune se aţ.1ţ.ă
în om sau prin auzirea euvlntflriipreotului, sau a profesorilor,sau il teatrului"
care va fj părllt scandaloasa ul10rierarhi ai vremii, dar va deveni monedă
curentă luai tirziu sub pana lui Heliade; oricum, în Descrierea cr/l(lIoriei
melevom g{lsiepisodul englezului('are critică lipsa leatJ ului naţional în ţară
în timp ee exista nn teatru german, pe care ,,1lUIlWi
a zeeea parte (din speet.atori) I)c,[pricepe", dîcÎ "LI[ieşeăria Iară teatru este întemeiat Întîi pentru
1 L JJeliade·Hădllleseu,
Echilibru
ÎntreanfWze,
Bucureşti,
18[,\)--·1869,
p. 77.
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naţionul lui", pledoarie care va reveni în articolele din "Curitrul românesc"
şi în fine, convingerea generală că numai prin învăţătură uaţ.ia va putea
să prospere. Expuse in trecere, in diferite locuri în cuprinsul cărţii, aceste
idei se vor regăsi în cele opt principii ale "soeietătii", aşa cum le redă, peste
ani, Heliade . ,.L Şcoala din sf'.Sava să. se împlineascăşi să se înalţe la gradul de colegiu.După modelulacesteia să se creeze alta In Craiova; 2. Crearea
scoalelor normali În capitala t'ieeănli judeţ, prin elevii ieşi[i din colege; ;j.
Crearea şcoalclor primare în fierare sat; 4, Fondarea de jurnale sau gazete
în limba românii; 5, Aholiţia monopoluluitipografie. 6. Incuragiarca spre
traducţiuni în limba patriei şi tipărirea acestora; 7. Formarea unui teatru
naţional; 8. Stăruirea spre ieşirea din reginml Ianariot prin reforme inţcIepte sau rcnnoirea primelor instituţiuni ale ţării". Dacă înţ.elt'gemultimul
punct din program ea o concluziefirească a celorlalte şapte. formulată din
perspectiva momentuluicînd seria Heliade amintirile şi nu, ee! puţin cu aceste
cuvinte, în momentul întîlnirii eu Dinieu Golescu,putem considera cit avem
în această frază o formulare posibilă a ceea ee trebuie si] fi fost cadrul generaI
al înţelegerii dintre cei doi, pentru hinele culturii române.
Curînd, în rţelurile secrete ale societăţii fu introdus şi Stanciu Căpăţineanu, fost şcolar al lui Heliade ia SI. Sava, numit acum profesorla Craiova;
împreună cu Heliade şi cu Dinicu Gulescu,el pctrccu toamna acestui an la
Goleşti, fugind de ravagiile epiderniei care se declarase În Capitală, şi aici "in
altarul bisericii",cei trei ,.subsemnară[urămtntul secret de a propaga si împlini condiţiunils sau 'lrtiolij susarăt.aţ!",Cadrul grandilocvent nu rpr;zintă
o invenţie tîrzie a lui Heliade, El trebuie să fie doar imitaţia procedurii misterioase, de inspiraţie masonică. pe care societăţile similare occidentale ()
introduseseră de mult si se datorează desigur nu lui Heliade, ei lui Dinicu
Golescucare, într-un sens sau altul, venise"iniţiat" din călătoria sa europeană.
Plecat apoi la Craiova,Căpăţincanu va lucra în vederile programuluipe care
11"subsemnase",ca traducător (îll afara traducerilor cunoscute se pare că.
mai tradusese si Contractulsocial al lui Rousseau si din Volnev dar, nefiind
tipărite, textel s-au pierdut) şi ca profesor, iar Jic]iade îi va Jurmări activitatea cu notiţe binevoitoareîn "Curierulromânesc".La Goleştifiinţa iarăşi vechea şcoală sătească înfiinţată încă de tatăl lui Dinicu, de Hadu Golescu,
care se risipise În timpul revoluţiei lui Tudor; aici fusese adus ca profesor
ardaleanul Florian Aaron şi, cu prilejul şederii sale de atunci la Goleşti, Heliade îl va deprinde cu "metodul lancasterian". Probabil că cei trei Il-au stat
prea mult la Goleştişi că, la venirea iernii, fiecare s-a dus la treburile sale:
Căpăţineanu la Craiova, unde îl aştepta catedra, iar ceilalţi doi la Bucureşti,
unde înţelegeau să lucreze mai departe pentru idealurile societăţii. Cum scopurile acesteia erau indiscutabil politice prin simplul fapt e5 presupuneau
o schimbareîn stările de fapt, ele nu puteau fi prezentate ea atare fără. a suscita împotrivirea a numeroşi duşmani, dinlăuntru şi dinafarL;,De altfel, încercările unei grupări a FilipeştiJor dc a objine unele modificări ale "vechii
constituţii" a ţării au trezit suspiciunea PorPi, care trimite domnuluiÎn octombrie 1827-·un firman priIl care îi cer să oprească tentativa de a
proceda la modificări.u?-le
ordinii stabilite; după informaţiile agentului diplomatic austriac Kl'ciIehely,"la Porte voyai!; a regret que les boyars du
Divan s'arrogent de faire des changements dans la eOIlstitution du pays"
şi consideracă domnul "avait a leul' intcrdire <1l'avenir une pareilleingerenc6
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coupahle">,Este de În[eles dcei de ce ţelurilc progresiste ale tovărăşiei au
fost disimulate sub pulpana unei inst.ituţ.iideasupra oricărei suspiciuni: o
"soţictale literară" la şedinţ vlecăreia luau parte "mai toţ.i boierii din Capitală"
inclusiv cei trei fraţi ai domnului, Mihalache, Constantin şi Alexandru Ghica,
La adunările acestei societăţi, în casele lui Dinicu Golescu, unde se Iormase
un fel de club ("cazin"),s-a citit în cursul anului 1827gramatica lui Heliadc,
redactată Într-o primă formă Încă de cind era profesor, precum şi aceea
a lui Iordache Golescu,fără îndoială:;iiea pregătită ele()hună bucată de vreme.
Tot aici s-au citit .şi traducerile lui Heliadc din Lamurt.ine(Disperaiia, Prouediniola om.,Lacul, Ruga de seară';şi din Arta poeticăa lui Boileau,care erau
şi ele mai vechi, ,,Înei' de pe la 122", odată cu Cintarea dimineţii scrisă
pentru a fi cîntată de şcolari. Heliide îşi aminteşte cu mîndrie că traducerile
sale ar Ii trezit "IIlulţumireagenerală", ceea ee e foarte probabil, dar şi că ele
"pentru prima oară invedera românilor de cit ar fi capabilă limba română",
sugerînd astfel că ele ar fi deschis drumul Iiteratur ri moderne, fie şi pe calea
ocolită a traducerilor care raf'incaz.ăgustul şi limba. 01', în acel moment
limitlndu-ne numai la poezie -. epoca modernă îşi manifest.asedeja inceputurile; Ioan Cantacuzino şi Alccu Văcărescu dăduseră Încă de la sf'îrşitu1
secolului precedent o orientare tranzitorie, sent imeritalistă, poeziei româneşti şi ecouri ale noului gust apar şi în culegerileIuiMumuleanu din 1820
şi 1825,poate nu a+it în poezia propriu-zisă, cît. În ideile sale despre poezie,
revelat.eîn prefaţa la Rost de poezii. unde afirmă că poezia IlU este altceva
.,decIto mişcarea simţirii, o patimă sufleteascăşi o naştere a Iandasiii". Chiar
gustul pentru Lamartinc -- remarcabil totuşi pentru Ull moment dominat
încă de sensihilitatea anacreoritică. fuseseprecedat de experienţa lui Asachi
care traduce L' Isol.em-nl înainte de traducerile lui Hcliade-, pomenite mai
sus. După cîte informaţii avem, se pare că alte produoţii literare n-au fost
prezentate în şedinţele societăţii care trebuie să fi avut o orientare academică,
oficială sau serni-oficială,şi considerîndsemnificativ faptul că în aJul viitor
Heliade pleaeă la Slhiu să tipăreaseă gramatica sa şi nu culegereadp traduceri,
ţinînd seama de faptul eă la aeeste şedinţ.e luau parte mai rmllţi membri
ai doriei şcoalelor,care se găsea Îl1tr··oepocă de reforme, trebl\ie să eOl1ehidern că.aici, În aceste .întruniri,se urndlreau de fapt seo!Jurieultlirale generale,
se căutau mijloace adecvate pentru ridicarea invă!:ămîntului românesc, şi
nu era vorba de o soe.ietateliterară In sensul pe care îl dăm ast.ăzieuvÎntului.
De.şis-au bucurat de un sueces de stimă. versurile lui Heliade (epoea aeorda
puţină atenţie faptului eă erau originale sau nu) nu-i puteau oferi calea de
acees căLreo poziţie socială superioară, aşa cum i-o puLeaoferi învăţămîlltul.
Pentru eă trehuie să ne intrehim, dincolo de faptele nude, căror interese le
răspunde revenirea autorului la o materie şi o profesiune ahandonată, la pre
darea gramaticii în speţă: se gîndea He\.iadesă revină în invăţămint, eu sprijinul şi pe baza programului de reforme al lui Dinicu Goleseu,avînd în Gramaticli acum tipărită un titlu eehivalenLeu al studiilor in străinătate de eare
s-au hucurat hursierij din 1820, atît de mult invidiaţi la un moment dat?
2 N. Iorga,J)oc/l[l!cnte
priuitoare
la istoriarO{J1l1llilor
(ColecţiaIIurtrluzaki),
voI. X,
Bucureşti,
18\l7,p. ,132.
• Cr.B.P. Mumu!eanu,
Scrieri,ed.HodicaHotaru,Bucureşti,
1972,p. 4.
, eL Gh.Asachi.Opere,
ed. N.A.Ursn,voI.1, Bucureşti,
1973.p. 742··-743.
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Nu ştim care ar Ii rost desfăşurarea evenimentelor,sau care ar fi fost desfăşurarea lor în previziunealui Heliade,pentru că chemareasa de la Sibiu .;i
ohtinerea autorizatiei pentru editarea "Curierului românesc" survin pe neaşteptate oarecum şi modifică un program de acţiune ale cărei linii viitoare
nu ne apar clare în perspectiva timpului. Oricum, plecat în primăvară la
Sibiu ca să tipărească Gramatica,el este surprins acolo de evenimentelecare
vor modifica sensibil istoria Principatelor şi, Între altele, şi planurile sale.
In aprilie izbucneşte r ăzhoiul rusn-t.urc şi, la 25 ale lunii, trupele ruseşti trec Prutul; în mai. ele ocupă tara din care cei doi domni p[nnînteni
se retra!?,lăsînd loc unei administratii militare. Mare Iovofăt al Tării de sus,
cUlloseu'i:
ruşilor din 1823. cînd făcue o călătorie la lVIscova:'al cărei srop,
politic fără îndoială, nu-l putem decît bănui, Diuicu Golescueste un personaj
care se bucură de încrederea acestei administraţii ; cum 'il vom găsi 'ii mai
tîrziu, în 1830,ocupîndu-sede procurarea u normijloace de transport pentru
trupe, e posibil ca el să fi făcut asemeneaservicii importante şi mai Înainte.
E firesc deci ea cererea sa de aprobare a unei gazete româneşti să fi fost primită cu simpatic, eu atît mai mult eu cît, Iără iudoială, şi administraţia militară avea nevoiede un organ de publicitate pentru hotărîrile oficiale şi orice
alte înştiinţări adresate populaţiei căreia, pe de altă parte, trebuia să i se
comuniceştiri tot oficiale despre mersul războiului: IHI.altele fuseseră
condiţ.iileÎn care apăruse, cu trei decenii mai devreme, efemerul "Courrier
de Mnldavie"pe l1ngăcartierul lui Potekmin! Dinicu Gnlescu,al cărui sprijin
pentru apariţia recent găsitei "Fama Lipschii pentru Daţia" şi, în general,
pentru ideea unui organ de presă românesc este binecunoscut, avea nevoie
de persoana care să ducă la indeplinire dezideratul general. E prohahil că
sarcina de a edita gazeta fusese încă dinainte zălogită lui Heliade (tînărul
I.M.C. Hosetti "din Valahia", care scosese "Farna Lipschii" oricum nu era
in ţară), aşa cum el ne lasă mai tîrziu săîr\!,elegem,el fiind singurul care
i s-a părut potrivit înţeleptului boier; acesta ceruse aprobarea gazdei În
numele lui şi-l cheamă grabnic în ţară odată obţinute promisiunilede rigoare.
Nu ştim cum suna suplica lui Dinicu Goleseu către autorităţi, deşi
felul În care acesta schiţase profilul viitoarei gazete ne-ar fi interesat.în chip
deosebit. Ştim numai, din mărturia lui Heliade, că. el "ceruse în numele meu
voia spre începerea Curierului român", în timp ee acesta se alla la Sibiu, şi-i
scrisese să se înapoieze. Trimisă autorităţilor probabil în octombrie 1828,
sau poate chiar În luna precedentă,cererea este recomandatăDivanuluiprintr-o
"predlojenie"binevoitoarea cout.eluiPahlcn din 23 octombrie,în care atrăgea
atenţia redactorului doar să păzease{lîndatorirea "de a nu supăra niciodată
religia, morala şi buna cuviinţă", La ;) decembriei se eomulliearedactorului
şi aprobarea Divanului Într-o formulare generală: "vei pune in lucrare alcătuirea aceştii gazete ca UIllucru folositor naţ.ieiromânilor iar nu spre vi'Htmare, care gazetă alcătuind-o, o vei da dumneata mai Întîi în cereetarea cenzurei după cum se porunceşte, şi apoi s-() puhIicuieşti urmînd condiţiilor
ee se arată"6,
5 eL Gh.Popp,DinÎcuGolesCl1,
BucllJ'eşti,
1958,p. ,\fI.
6 Textulestepublieatde IIeliadein noia Despre"el/fierulI'omânesc",
elin"CurierLIl
românesc",
nr. 165,din 4 nov.1839,şi rcpublicat
de G. Baiculescu.
în L Heliade-Hăclulesc\l.
Scrieripolitice,
socialeşi linguisfice.
Craiova,
La.,]1.22:3-224.
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Este neiudoielnic ică un număr de amănunte ale viitoarei gazeLefuseseră stabilite de. comun acord Între Dmicu Golcscu şi Hcliade Încă Inainte
de plecarea ultimului la Sibiu, în primăvara anului H\2K, pentru a-si tipări
acolo gramatica sa; nu Sf poaL( imagina o iniţiativă eu totul neaşteptată
a hoierului muntean, care să-I pună pe viitorul redactor În [aţ,Dunui fapt
Împlinit, Înainte chiar de a-l fi consultat; se pare ele altfel că Heliade şl ia
destule despre viitoarea g8Zctil cind, trecînd prin Craiova in drumul ele la
Sibiu la Bucureşti, stătea de vorbă cu Andrei Popovici, reprezentantul casei
de comerţ Hagi-Pop din localitatc, "pentru Goze!«românească", Nu ştim Însă
cind CI.
fost elaborată şi difuzată "înştiin(.arc:l"de a partţ.iea viitoarei gazete,
între luna septembrie sau octombrie iK2K,cînd Hcliadc nu se gil'eli Îneii în
Capitală, şi 13 decembrie, . îud el îi seria de clicicoresponderrtuluicraiovean
mai sus-amintit"; chestiunea nu este fără importanţă, dei apariţia înşt.iinţ.ării
în momentul în care Heliade nu revenise Iucâ ar duce la concluzia că formulările sale nu-i aparţin, În favoarea acestei idei ar pleda două argu ment.e:
titlul viitoarei gazete este, în înştiinţare, anunţat ca fiind "Cnriernl BUCll'reştilor" şi apoi data apariţiei este prez.umal.ăa fi ori începutul noului an
(182(J),ori cel mult inceputul noului an astronomic (martie), Ambele detalii
împing data redactării Înainte de luna dccembrie >- cînd se ştia cu sigurau\.ă
că gazeta nupoate apărea în ianuarie, şi cînd Heliade o numeain scrisoarea
către Andrei Popovici "Gazeta rornâuească' Iără a ,se putea preciza eit
de mult; pe elealtă parte, analiza st.ilului şi a vocabularului indică, fără dubii, pe Heliadc drept autor al textului. Este cleeiprobabil c.ă, revenit În grahă
in octombrie UHl noicmhric, Hcliade redactează imediat inştiinţarea de
apariţie pe care o semneazăîmpreună cu Costache Moroiu, profesorde "dreptul
pămîntului" Ia SL Sava, ambii în calitate de redactori ("dătătorii gazetelor")
şi o difuzează pe roi volante. "înştiinţarea" trasa un adevărat program politic,
Heliade Începe prin a arăta că gazeta, "acest viilor de obşte", este'un organ
neapărat trebuincios "In luminata Evropă", e\re nu apănlse pţpă atunci
în limba noastră. "Folo:\ul" acestei gazete, preconizează redaetor,1"ll,
trebuie
să fie "de obşte şi !Ienlru toată treapta de oameni", vi;,ind cele mai
largi cereuri de cititori, atît pe "politie", cîLi pe "liniştitul litc:rat", pe "îndrăzneţ.lIlşi neastîmpăratul răzhoinie", pe "băgăto]'ul de seatpil ueguţător"
şi, în fine, pe "asudiltorul plugar", astfel Îneit să nu fie niei o 'Lreaplll,nici o
vîn'tă "care să nu afle p[ăeere şi folos Într-această... gnzeHl", Pe scurt, ca
îşi propunea să publice; 1. ..O culegere de cele mai folosilcare şi interesante
lUeIuri din gazeturile Evropii. 2, Însemnări pentru creşterea şi sporirea
literaturii rumâneşti, 3, fnştiinlări pentru eele mai folositoare artieo[e ale
ll(gol;u]ui.4, Cele dinlăuntru şi slobode săvîrşiri ale statului nostru, precum
juc!eeăl.iînsemnate, faturi şi hoUl1'1ri
ale Divanului.., 5, Vînzări şi mezaturi...
şi în sfîrşit, multe îllsemnări folositoare preeum pentru cue{\ţ.euia oraşelor,
pentru pllzirea sănătăţii" etc.
Cum se poate 'vedea, programul anun ţat de Tieliade proptine o midi
revoluţie în tradiţia politică româneau'ă, Aşa eum araLil şi el în Înşlill!uI'c,
"vestito1'ul"(gazeta) nu era necullo:ccuL
românilor, numai eei noi "vestiri]e lui
le priimeam în limbi străine", adieă se citeau gazetele de peste hotare,
"i1. HeJiadeHăduJesnl,
Scrisori
şi acle,eeLC;,Polra,N, Sillwehe
si GeorgeC;,Polra,
Bucureşti,1972,p, el.
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Încă Brlucoveanu şi boierii lui citeau micile gazete italiene de la Veneţia
sau Viena, cum e acel "Corriereordinario" gilsit În biblioteca lui Coust, Cantacuzino, dar la fîrşitul secolului al XVIII-lea şi la început.ulcelui următor
cu evenimente politice atît de importante care priveau îndeaproape destinul
ţării noastre, obiceiul citirii gazetelor se răspîndise - eomparativ- destul
de mult. Sint cunoscute cel puţin douăzeci de titluri de asemenea gazete,Inceplrid cu cele franceze ("Mercurepolitique", "l\fercure de Fra nce"), germane
("Journal ele Francf'ort") şi italiene (,,11redattore ital iano"), dar nu lipsesc
nici cele ruseşti ("L'Abeille du Nord") şi chiar engleze; ele vin eu oarecare
regularitate şi cind evenimentele intrerup fluXlII Ştiri lor, se caută căi ocolite
şi se distribuie între CUllOSCUţ.i
extrase, ,.pericopi" din ziarele obţinute pe
c[ti tainice uneori chiar direct de la organele de cenzură", Această circulaţie
a gazetelor europene era însă apanajul unul cerc inchis, cuprinzînd cîteva
sau cel mult citeva zeci de familii din marea boierime,care Făceauşi dcsf'ăceau
politica în ţ.ară ; ei înlocuiau prin gazete "urechile" tradiţionale plasate pc
Ungă marii demnitari din Istanbul şi le atribuiau mai eu seamă rolul de a
preveni mişcările din marea polit ică europeană care ar fi putut avea repercusiuni asupra Principatelor, deci asupra propriilor interese. Programul
lui Heliade urmărea practic să desfiinţeze acest privilegiu, introducind în
circuitul gazctelor, al vieţii politice, atît mica boierime, eît şi profesiunile
liberale, "liniştitul literat şi filosof" (adică dascălii, în primul rind) şi pe "neguţător", fără a-I uita pe plugar, în care trebuie desigur să vedem nu pe clăcaş
ci pe micul proprietar interesat intr-o exploatare raţională, intensivă a p[lmintului său. Tot acest "tiers elat" exte implicit chemat la viaţă politică,
iar faptul că gazeta preconiza publicarea unor acte exemplare, ".illdeeăţi
însemnate", ducea de asemenea la stabilirea unei jurisprudenţe verificabile,
la o anumită democratizare a justiţ.iei, pentru dl devine (măcar potenţial)
publică; la fel se pun bazele unui sentiment civic prin implicarea cititorilor
În problemelede sănătate publică, edilitare ş.a.rn.d. Prohahil că nici Heliade,
nici Golescu-şi cu atît mai puţin autorităţile de ocupaţie-cnu-şi dau încă seama de Însemnătateaşi Întinderea efectelorpe care programul îl va antrena 0dată eu aplicarea lui, fie şi partia lă şi timidă. Fapt f s te că redact OfllInoii
gazete, iniţ,ial numită în prospect "Curierul Bucureştilor", dar intitulată eu
o clară tendinţă naţională şi unionÎstă la aparitia din 8/20 aprilie "Curierul nnnânese", Vfl încerca s{, aplice cu bună credinţă programul anunţ.aL
La îneeput, "Cnrierul" cuprinde, În eele patru pagini mici, tipărite cu
o literă ştearsă şi destul de neglijent doar două rubriei : "înştiinl:ăriledinlăuntru" şi cele "din afară". Ultimele dau, mai ales după gazete străine, diferite
informaţjj din lume; mare parte privesc Însă luptele şi diferite mişcări de
trupe care au 10cde-a lungul Dunării, pe malul drept şi uneori chiar pe tcritoriul românesc. Cît timp eontinu[l răzhoiul aceste ştiri apar de regulă în
frunte. Hedactarea lor llU ridiea, pare-se, nici o problemă pentm că cle erau
luate după gazdele ruseşti de limhă franceză, sau erau transmise de ştahul
prezidentuilliplenipotenţiar al divanurilor. In general, ele apar ca "înştiinţări
oficiale",fie de Ia armata operativă "de la campu ce se află înaintea Silistri",
"de la tahilra... dinaintea Sumlei" etc. fie chiar de la marele cartier general,
adică de la el.lrte.Apar şi numeroase ştiri administrative, predlojenii privind
8 j,\.Iorga,lslwiapreseiromâneşti,
Bucureşti,
1\J22,
p. 1;3şi uun.
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organizarea şi reorganizarea serviciilor, preeum şi altele, referitoare la activităţile prezidcntului Jeltuhin : În nr. 12. prezidentul se întoarce de la Silistra,
în nr. 14 el "au ieşit spre .CIvizita spitalurile din preajma Bucureştilor",
în nr. Hl se anunţă că "prezidentul nostru cîteva zile a fost cam bolnav;
astăzi se află mai hine" etc. Cu toate acestea, în nr. 54 din 14 octombrie se
comunicaştirea decesuluigeneralului .Ir.ltuhin, iar la 18 octombrie se anunţă
că episcopul Argeşuluişi hatmanul ::'\r.Filipescu an plecat să-I întîmpine pe
noul preziderrt: Kiselcf. Ziarul, reUectînd probahil o preocupare oficială,
acordă o atenţie deosebită suhlinierii caracterului cordial al relaţiilor dintre
trupe şi populaţie. După anunţarea păcii şi publicarea În gazetu a tratatului,
care stipula intre. altele revenirea sub autoritatea naţională a oraşelor de pe
malul stîng al Dunării, Brăila. Giurgiu ş.a., aceste texte capătă un caracter
programatic. în nr. 2 (16 martie 18:30)se menţionează inundaţiile pr-icinuit.e
de viitura Dîmboviţ.eişi măsurile prompte luate de autorrtăţi, în 11['.4 (23
martie) este relatat episodul celor doi săteni care an cerut direct de la prezident amînarea plăţii unei "rămăşiţe" de fîn din anul precedent,precum şi faptul că acesta a aprobat cererea şi a dat dispoziţie să li se împrumute şase care
cu fîn pînă la noua recoltă, adică, în stilul g azetei: .,Diti zi în zi, măsurile
înaltei stăpîniri ne arată în faptă cît bunul nostru prczidcnt îngrijaşte pentru
floarea patriii noastre". In nr. 12 (joi, 24 aprilie 18:30),cornandirul polcului
Kremencinskiieu toată obştea ofiţerească arată "sufleteasca noastră mulţumire şi recunoştinţă către toţi Iăcuitor.iijudeţului Săcuieni, unde... am
avut norocirea a găsi cu toţi de obşte Iăcuitori cu hra ţele lor întinse a ne
priirni". Craiovenii,Ia rîndul lor, dau o masă În cinstea polcului Kalavantkoi,
care urma să. plece din localrtate (nr. 19, 18 mai) ş.a.rn.d. Heliade însuşi îi
trimiLe generalului Dihici Oda sa la campania rusească. tipărită pe Ioi
volantc (textul român cu traducerea franceză In proză), care celebrează
Încheierea păcii la 2 septembrie (textul a datat 8 septembrie) şi' revenirea
vechilor pămînturi sub autoritatea străbună: "A voastre dreptjiri de ani
răpitelAcuma iarăşi le dobîndiţi " r etc. şi se ornagiază stcagurâle armatei
care, precum cruciaţii, s-au ridicat "pe creştini...să slobozească", Destinatarul îi răspunde poetului, la rîndul său, arătînd că "am citit' cu mulţumire
traducţia lor (a versurilor adică), întristîndu-mă Într-aceeaşiv1remecăci Il-am
putut cu desăvîrşire să preţuiesc tot meritul literal, necunrisclndlimba în
care dumneata le-ericompus" (scrisoareaa fost reprodusă în "Curier", la 12
ianuarie 1830).
Aceste raporturi, exagerate în aparenţă, nu t.rebuie să mire. Aşa cum
Heliade însuşi a spus în repetate rînduri, starea de spirit in acel moment era
entuziastă nu numai între vechii Iiloruşi, ei în pături foarte largi. înfrîngerea
turcilor şi încheierea păcii deschidea perspective nesperate după mai bine
de un sceol, iar administraţia străină, instalată cu titlu provizoriu, părea
să spri.iinetoate iniţiativele progresiste,veehi revendicări ale patrioţ.ilor precum reorganizarea administraţiei, răspîndirea învă1'ămîntului ş.a. în chip
special a stirnit un entuziasm greu de descris reînfiinţarea armatei naţionale,
act simbolic, în care nu se putea să nu se vadă garanţia păstrării fiinţei naţionale şi o afirmare a dcrnniHiţiiei. Incă. într··unul din primele nuruere (nr.
12, din 20 mai 182l) este anunţată "Întocmirea"armatei J'oInâne "în judeţele
dincolo de Olt", iar in nr. 22, din 24 iunie Se şi publică prima ştire despre actele sale de vitejie, o scri.-oarecare vesteşte "două IQviriee s-au făcut acolo
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---_._---------la 2fî şi '27 mai, 1;1satul Ciresul,Între turci şi între ostaşii rornâni". Cu toat.e
c[\ l urcii erau superiori din punet de vedi'IT.ruunuic (ei erau pest.e ;')ODUşi
rnmâuii ;-)1'7.
îusoţi].ide '2roate de rusi pedestri).ei au Iost Infrînţ.işi principala
eOlltrihuţiela acest succes milit.ar o are viitorul polcovnic Solomon,pentru
care scrisoarea găseşte fraze epice: ,.SoloIlloneste cunoscut numai după
loviturile:sale îndoite şi pline de ispravă ale braţului său. Acolo unde el se
află, ,]('010şi moartea aleargă să-şi gl'5miideasdijertfele sale...ce În ianuarie
18:30,Solomon('sLede altfel primi! ClIfestivită!.ideosebite in Divan, iar marele vornic Gh. Filipescul-a Întîmpinat CIlun discurs patriotic, În care ideea
uohiiităţii prin merit parc să l.rimit.ăIa Il;iiade, care o va folosi în orice "<iZ
mai tirziu : Tatii,boierilor, omul cel adevărat nobil, carele ciusl.eaşi nohilitat.ea s-au eîtigat el! vrednicia, hraţ.u],sabia şi singele său f" (nr. 8(},din
24 ianuarie 1P,;;O).
Tot el zicea mai dcparte, adresîndu-sccătre tinerii ,,1udesindu-să ca să vază pe eroul 1'U
mâues«,din care rnulţi se gă.tesc a intra In
oastea rumânească... Vedeţ.i-Itinerilor! Drumul care vi sl d·:'.schid"a alerga
('ste cu Lotuldeosebit de acela care l-an alergaLbătrînii ':iifericiţi veţi fi de
vii veţi sili a urma acest.ni viteaz rurnân...".
Ştirile despre organizareanoii militii pămîntenc abundă şi mai cu seamă
este subliniată cu orice prilej atmosfera entuziastă care o îuoonjură, precum
şi leg5turaarmatei de azi cu trecutul de glorieal străbunilor. La 17aprilie 1830
("Cllrierul ru mâuesc", nI'. 10) se puhlică ştirea despre organizarea celol'
şase balalioane ale mililieiphminLene;I1UpesLemult timp, la 1) iunie, ziarul
puhli6\ Jl1al'şullui Iancu Văcărcscu cu refj'(nlIl care nlllintete din nOII
de rcînvierea gloriei strTthune.adică chi\r a romanilor: "La rind românilor,
ieşili !(1\Jergeţ.ipe calca dreaptă; jSlava strămoşilor vestiţi/În cale vă aşteaptă )". Poezia lsLe lnsoJiLăde un reportaj care consemnează emo!ja generali) la apariţia primelor uniforme ale noii armaLe; llesemuat. [exLulDU
poate fi decît al lui Heliade, care secia praeUe [oaUi gazeta: "Mare Illieare
şi JJU('urica pricinuit în toat!] capitala lloasLrtluniforma rumaneaseă i organizatia oştirei ce se 'g5teşte. ToL rumt\nul pare că-şi \ cde naţ.ia sa renăseîndu-se din însuşi lnfruntata moleşire şi degelleraţielll eare o adusesc inI.rigelestrcine, şi se str,'imută de pliicere, sare, se-rnbrăţ.işeazăcu alt frate
al său cu care vorbeşte, lăerimează, rîde, nu ştie ee faee. L<1o ilcest fel de
sirnţ.itoarescenă m·am aflat martur ..." etc. ete. .În nI'. :n (20 iunie) se publică
u corespondenţă diu Cerncti, cu ştirea d\ hoierii au oferit o masă trupei
1'om:}11('şti
comandate de ,.eavalerul a trei ordine Solomon",îu nI'. 2:3apare
o UDul)plllllicaJie,pentru eompletarea miliţiei pămîntene, În m. :,,;-\(6 iulie)
se publică "numele boierilor, l1obililo1'
şi ani ee au intrat în slujbele mitiţie.i
pămînteşti şi ce datorie au a împlini", iar in nI'. 52, din 11 septemhrie, apare o
scrisoare din Pitesti în care Ullautor anonim descrie adunarea l'eerutilor din
jude\., pus;"!şi e[; hineîn(e1es sub semnul gloriei străbune şi ;1 entuziasrnului: "Hecruţ.ii, povăţui!i de vechiul caracter al sLrărnoşilorlor, luîndu-şi ziua hună de la eei ee sta de fată, s-au dus. Un duh războinic, depftrtat
de multii vreme parcă se Întorsese în ceasurile acestea şi uimit. de veselie,
1mbrTtţ.işa
P(cto!i pridenii săi ce abia îi cunoştea şi p[\ a ehrol' frunle se
CIlilosLeLl
tri'isurile slavei stdutlosesti".
'IsLoria esLeinvocată ca mr'toI'ă a acestui treeut i vă căpilta deci şi
ea un loc privilegiat în paginile revistei. In(;ăÎn noiembrie 1829I-leliadeincepe
prin a Jlllbliea micul capitol pe care CII',Pleşoianu îl ac!{lllgaseuIIui manual
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deIl!entelr tradus de el elin franceză, SUDti tiliI de Idee repede despre istoria
românilor, unelevorbeşte de cele două "dcs(:illec.atllri·'
si de "prilltul :-J('gru"
care a zidit curtea de la Clmpulung "şi cîrmui cu dest.ulă \lldert·.nu Illimai
naţia sa rumâuească, ci i c.rle din veeiniltaLe.,,"(nr. ;-)9 ()O,din 1:3 Li
noiernhrie), iar în ianuarie 11-1:10,
in .f oileton", se publică extrase ..din istoria
pat.riii" şi anume din ,.epoha domniei marelui ŞLefan-vodi]"(nr. 1-13
şi 84).Toate
elementele conduceau astfel spre cousolidarea ideii de unire, pe care Iancu
Văcărcscuo numea direct în l\1ol'su/său mentionat (,,(Jni!iin dragoste ave!.i!
Voi orice biruinţă..."), căci nu numai că ziarul va relua adesea materiale din
paginile"Alhinei"surori, clar sint încurajate initial.ivele eu caracter unionisr :
pictorul C. Lecca,despr«care e vorba adesea În paginile "Curic['ul rum8uesc"
consacră tablourile sale istorice celor două figuri mai reprezentative ale
trecutului nostru, un muntean şi un unoldovean: Ştefan ee! Mare şilHihai
Viteazul. De altfel, trebuie spus eă adeseori ştirile din Iaşi apar sub rubrica
,Jnştiinţări dinlăuntru" (de pildă, în nr.3, :Wmartie 1830).
Atmosfera binevoitoare. relaţiile a rnicalc care existi] 'intre redacţ.ie
şi autorităţi 'in aceşti primi ani de apariţie :lÎ "CuriNlIluirumânesc", care sint
de altfel obişnuite Între pămînteni şi militari, in care primii văd instrumentele progre1I1lli,nu impiedică pe Heliade să păstreze o anumită indepenrlenţ.ă de spirit. Sigur, redactorul t111putea spune lucrurilor pe nume, dar
multe din ştiri se pretează la interpretări, şi cititorii săi ţ'rau de mult obişnuiţi să citească printre rînduri şi săînţeleag[l aluziile. Un.e!esint, într-adevăr,
henigne, elim sînt diferite ,.varidăţ,i" din primii ani oferind exemple pe care
redactorul le-ar Li vrut urmate: ,.un ovrci din Olanda, din Amsterdam",
care si-a lăsat t.oat.ăaverea oraşului pentru opere ele caritate, Iără deosebire
de l'l'ligie, u n nobil englez care a lăsat prin testament o sumă importantă
"ca sil se de-acelui ce va seri hine asupra l'acerii, asupra anatomiii omului",
() tatjstie[\ a puhlieaţiilor i'n Husia (81:\ eărl.i ap[lfule Între 1822 1824)
pus5 \'n ('omparatie cu eea de. la lloi etc. "t('. Sint însilşi şi ştiri ('arc,)nspirft
anaiogii mai putin nevinovate. In nI'. 12, din 20 mai 1829apare astJeVo traducere a hot[ll'ÎriipllblicaLeÎn Crecia de a obliga pc Lo!islu.ibaşii.i1lkU1Lol'eLi
S[l jllcsteze un ,111['{unînL
de onestitate, altil dată se jluhlie[l lista (Ino['l'UJlCţ.ionari rev()('aţi pentru aetc de illcorcetitudine;illtr-ull sliplimrnt din august 11',2H
se publică () Idee pe SCllrlasu/Jr([lulul'o),Formelorde ()blâduirede
S.Marc()vÎei,unelese vorheşte de Inollarhul care "esle dator neapărat să lmplilH'ilSeă
cuprinden'a legilor",iar mai ill('oloarată eă tiranul este eel care "în[oarc\' Lcnte puterile statului împotriva norodului". Tol anul 11-130
este apoi
plin de şl.il'jdcpr(' r('\o!ulia franceză; deşi bineînteles evenimentele nu sînt
coment.HLe
în niei llii fel, deşi redacţia nu ia nici () pozi!je,simplul fapt că se
aduce la ClIllo'itin(.ăpublie{î evoluţia eveninl('n!Ploreslp aproape incendiar.
III[1['.4\l (elin::\1august) se anul1ţ.ăastfel ştirea d('pre colegiuliezuit din Amiens
"pre cart' poporul dărîmindu-l, l-au ars", iar in nI'. 53 (elin 14 septemhrie) se
puhlic:[tlol.fără comentarii"şarta" ohtinută după revoluţie,careincepe cu ,.obş[(';:culdrit. al frantezilor" şi eu enunţul revoluţionar de la 179:5:"Franţezii
sint dcopotrivu lnainLea 1f'gii, de orice titlu şi treaptă vor fi. I":ipoart[l sarcinile statului fără dp()sphire,dLI])ianaloghia averilol' sale" ş.a.nI.d. AserUell('H
ştiri, şi altele de acest fel, nu puteau LiintîmpHitoare. IIeliade însuşi
ne spune, mai tîrziu, efi clUp[1
un timp "Curiel'ul"nu mai era practiGeenzurat:
şi d îl folosea "cîte o daUI" In asemenea împrejurări, "împotriva loemalelol'
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şi chilipirelor" cum spune el. De altfel, chiar dacă cenzura Il-a sesizat lndt
de atunci tendinţa unor asemenea materiale, nu e mai puţin adevărat că administraţia a văzut cu oarecare nelinişte depăşirea rolului de simplu ecou
al oficialit.ăţiica şi audienţa crescîndă a foii printre cititori: ca a simţit nevoia să facă o precizare, apărută în nr. 1:'idin 4 mai 1830,11lcare se comunica
diu r.porunca Înaltei st.ăpjniri" că toate comunicatele oficiale vor fi de acum
înainte iscălite "de directorul canţelatiii politiceşti", iar cele emanate de
la Divan vor purta semnătura "procurorului divanului, Petrof". Prin urmare, încheie "înştiinţarea", "toate ceIelalte articole ce nu vor avea aceste iscălituri Vor fi socotite de la redacţie, împrumutate, tă lrnăcite sau
a Icătuite n u însă ca înştiinţăi oficiale". Este prima delimitaţie Între
puterea administrativă şi organul de publicitate care înţelegea să-şi croiască IIIl drum propriu.
Un loc important în paginile "Curierului rumânesc" îl vor oeupa prohlemele învâtămlntului, Heliade văzînd aici, odată cu toti ceilalti doritori
de progres, clleia viitorului ţării . Încă din timpul răzhoiului:Între ştirile de pe
cîmpul de luptă şi paginile de comunicate oficialese strecoară note care arată.
Dpreocupareconstantă pentru şcoalăşi pentru popularizareaei in toate formele.
Se dau astfel veşti despre apariţia diferitelor manuale şcolare, cele mai multe
fiind primele de felul lor în limba română (în nr. 26, din 8/20 iulie ]829 despre
manualeletipărite de Pleşoiunu la Sibiu, în nr. 58, din 28 octombrie, acelaşi
an, despre manualelelui Euf'rosinPoteca), despre deschidereaunor noi cursuri,
pensioane,şcoli (a lui Vaillant, anunţată în nr. 14şi 16 din mai, cursul de drept
deschis la Iaşi de Flecht.cnmachcrîn nr. 17, Institutul de la Belvcderepreconizat de Dinicu Golescupentru creşterea fetelor,un profesorde latină şi germană
anunţat sub iniţială în nr , 44, d. "Lui", de franceză şi italiană În nr. 4[i, toate
numai În 18:30),despre studentii români care învaţă În străinătate, prilej cu
care redactorul arată "cît trebuie să se bucure tot rornânul cînd vede că de
ee merge, naţia sa dohîndeşt.ehărhaţi învăţaţ.i şi hine crescuţi" (nr. 25, S}17
iulie 1829).Un articol din Bibliotecaromâneascăa lui Carcalechi,despre diferite
societăţi savante şi de învăţămînt din Germania, Rusia, Ungaria, pe car e
Heliade îl reproduce în cîteva numere din "Curier", îi inspiră la urmă un mie
comentariu semriif'icativ; el ahandonează pentru moment publicarea articolului lui MarcoviciIdee pe scurt asupra tuturor ţortnelor de cblăduire pentru
a vorbi despre învăţămînt, "mlirginireaprinţului în datoriile şi drepl.urile sale
o lasă pentru altă dată a vorhivAcuma îi caută numai treaba sa de a vorb i
pentru învăţătură", şi Îndeamnăpe boieri să urmeze exemplelecitate în articol,
făeînd sacrificii pentru dotarea î'rlvi'iţămîntuluieu cele necesare: "socotiţ.i-vă
<:ăşi hineeuvÎntarea, şi hlestemul celor următori izvorăşte din întoemirile
domlliiivoastre : alcgeţj-vă dar şi lepădaţi tot intcresul cel în parte 1"(llI'.37,
din 16j28 august 182fl)-Altă dată, Într-un suhsol adăugat altei reproduceri
(din"Alhinaromânească",despreÎnvăţămîntul ieşean),deplingelipsa posihilităţ.ilor de a extinde Învăţămîntul după dorinţa părinţilor, care înţeleg interesu1
copiilor: "De multe ori a venit prilejul a vorhi pentru învăţ.ătura ohşteaseă
(instrucţia publică) ; aeUlUînsă este de tot păcat a o trece cu vederea. La IlOi
este de tot părăsită şi mulţi părinţi am văzut cu laerămi plîngîndu-şivremea
cea mai preţioasă a fiilor lor şi temÎndu-se de neîmvăţătura iubiţilor lor mai
mult decît de ciuma treeută ..." (nr. 17. din 11 mai 18;-\0).
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în dorinţa de a da un exemplustimulator l.rehuie căutai motivul principal
pentru care "Curierulrumâncsc"se va ocupa pc larg de viaţa şcolilordin ţară,
de examenelelor puhliceîn primuI rînd, care revelă Înaintea ochilor neincrezători
ai asistentei "cît este de destoinic duhul rumăncsc cînd ar fi lucrat şi hine
pregătit". Prima şcoală care se bucură de această at.enţ.ieera hine cunoscută
redactorului :"şcoala cea slobodă din Goleşt.i",despre al cărei examen de
sfîrşit de an lnşt.iinţ.eaz.ă
o scrisoare"a dumnealuid. judetului din oraşulPiteşti".
a părută In nr. 7, din 2H aprîliejl ] mai 1821. S-au examinat treizeci de elevi
la materii care arată lin nivel destul de ridicat al invăţămtntului de aici, Între
ele aritmetica, gramatica, "geografia matcmaticească şi politicească", istoria
universală şi fizica. "Niciodată bucuria în Tara Hurnâneascăn-a avut prileju1
să tragă atîte lacrămide multumireca în zioa aceasta, cînd nişte copiişi Ietişcane
incredinţă un oraş întreg de aceea ce Loţi învăţaţ.ii, teoreticeşte, Il-ar fi putut
să-i înduplece,adecă că drumul cel el-adreptul care ne poate duce la desăvîrşirea
cea rnoraliceascăşi Ia fericire este numai acela de a se împărtăşi cunoştinţele
în limba patriei". In anul următor, ,,(ărmollia"se repetă şi gazeta dă din nou
publicităţii impresiide Ia examen("socoteştecîtă multumirea trchuit să simţă
un rurnânvăzînd nişte copii şi Ietiţ.edintre cornpat.rioţiisăi să răspunză eu cea
mai desăvîrşită încredinţare" la materiile ştiute, cărora Ii se adaugă acum
retorica. istoria naturală şi mitologia) şi de la serbarea care a urmat, "feprezeni.aţ.iaunei tragedii intitulate Requlu" jucată dţcopii : "Nu poate cineva
descriemulţumircaprivirilor în care îi strămuta declararea unei copilitc de opt
ani a d. GrigorieLcurdcanul, ee juca roia Marţ.iii.Lacrămi de bucurie smulgea
din ochi tutulor această copiliţ.ăşi mic şi mai mult, văzînd cît este de destoinic
duhulrUP11lnesc
cînd ar fi lucrat şi bine pregătit Noi, pînă acum, de voi îndrăzni
a zice ('{tam avut vreun fel de creştere..., pare că eram călător! şi str eini in
patria noastră. Ne silea părinţii noştri a învăţa liruha lui Platon şi Aristotel...
şi ieşeamdin şcoli cu aceasta nedesăvîrs.ită,şi fără nici o ounoşt.in'ţăde omenire"
(Il!' 8, din 10 aprilie 1830).
j
Sistemuls-a bucuraLde succesşi, odată cu dezvoltarea j/nvăţămîrrtului,
cu înfiiriţareaunor noi şcoli În judeţe aceste report.ajead-hodd'ela festivităţile
şcolare se ÎIUJlulţese.La Bucureşti, "cinstiLuluipuhlic" e[de ar fi doritor să
vadă "Încă de aproape rezultatele învăţ.ăturilor" i se anpnţă examenul din
vreme in paginileziarului (nI'.5:),din 7 atigl1st1832),iar dUŢ>ă
ce acesta are loe,
un lung articol dă seama in amălluu!.imedespre evenimentulcare s-a desfăşurat
"de faţ"ăcn... părinteh oeÎrmuiLorlllsI".mitropolii", eu "toaUI boierimea şi o
Il1l1lţ"ime
de privitori". Serharea începe la ora zece, cînd corul e1ntă imnul
lui Hcliade CÎntarea dimineţii "după muzica europeneaseă", apoi petraehe
Poenaru. directorul scoalelor rosti "un cuvînt foarte elocvent" si 'în fine se
trecu la examenulj)J'(;priu-zis,
a cărui programă pentru cele ase ekse de atunci
esle de asemenea deLaliaUlîn ziar. Tot în august a fileuLexamen puhlic.şi
profesorulşeolii din Giurgiu, Nicolae Sirnonid,la care a poftit "persoane din
loate clasllrileacestlli oraş"(nr 57, din 21 flUgllst1832),la Craiovaare locexamenu l şcoliicentrale, "fiind de faţă toţi hoierii,slujhaşi şi mulţi privitori", unde
Florian Aaron Întîi "a arftt.aLtrelHlin!.aeea de ohşte a Învăţ.ăturei",apoi Stanciu
Căpăţ.ineanu,AlcxieMarinoviei,D.MiLruşi ceilalţ.iprofesoritree la examinare
(nI'. 58,25 august), la 15 august face eamellşi D. Jianu la Cîmpulung(darea
de seamă În nr. ()(i,din 22 septembrie), apoi 1. Drăghici la Caracal şi B. ehi··
riţ.escu la Cemeţi (nr. 71, din n octomhrie) etc. Sînt puhlieate de asemenea
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materialediverseprivind aceste examene,precum discursullui Pctruchc PoenaI'U,sau lista elevilorpremiaţi (între cei premiaţi în acest an 18:32îi vom g]si
pc viitorii adversari ai lui Heliade, Bălcescupentru limba franceză şi L Ghica
pentru gCGmctrie),apoi raportul Ef'oriei şcolilor către Kiselel',cu statistica
elevilor(nr, 6fî,din 22 septembrie)şi scrisoareade răspunsa acestuia, eu mulţumiri şi laude pentru rivna profesorilor(nr. 67, din 25 septembrie); la deschiderea şcolilor, în octombrie, se dau iarăşi ştiri despre Iestivităţ}, se reproduce
discursulrosti! eu acest prilej de logofătuldreptăţii, A. Filipcscuele. Cu puţiu e
excepţii, mai toate aceste materiale, inclusiv multe dintre relatările de .la
examenelepublice, erau anonime şi ele par .- cel mai adesea _. a fi fost scrise
chiar de Heliade. Ele arată că Heliade nu abandonasecîtuşi de puţin preocupările pentru învăţămînt şi ea, dincolo de îndatoririle asumate prin programul
comun al societ.ăţ.iisecrete, el continua să vegheze şi să sprijine procesul de
consolidare şi de dezvoltare a învăţămîntului românesc; aşa se şi explică
tîrzia publicare a traducerii sale după manualul de aritmetică a lui Francoeur,
în 1832, cînd avea la dispoziţie propria tipografic, deşi acum interesul său
pentru matcmat.icăera, practic, inexistent.
Heliadecaută in generalsă urmezeprincipiileanunţate încă În [nştiuitarea
de apariţie a "Cul'i(rllluirurnânesc".Vom vedea deci ziarul ("gazetă administrativă, comercialăşi literară") publicind şi informaţii de natură să intereseze
îndeaproapepe coruercianli şi pe proprietarii angaja!;iîn operaţ.iuni comerciale
al căror număr începesă crească imediat după pacea de la Adrianopole.Primul
an de apariţie este prea aglomerat de ştiri de război şi tatonează încă intre
formule; din ]8:30însă vom începe să găsim iutormaţ.iidespre "trecătoarea
rîmătorilor ele Ia graniţă in Transilvania" (nr. 2, martie J830), deIe preţu I
mărfurilor şi cursIl1 valutelor la Constantinopol (nr. 21, 2:5 maiJ'anunţuri
privind licitarea furniturilor militare (nr, 30, 2fi iunie) sau vama pentru exportul de vite (111".
:34, 10 iulie). Dacă aceste mat.etialen-au fost niciodată prea
numeroase,o anumită pondere o capătă în schimb textele şi publicaţiile,legate
de chestiuni administrative şi mai ales judecătoreşti, anuuţuri de judecăţi,
de lichidări, de,mostenir.i,toată partea care va reveni din 18:i2noului buletin
oficialapare pentru moment aici, inclusiv()111
ngă listă a "pricinilol"de judecată
ce aII rămas neisprăvite de la divanul de judecată şi s-au primit la 1naltuI
divan", care ocupă mai multe numere ale gazetei şi cîteva suplimentei ncepind
eli nr. 37, din august 1831.Din 182\)chiar încep apoi să apară materiale medical!' şi de educaţie sanitară, impuse de trista epidemiecare a răpit, Între alte
victime, ,'iipe copiii redactorului; mai apar texte legate de descoperireaunor
izvoare de ape minerale la Călimăneşti de dr.MarsilJ, "doctor căpetenie şi
mădular cornisiiisănătăţii" (nr. 28, 182\), şi despre apele de la Borsee (nI'. 4(),
1820),apoi arLieoledespre luc,rărileeomitetului pentru "preCllrmareamolimii"
(în 1830):;i.a.n1.d.,j'n timp eehietul agrleultor rămîne în coada preoeupărilor
printr-un singur material mai irllportant apărut În 18:30,despre "sădit.ulpieioeilor", adic[t al cartofilor (nr. 7, 4 aprilie).
Pare evident Însă, pentru cine răsfoÎeşte colecţiile acesLorani de Îueeput
din "Curierul rllmânesc", că principala preocupare a redaetorului, eare en'şte
treptat În importanţ.ă şi oeupă din ee în ee mai mult spa!iu, este literatura.
Se pont e spline eă HeJiade nu este JlETmai
primul nostru seriitor care trăieşte
din practicarEa meseriei ca atare şi a celor legate de ea, ei şi primul care
i mpune puhliculuiîn mod treptat, prin intermediul gazetei sale, o imagine
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deansamblu asupra literaturii române ca prezenţă contemporană, nu ca tradiţ.ieabstractă.Literatura propriu-zisăapare relativ tîrziu în ziar, ahia în nr, 17
din 7/19 iunie J829,deşi redactorul avea el însuşi gata de la început .numeroase
texte; el preferă Însă să facă începutul eu un text al celui mai prestigiospoet al
momentului, cu sonetul Pacea al lui Iancu Văcărescu, pe care îl puhlică fără
învoirea autorului şi cu o notiţă care va atrage cunoscutul său răspuns. în
totul, primul an va cuprinde trei poezii ale lui Văcărescu (Pacea, Ceasornicul
Îndreptatşi Plecatea), două fabule de Asachi, reprodusa după "Albina românească", două traduceri din Lamartine [Suoenirul şi Războiul) şi o fabulă.
toate trei ale lui Heliade însuşi, şi o poezie ocazională a lui D. Cioclrdia
RecunoşiiniaValahiei. In 1830,redactorul anunţă apariţia unui "Adaosliteral"
la gazetă, planificat întîi să apară lunar şi care va apărea în fapt doar În
cîteva broşuri."Programul"anunţat arată Însă ce mari proiecteavea redactorul.
Scopuladaosului ar fi "ea să insufle gustul citirii prin deosebitepovestiri morale" şi se prevede să cuprindă "o alegere din cele mai frumoase şi interesante
nopţi ale lui Iunk" (traducerea lui Boliac desigur),"o prescurtare lămurită
a istoriii patriei" precum şi altele ale "tutu lor naţiilor vestite", "se va întinde
asupra literaturii rumâneşti,asupra Iămuririişi desăvîrşiriilimbiişi prin urmare
va cuprinde multe bucăţi şi poeziice vor sluji de pildă spre desăvîrşireastilului
şi a gustului". Pe lîngă acestea, proiectul vorbeşte în chip paradoxal despre
"educaţia şi creşterea copiilor", "va vorbi asupra deosebitelorştiinţe într-un
chip lămurit", precum şi "asupra deosebitelor meşteşuguri" s.a.m.d. După
toate prohahilităţile, Heliade voia să facă din "Adaos" un magazin cultural
care să cultive gustul pentru lectură şi să sprijine lărgirea orizontuluiInteleotual
al cit.itoruluimediu. Din lipsa mijloacelorprohahilj.Adaosulliteral" va deveni
însă doar un suplimental gazetei în care se vor puhlica volumaşele cuprinzînd
traducerea lui .Heliade, Gramatica poeziei, cele din Lamartine ş.a, Sarcina
programului cultural şi a cultivării "gustului citirii" rămîne tot pe seama
"C1ll'iel'ului",
care face în acest a nv-- 1830 o achizitie de marcăi: Cirlova..
care debutează cu Rllinllrile Tltqouiştii,În nr. 3, din 20 martie, şi nhi publică
în acest an P'ăstorulînstrăinat şi Inserarea, Mai apar acum Iancu Năyărc-;scu
cu
patru poezii şi alte patru "baeiuri", Heliade eu mai multe versuri Intre care
Q traducere din Byron şi elegia Draqelemele umbre, 1. Voinescu(treifextc)
şi un necunoscutcare semneazăof'abulă cu iniţiale N. în 1831,an care începe
să fie sufocat de publicarea protocoalelor comisieide redactare a Regulamentului organic, numărul versurilor scade, ca şi calitatea lor (apare Elcqie la
V. Cirlouade Heliade, împreună cu hiograîia cunoscută : .Vusilache Cîrlova,
poet rumân...", apoi o poezie după "Albina românească", Păstorul şi privighetoarea,cunoscutul Imn pentru holeră al lui Heliade precum şi cel, pe drept
uitat, al lui Mumuleanu,Imn că/reDumnezeuasupra holeriicls: nr. 44, respectiv
nr. 50); apare însă, in nr. 85 (17 decembrie 1831),prima traducere din Walter
Scott în româneşte:Bălrllwl Duncan,Anecdotdc munţi. Texte în proză se mai
publicaserăşi mai înainte, mai ale-'ldescrieri de eăIătorie, care fac o tranziţie
aeci"ptabilăspre proza de ficţiune, odată n.l povestirea istoricll.
Heliadepregăteşte Însă terenul şi pentru apariţ.ia eriticii. Deja, încă
din primul an de apariţ.ie, redactorul obişnuia să însoţească unele texte cu
comentariile sale, sau să .producăştiri eărora le adaugă explieaţii, ca o formă
elemellLarăde interpretare a literaturii. Nu altceva era notiţa care Întovărăşeşte puhlicarea primei poezii, Pacea lui Iancu Văeărescu, care tălmăceşte
7 -".l-Jiteratură205
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intenţiile autorului: "Aceastăchemarea păcii ee face prin acest sonet dumnealui marele logofăt Iancu Văcărescu este () chemareşi un glas de obşte... Acest
sonet este făcut după toate regulile lui..." etc. în nr. 26, apare o înştiinţare
despre cărţ.ile tipărite de Pleşoianu şi despre precuvintarea sa la traducerea
din MarmontelAneiu şi Lubin, condamnîud improprietăţi de vocabular sau
de stil ("poei zice că ar fi fost un cap ele operă în stilul cel plin de rîs şi de
adevăr dacă autorul nu ş-ar fi luat slobozenie,poate eu dreptul, ea să arate
mai desăvîrşit haracterul acestor fel de oameni, şi n-ar fi întrebuinţat în
vreo trei locurivorbe care răneşte urechea..."). Tot în 1829,"Curierul"cuprinde
un articol despre Litera/ura ar ăbească(nr. 50 şi 53), tradus după cine ştie ce
magazin franţuzesc, care nu este totuşi fără importanţă pentru schiţarea
problemelorunei anumite literaturi, iar în 1830, În ianuarie, apare Literatura
românească cu prezentarea literaţilor şi a .Jninilor noştri compatrioţi" din
Moldova,făcută de cărninarulD. Pastiescu, şi continuată de Heliadein eUllOSCUtul articol în care face "tabula rasa" din trecut pentru a plasa începuturile
literaturii din Tara Românească în opera lui Icnăchiţă Văcărescu: "Literatura românească,pînă în vremea răposatului şi vrednicului de toată aducerea
aminte rarului bărbat Enăchiţă Văcărescu, era cu totul nesocotită în Ţara
Rumănească, Încît cineva poate zice că nici numele nu era cunoscut" (nr. 80,
10 ianuarie 1830).Tot acum apare scrisoarea moldoveanului aga N. Ghica,
în care îşi împărtăşeştea sa "din adincul inimii admiraţie" pentru "nemuritoarele versuri" ale lui Cirlova(rrr.29, 22 iunie), iar redactorul continuă să publice
mici note la poeziilelui Iancu Văcărescu("Baciiled. Iancu Văcărescu,eu cît
păşesc Înainte, cu atîta să dăsluşesc mai mult, citindu-se unul după altul
treptat... "), se fac generalităţ.idespre inclinărtle literare naţionale, tot în note
("este vrednic de mirare cum duhul rumânesc izbuteste intru 'toate şi mai
vîrtos în lucrurile galante, vesele, glumeţ,e...", făcîndu-seo apropiere de tipul
italienilor) sub semnătura lui 1. VoinescuÎnsă, în nr. 37, din 20 iulie etc. In
general, cum şi este firesc pentru acest moment al literaturii noastre, Heliade
are o idee pedagogicădesprecritica literară şi rolul ei este de a explicaliteratura
celor care nu au suficientăpractică şi cunoştinţe : "Este adevărat că un scriîtor
t.rebuie să se silească ea să-I înţcleagă mulţimea, căci pentru aceea şi serie j
dar este asemenea de netăgăduit că şi cetitorului să nu-i fie prea lene, să
se silească şi el să mai întrebe pe cineva pentru cite nu înţelege..." serie el
in 182) (notiţă fără titlu, Î.l nr. 29, din 19/31iulie 1829).înţelegerea literaturii,
a poeziei îndeosebi,ested zci materie de învăţat, şi cititorul trebuie să caute
să se lumineze.Partea literară deci "negreşit că va fi in oare care chip neinţ.eleasă acelora ee nu s-au adăpat cituşi (e puţin măcar din cele dintîi începuturi
ale literat.ureisau acelora ce 11uau firească pornire asupra poeziei.Însă fiindcă Într-un an se dau douăsprezecepărţi, se va potrivi aşa ea să găseascămulţumire toată starea de oameni, adecă şi cei învăţaţi, şi cei care doresc a învăţa
şi cei care soarta i-a pizmuit d a gusta din duleeţile învăţăturei, afară de
laceia care s-au obicinuit ca viermele la rădăcina hreanului, a trăi În veci intru
Întuneric..." zice Heliade într-o înştiinţan despre "Adaosul literal" ("Curieru1
rumânesc", nI'. 10, 5 februarie 1831).Fără să o spună lămurit, el împărtăşeşte
cititorului credinţa că literatura Hre un scop utilitar, îl "Învaţ,ă" ceva, idee
indiscutabil clasieă în esenţ.ă.
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