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Abandonarea carierei didactice n-a însemnat pentru t.ină rul Heliu d c 
şi r enunţ.areu la activitatea cultu rală. In 182fi, cip curind Întors din că lă tor ia 
in Occident, care marchează o el.ap ă hotărîtoare 111 evolutia ideilor salc.Tiiu icu 
Culeseu 11 va Întîlni şi, cucerit probabil de vioiciu n ea intelect.uală a acest.u i 
tină!" care părea să aibă i destul sim ţ practic, cau tă să-I asocieze planurilor 
sale d( emancipare a socictăţ.ii românest.i prin cull.u ră: .Cîud s-au intilnit, TIe- 
l ia d« mai era, probabil, profesor la se Sava şi nu e exclus ca tocmai intilnirea 
cu Dinicu Go lescu şi ho tărîrea celor doi (It' a conlucra sti aihă un rol îl! ple- 
carea 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(,11 t.ransferase aici unele din ţ.eiuri!« u eln depl i n i te ale vechii 
societăţi a emigran!ilor de la Hrasnv, din 1822. Faptele sint povestite mul l 
mai tirziu de l Ielia d e Însuşi, în Ecliil ibrul in/re antiieze : "LaiuLtÎrnarca din 
călătoriile sale din Europa a răposat.ului Constanl.in Go lcscu, llujntirziarărn 
it ne cunoaşte. La em igrarea boierilor din ţ.ară eram prea june; lalenturnarea 
Golescului eram si eli deja in hărhălie. Eu succedeam lui Lazăr, Golescu isi 
căuta un soţ .. DiI ideile noastre puse la lin loc şi din neputinţa ele a se pnrie 
în lucrare, ieşi necesitatea de a se forma o nouă societate seerctă. Statu Lele 
şi pr iucipie.le ei la aşezai eu, în anul lR2T'1. Este foarte probahil că Heliade 
a redactat Într-adevăr textul acestor "prilleipii", dacă el a fost scris cumv a, 
dar 111\ e nici o îndoială că acestea ref'lectăîn cea 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 inso- 
lire de 7 8 oameni învătaţt !n limbi străine ea să t.ăl măcească cărţi trehu in- 
c ioase în limba na!:iollaIă", precum şi ideea că "toaLe luerurile hune se aţ.1ţ.ă 
în om sau prin auzirea euvlntflrii preotului, 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 
mele vom g{lsi episodul englezului ('are critică lipsa leatJ ului naţional în ţară 
în timp ee exista nn teatru german, pe care ,,1lUIlWi a zeeea parte (din spee- 
t.atori) I)c,[ pricepe", dîcÎ "LI [ieşeăria Iară teatru este întemeiat Întîi pentru 

1 L JJeliade·Hădllleseu, Echilibru Între anfWze, 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 împlinească şi să se înalţe la gra- 
dul de colegiu. După modelul acesteia 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, Ahol iţia monopolului tipografie. 6. Incuragiarca spre 
traducţiuni în limba patriei şi tipărirea acestora; 7. Formarea unui teatru 
naţional; 8. St ăruirea spre ieşirea din reginml Ia nariot prin reforme inţc- 
Iepte sau rcnnoirea primelor instituţiuni ale ţării". Dacă înţ.elt'gem ultimul 
punct din program ea o concluzie firească a celorlalte şapte. formulată din 
perspectiva momentului cînd seria Heliad e amintirile şi nu, ee! puţin cu aceste 
cuvinte, în momentul întîlnirii eu Din ieu Golescu, putem considera cit avem 
în această frază o formulare posibilă a ceea ee trebuie si] fi fost cadrul genera I 
al înţelegerii dintre cei doi, pentru hinele culturii române. 

Curînd, în rţelurile secrete ale societăţii fu introdus şi Stanciu Căpă- 
ţineanu, fost şcolar al lui Heliade ia SI. Sav a, numit acum profesor la Craiova; 
împreună cu Heliade şi cu Dinicu Gulescu, el pctrccu toamna acestui an la 
Goleşti, fugind de ravagiile epidern iei care se declarase În Capitală, şi aici "in 
altarul bisericii", cei trei ,.subsemnară [urămtn tul secret de a propaga si îm- 
plini condiţiunils sau 'lrtiolij susarăt.aţ!", Cadrul grandilocvent nu rpr;zintă 
o invenţie tîrzie a lui Heliade, El trebuie să fie doar imitaţia procedurii mis- 
terioase, de inspiraţie masonică. pe care societăţile similare occidentale () 
introduseseră de mult si se datorează desigur nu lui Heliade, ei lui Dinicu 
Golescu care, într-un sens sau altul, venise "iniţiat" din călătoria sa europeană. 
Plecat apoi la Craiova, Căpăţincanu va lucra în vederile programului pe care 
11 "subsemnase", ca traducător (îll afara traducerilor cunoscute se pare că. 
mai tradusese si Contractul social al lui Rousseau si din Volnev dar, nefiind 
tipărite, textel s-au pierdut) şi ca profesor, iar Jic] ia de îi va J urmări activi- 
tatea cu notiţe binevoitoare în "Curierul românesc". La Goleşti fiinţa iarăşi ve- 
chea şcoală sătească înfiinţată încă de tatăl lui Dinicu, de Ha du 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, He- 
liade îl va deprinde cu "metodul lancasterian". Probabil că cei trei Il-au stat 
prea mult la Goleşti şi 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 sco- 
purile acesteia erau indiscutabil politice prin simplul fapt e5 presupuneau 
o schimbare în stările de fapt, ele nu puteau fi prezentate ea atare fără. a sus- 
cita împotrivirea a numeroşi duşmani, dinlăuntru şi dinafarL;, De altfel, în- 
cercările unei grupări a FilipeştiJor dc a objine unele modificări ale "vechii 
constituţii" a ţării au trezit suspiciunea PorPi, care trimite domnului- 
În octombrie 1827-·un firman priIl care îi cer să oprească tentativa de a 
proceda la modificări.u?-le ordinii stabilite; după informaţiile agentului di- 
plomatic 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 considera că domnul "avait a leul' intcrdire <1 l'avenir une pareille ingerenc6 
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coupahle">, Este de În [eles d cei de ce ţelu rilc progresiste a le tov ărăşiei au 
fost disimulate sub pulpana unei inst.ituţ.ii deasupra oricărei suspiciuni: o 
"soţictale literară" la şedinţ vle căreia luau parte "mai to ţ.i boierii din Capitală" 
inclusiv cei trei fraţi ai domnului, Miha lache, Constantin şi Alexandru Ghica, 
La adunările acestei societăţi, în casele lui Dinicu Go lescu, unde se Iormase 
un fel de club ("cazin"), s-a citit în cursul anului 1827 gramatica lui Heliadc, 
redactată Într-o primă formă Încă de cind era profesor, precum şi aceea 
a lui Iordache Golescu, fără îndoială :;ii ea pregătită ele () hună bucată de vreme. 
Tot aici s-au citit .şi traducerile lui Heliadc din Lamurt.ine (Dis peraii a, Pro- 
uedinio la om., Lacul, Ruga de seară'; şi din Arta poetică a lui Boileau, care erau 
şi ele mai vechi, ,,Înei' de pe la 122", odată cu Cintarea dimineţii scrisă 
pentru a fi cîntată de şcolari. Heli ide îşi aminteşte cu mîndrie că traducerile 
sale ar Ii trezit "IIlulţumirea generală", ceea ee e foarte probabil, dar şi că ele 
"pentru prima oară inv edera 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.ă gustul şi limba. 01', în acel moment 
limitlndu-ne numai la poezie -. epoca modernă îşi manifest.ase deja incepu- 
turile; Ioan Cantacuzino şi Alccu V ăcărescu dăduseră Încă de la sf'îrşitu 1 
secolului precedent o orientare tranzitorie, sent imeritalistă, poeziei ro- 
mâneşti şi ecouri ale noului gust apar şi în culegerile Iu iMumuleanu din 1820 
şi 1825, poate nu a+it în poezia propriu-z isă, cît. În ideile sale despre poezie, 
revelat.e în prefaţa la Rost de poezii. unde afirmă că poezia IlU este altceva 
.,decIt o mişcare a simţirii, o patimă sufletească şi o naştere a Iandasiii". Chiar 
gustul pentru Lamartinc -- remarcabil totuşi pentru Ull moment dominat 
încă de sensihilitatea anacreoritică . fusese precedat 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 considerînd semnificativ faptul că în aJul viitor 
Heliade pleaeă la Slhiu să tipăreaseă gramatica sa şi nu culegerea dp traduceri, 
ţinînd seama de faptul eă la aeeste şedinţ.e luau parte mai rmllţi membri 
ai doriei şcoalelor, care se găsea Îl1tr··o epocă de reforme, trebl\ie să eOl1ehi- 
dern că. aici, În aceste .întruniri, se urndlreau de fapt seo!Juri eultlirale generale, 
se căutau mijloace adecvate pentru ridicarea invă!:ămîntului românesc, şi 
nu era vorba de o soe.ietate literară In sensul pe care îl dăm ast.ăzi euvÎntului. 
De.şi s-au bucurat de un sueces de stimă. versurile lui Heliade (ep oea aeorda 
puţină atenţie faptului eă erau originale sau nu) nu-i puteau oferi calea de 
acees că Lre o poziţie socială superioară, aşa cum i-o pu Lea oferi înv ăţămîlltul. 
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\.iade să revină în invăţămint, eu spri- 
jinul şi pe baza programului de reforme al lui Dinicu Goleseu, avînd în Gra- 
maticli acum tipărită un titlu eehivalenL eu 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 istoria rO{J1l1llilor (Colecţia IIurtrluzaki), voI. X, 
Bucureşti, 18\l7, p. ,132. 

• Cr. B. P. Mumu!eanu, Scrieri, ed. Hodica Hotaru, 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 des- 
făşurarea lor în previziunea lui Heliade, pentru că chemarea sa de la Sibiu .;i 
ohtinerea autorizatiei pentru editarea "Curierului românesc" survin pe ne- 
aşteptate 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 evenimentele care 
vor modifica sensibil istoria Principatelor şi, Între altele, şi planurile sale. 

In aprilie izbucneşte r ăzhoiu l ru sn-t.urc şi, la 25 ale lunii, trupele ru- 
seşti trec Prutul; în mai. ele ocupă tara din care cei doi domni p[nnînteni 
se retra!?, lăsînd loc unei ad ministratii 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 Golescu este un personaj 
care se bucură de încrederea acestei a dministraţii ; cum 'il vom găsi 'ii mai 
tîrziu, în 1830, ocupîndu-se de procurarea u no rmijloace de transport pentru 
trupe, e posibil ca el să fi făcut asemenea servicii importante şi mai Înainte. 
E firesc deci ea cererea sa de aprobare a unei gazete româneşti să fi fost pri- 
mită cu simpatic, eu atît mai mult eu cît, Iără iudoială, şi administraţia mili- 
tară avea nevoie de un organ de publicitate pentru hotărîrile oficiale şi orice 
alte înştiinţări adresate populaţiei căreia, pe de altă parte, trebuia să i se 
comunice ştiri tot oficiale despre mersul războiului : IHI. altele fuseseră 
condiţ.iile În care apăruse, cu trei decenii mai devreme, efemerul "Courrier 
de Mnldavie" pe l1ngă cartierul 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 promisiunile de 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 Heliad e, 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 recomandată Divanului printr-o 
"predlojenie" binevoitoare a cout.elui Pahlcn din 23 octombrie, în care atrăgea 
atenţia redactorului doar să păzease{l îndatorirea "de a nu supăra niciodată 
religia, morala şi buna cuviinţă", La ;) decembrie i se eomulliea redactorului 
şi aprobarea Divanului Într-o formulare generală: "vei pune in lucrare al- 
cătuirea aceştii gazete ca UIl lucru folositor naţ.iei românilor iar nu spre vi'Ht- 
mare, care gazetă alcătuind-o, o vei da dumneata mai Întîi în cereetarea cen- 
zurei după cum se porunceşte, şi apoi s-() puhIicuieşti urmînd condiţiilor 
ee se arată"6, 

5 eL Gh. Popp, DinÎcu GolesCl1, BucllJ'eşti, 1958, p. ,\fI. 
6 Textul este publieat de IIeliade in noia Despre "el/fierul I'omânesc", elin "CurierLIl 

românesc", nr. 165, din 4 nov. 1839, şi rcpublicat de G. Baiculescu. în L Heliade-Hăclulesc\l. 
Scrieri politice, sociale şi linguisfice. Craiova, La., ]1. 22:3-224. 
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Este neiudo ielnic ică un număr de amănunte ale v iitoa rei gazeLe fuse- 
seră stabilite de. comun acord Între Dmicu Go lcscu şi Hclia de 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,D unui fapt 
Împlinit, Înainte chiar de a-l fi consultat; se pare ele altfel că Heliad e şl ia 
destule despre viitoarea g8Zctil cind, trecînd prin Craiova in drumul ele la 
Sibiu la Bucureşti, stătea de vorbă cu Andrei Pop ovici, reprezentantul casei 
de comerţ Hagi-Pop din localitatc, "pent ru Goze!« român ească", Nu ştim Însă 
cind CI. fost elaborată şi difuzată "înştiin(.arc:l" de a partţ.ie a viitoarei gazete, 
între luna septembrie sau octo mbrie iK2K, cînd Hcliadc nu se gil' eli Îneii în 
Capitală, şi 13 decembrie, . îud el îi seria de clici coresponderrtulu icraiovean 
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 for- 
mulările sale nu-i aparţin, În favoarea acestei idei ar pleda două arg u m ent.e : 
titlul viitoarei gazete este, în înştiinţare, anunţat ca fiind "Cnriernl BUCll'- 
reştilor" şi apoi data apariţiei este prez.umal.ă a fi ori începutul noului an 
(182(J), ori cel mult inceputul noului an astronomic (martie), Ambele detalii 
împing data redactării Înainte de luna dccemb rie >- cînd se ştia cu sigurau\.ă 
că gazeta nupoate apărea în ianuarie, şi cînd Heliad e o nu meain scrisoarea 
către Andrei Popovici "Gazeta r ornâuească' Iă ră a ,se putea preciza eit 
de mult; pe ele altă parte, analiza st.ilu lui şi a vocabularului indică, fără du- 
bii, pe Heliadc drept autor al textului. Este cleei probabil c.ă, revenit În grahă 
in octombrie UHl noicm hr ic, Hcliade redactează imediat inşti in ţa rea de 
apariţie pe care o semnează împreună cu Costach e Moroiu , profesor de "dreptul 
pămîntului" Ia SL Sava, ambii în calitate de redactori ("dătătorii gazetelor") 
şi o difuzează pe roi vo la nte. "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", cîL i pe "liniştitul litc:rat", pe "în- 
drăzneţ.lIl şi 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 
lUeI uri 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.i însemnate, faturi şi hoUl1'1ri ale Divanului .. , 5, Vînzări şi mezaturi ... 
şi în sfîrşit, multe îllsemnări folositoare preeum pentru cu e{\ ţ.euia oraşelor, 
pentru pllzirea sănătăţii" etc. 

Cum se poate 'vedea, programul anun ţat de Tieliade propti ne 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, 

"i 1. HeJiadeHăduJesnl, Scrisori şi acle, eeL C;, Polra, N, Sillwehe si George C;, 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 "Corriere ordinario" gilsit În biblioteca lui Coust, Can- 
tacuzino, dar la fîrşitul secolului al XVIII-lea şi la început.ul celui 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, In- 
ceplrid cu cele franceze ("Mercure politique", "l\fercure de Fra nce"), germane 
("Journal ele Francf'ort") şi italiene (,,11 redattore ital ia no"), dar nu lipsesc 
nici cele ruseşti ("L' Abeille du Nord") şi chiar engleze; ele vin eu oarecare 
regularit ate şi cind evenimentele intreru p flu XlI I Ş tiri 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 Făceau şi 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 p ol it ică europeană care ar fi putut avea reper- 
cusiuni 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 "ne- 
guţător", fără a-I uita pe plugar, în care trebuie desigur să vedem nu pe clăcaş 
ci pe micul proprietar interesat intr-o explo atare raţională, intensivă a p[l- 
mintului 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 problemele de sănătate publică, edilitare ş.a.rn.d. Pro hahil că nici Heliade, 
nici Golescu -şi cu atît mai puţin autorităţile de ocupaţie-c nu-şi dau încă sea- 
ma de Însemnătatea şi Întinderea efectelor pe care programul îl va antrena 0- 
dată eu aplicarea lui, fie şi partia lă şi timidă. Fapt f s te că redact OfllI noii 
gazete, iniţ,ial numită în prospect "Curierul Bucureştilor", dar intitulată eu 
o clară tendinţă naţională şi unionÎstă la aparitia din 8/20 aprilie "Curie- 
rul 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:ările dinlăun- 
tru" 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 10c de-a lungul Dunării, pe malul drept şi uneori chiar pe tcri- 
toriul 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 
prezidentuilli plenipotenţiar 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, lslwia presei româneşti, Bucureşti, 1\J22, p. 1;3 şi uun. 
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organiza rea şi reorganizarea serviciilor, preeu m şi altele, referito a re la ac ti- 
vităţile prezidcntului Jeltuhin : În nr. 12. prezidentul se întoarce de la Silistra, 
în nr. 14 el "au ieşit spre .CI vizita spitalur ile 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 
comunica ştirea decesului generalului .Ir.ltuhin, iar la 18 octombrie se anunţă 
că episcopul Argeşului şi 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 
programa tic. în nr. 2 (16 martie 18:30) se menţionează inundaţiile pr-icinuit.e 
de viitura Dîmboviţ.ei şi măsurile prompte luate de autorrtăţi, în 11['. 4 (23 
martie) este relatat episodul celor doi săteni care an cerut direct de la prezi- 
dent amînarea plăţii unei "rămăşiţe" de fîn din anul precedent, precum şi fap- 
tul că acesta a aprobat cererea şi a dat dispoz iţie să li se împrumute şase care 
cu fîn pînă la noua recoltă, adică, în stilul g azetei: .,Di ti 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 
Kremencinskii eu toată obştea ofiţerească arată "sufleteasca noastră mul- 
ţumire şi recunoştinţă către toţi Iăcuitor.ii judeţului Săcuieni, unde ... am 
avut norocirea a găsi cu toţi de obşte Iăcuitori cu hra ţel e 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. Heliad e însuşi îi 
trimi Le generalului Dihici Oda sa la campania rusească. tipărită pe Ioi 
vol antc (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 
răpi tel Acuma iarăşi le dobîndi ţi " r etc. şi se ornagiază stcagurâle armatei 
care, precum cruciaţii, s-au ridicat "pe creştini ... să slobozească", Destina- 
tarul îi răspunde poetului, la rîndul său, arătînd că "am citit' cu mulţumire 
traducţia lor (a versurilor adică), întristîndu-mă Într-aceeaşi v1reme căci Il-am 
putut cu desăvîrşire să preţuiesc tot meritul literal, necunrisclnd limba în 
care dumneata le-eri compus" (scrisoarea a 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 
entuz iastă 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.iine toate iniţiativele progresiste, veehi revendicări ale patrioţ.ilor pre- 
cum 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 na- 
ţionale şi o afirmare a dcrnniHiţii ei. 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 ac- 
tele sale de vitejie, o scri.-oare care vesteşte "două IQviri ee s-au făcut acolo 
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la 2fî şi '27 mai, 1;1 satul Ciresul, Între turci şi între ostaşii rornâni". Cu to at.e 
c[\ l u rcii erau superiori din p u net de vedi'IT. ruunuic (ei erau p est.e ;') ODU şi 
rn m âui i ;-)1'7. îuso ţi].i de '2 roate de rusi pedestri).ei au Iost Infrînţ.i şi principala 
eOlltrihuţie la acest succes mil it.ar o are v i ito ru l polcovnic Solomon, pentru 
care scrisoarea găseşte fraze epice: ,.SoloIllon este cunoscut numai după 
loviturile: sa le îndoite şi pline de ispravă ale braţului său. Acolo unde el se 
află, ,]('010 şi moartea aleargă să-şi gl'5miideasdi jertfele sale ... ce În ianuarie 
18:30, Solomon ('sLe de altfel prim i! ClI festivită!.i deosebite in Divan, iar ma- 
rele vornic Gh. Filipescu l-a Întîmpinat CIl un discurs patriotic, În care ideea 
uohiiităţii prin merit parc să l.rimit.ă Ia Il;iiade, care o va folosi în orice "<iZ 
ma i tirziu : Tatii, boierilor, omul cel adevărat nobil, carele ciusl.ea şi n ohi- 
litat.ea s-au eîtigat el! vrednicia, hraţ.u], sabia şi singele său f" (nr. 8(}, din 
24 ia nuarie 1 P,;;O). Tot el zicea mai dcpart e, a dresîndu-sc că tre ti neri i ,,1 ude- 
sindu-să ca să vază pe eroul 1'U mâues«, din care rnu lţi se gă.tesc a intra In 
oastea ru mânească ... Vedeţ.i-I tinerilor! Drumul care vi sl d·:'.schid" a alerga 
('ste cu Lotul deosebit de acela care l-an alergaL bătrînii ':ii fericiţi veţi fi de 
vii veţi sili a urma acest.ni viteaz rurnâ n ... ". 

Ştirile despre organizarea noii m ilitii p ăm întenc abundă şi mai cu seamă 
este subliniată cu orice prilej atmosfera entuziastă care o îuoonjură, precum 
şi leg5turaarmatei de azi cu trecutul de glorie al străbunilor. La 17 aprilie 1830 
("Cllrierul ru mâuesc", nI'. 10) se puhlică ştirea despre organizarea celol' 
şase balalioane ale mililiei phminLene; I1U pesLe mult timp, la 1) iunie, ziarul 
puhli6\ Jl1al'şul lui Iancu Văcărcscu cu refj'(nlIl care nlllintete din nOII 
de rcînvierea gloriei strTthune. adică chi\r a romanilor: "La rind românilor, 
ieşili !(1\Jergeţ.i pe calca dreaptă; jSlava strămoşilor vestiţi/În cale vă aş- 
teaptă )". Poezia lsLe lnsoJiLă de un reportaj care consemnează emo!ja ge- 
nerali) la apariţia primelor uniforme ale noii arma Le; llesemuat. [exLul DU 
poate fi decît al lui Heliade, care secia praeUe [oaUi gazeta: "Mare Illieare 
şi JJU('uric a pricinuit în toat!] capitala lloasLrtl uniforma rumaneaseă i or- 
ganizatia oşti rei ce se 'g5teşte. ToL rumt\nul pare că-şi \ cde naţ.ia sa renăs- 
eîndu-se din însuşi lnfruntata moleşire şi degelleraţielll eare o adusesc in- 
I.rigele strcine, şi se str,'imută de pliicere, sare, se-rnbrăţ.işează cu alt frate 
al său cu care vorbeşte, lăerimează, rîde, nu ştie ee faee. L<1 o ilcest fel de 
sirnţ.itoare scenă 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'. 2:3 apare 
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 Ull autor anonim descrie adunarea l'eerutilor din 
jude\., pus;"! şi e[; hineîn(e1es sub semnul gloriei străbune şi ;1 entu- 
ziasrnului: "Hecruţ.ii, povăţui!i de vechiul caracter al sLrărnoşilor lor, luîn- 
du-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(c to!i pridenii săi ce abia îi cunoştea şi p[\ a ehrol' frunle se 
CIlilosLeLl tri'isurile slavei stdutlosesti". 

'IsLoria esLe invocată ca mr'toI'ă a acestui treeut i vă căpilta deci şi 
ea un loc privilegiat în paginile revistei. In(;ă În noiembrie 1829 I-leliade incepe 
prin a Jlllbliea micul capitol pe care CII', Pleşoianu îl ac!{lllgase uIIui manual 
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deIl!entelr tradus de el elin franceză, SUD ti ti li I de Idee repede despre istoria 
românilor, unele vorbeşte de cele două "dcs(:illec.atllri·' si de "prilltul :-J('gru" 
care a zidit curtea de la Clmpulung "şi c îrmu i cu dest.ulă \lldert·. nu Il li mai 
naţia sa rumâuească, ci i c.rle din veeiniltaLe.,," (nr. ;-)9 ()O, din 1:3 Li 
no iern hrie), iar în ianuarie 11-1:10, in .f oileton", se publică extrase .. din istoria 
p at.ri ii" şi anume din ,.epoha domniei marelui ŞLefan-vodi]" (nr. 1-13 şi 84). Toate 
elementele conduceau astfel spre couso lidarea ideii de unire, pe care Iancu 
Văcărcscu o 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 ini tia l.iv el e eu caracter unio nisr : 
pictorul C. Lecca, d espr« care e vorba adesea În paginile "Curic['ul rum8uesc" 
consacră tablourile sale istorice celor dou ă figuri mai reprezentative ale 
trecutului nostru, un muntean şi u n 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, :W martie 1830). 

Atmosfera binevoitoare. relaţiile a rn icalc care existi] 'intre red acţ.ie 
şi autorităţi 'in aceşti primi ani de apariţie :lÎ "CuriNlIlui ru mâ nesc", care sint 
de altfel obişnuite Între pămînteni şi militari, in care primii văd instrumen- 
tele progre1I1lli, nu im piedică pe Hel iade să păstreze o anumită indep en- 
rle nţ.ă de spirit. Sigur, redactorul t111 putea spune lucrurilor pe nume, dar 
multe din ştiri se pretează la interpretări, şi cititorii săi ţ'rau de mult obiş- 
nu iţi să citească printre rînduri şi săînţeleag[l aluziile. Un.e!e sint, 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.ă averea oraşului pentru opere ele caritate, Iără deosebire 
de l'l'ligie, u n nobil englez care a lăsat prin testament o sum ă importantă 
"ca sil se de-a celui ce va seri hine asupra l'a cerii, 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 1829 apare astJeV o tra- 
ducere a hot[ll'Îrii pllblicaLe În Crecia de a obliga pc Lo!i slu.ibaşii .i1lkU1Lol'eLi 
S[l jllcsteze un ,111['{unînL de onestitate, altil dată se jluhlie[l lista (Ino[' l'UJlC- 
ţ.ionari rev()('aţi pentru aetc de illcorcetitudine ;illtr-ull sliplimrnt din au- 
gust 11',2H se publică () Idee pe SCllrl asu/Jr([ lulul'o), Formelor de ()blâduire de 
S.Marc()vÎei, unele se vorheşte de Inollarhul care "esle dator neapărat să lm- 
plilH'ilSeă cuprinden'a legilor", iar mai ill('olo arată eă tiranul este eel care "în- 
[oarc\' Lcnte puterile statului împotriva norodului". Tol anul 11-130 este apoi 
plin de şl.il'j dcpr(' 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(.ă publie{î evoluţia eveninl('n!Plor eslp aproape incendiar. 
III [1['. 4\l (elin ::\1 august) se anul1ţ.ă astfel ştirea d('pre colegiul iezuit din Amiens 
"pre cart' poporul dărîmindu-l, l-au ars", iar in nI'. 53 (elin 14 septemhrie) se 
puhlic:[t lol. fără comentarii "şarta" ohtinută după revoluţie, careincepe cu ,.obş- 
[(';:cul drit. al frantezilor" şi eu enunţul revoluţionar de la 179:5: "Franţezii 
sint dcopotrivu lnainLea 1f'gii, de orice titlu şi treaptă vor fi. I":i poart[l sar- 
cinile statului fără dp()sphire, dLI])i analoghia averilol' sale" ş.a.nI.d. Ase- 
rUell('H ştiri, şi altele de acest fel, nu puteau Li intîmpHitoare. IIeliade însuşi 
ne spune, mai tîrziu, efi clUp[1 un timp "Curiel'ul" nu mai era practiG eenzurat: 
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 a d- 
ministraţia a văzu t cu oarecare nelinişte depăşirea rolului de simplu ecou 
al of icialit.ăţii ca şi audienţa crescîndă a foii printre cititori: ca a simţit ne- 
voia să facă o precizare, apărută în nr. 1:'i din 4 mai 1830,11l care se comunica 
diu r.porun ca 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 ur- 
ma re, încheie "înştiinţare a", "toate ce Ie lalte articole ce nu vor avea aces- 
te iscălituri Vor fi socotite de la redacţie, împrumutate, tă lrnăcite sau 
a Icătuite n u în să ca înştiinţăi oficiale". Este prima delimita ţie Între 
puterea administrativă şi organul de publicitate care înţelegea să-şi croias- 
că IIIl drum propriu. 

Un loc important în paginile "Curierului rumânesc" îl vor oeupa pro- 
hlem ele 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 oficiale se strecoară note care arată. 
D preocupare constantă pentru şcoală şi pentru popularizarea ei 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 
manualele tipărite de Pleşoiunu la Sibiu, în nr. 58, din 28 octombrie, acelaş i 
an, despre manualele lui Euf'rosin Poteca), despre deschiderea unor noi cursuri , 
pensioane, şcoli (a lui Vaillant, anunţată în nr. 14 şi 16 din mai, cursul de drept 
deschis la Iaşi de Flecht.cnmachcr în nr. 17, Institutul de la Belvcdere preco- 
nizat de Dinicu Golescu pentru creşterea fetelor, un profesor de 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.e hărhaţi învăţaţ.i şi hine crescuţi" (nr. 25, S} 17 
iulie 1829). Un articol din Biblioteca românească a lui Carcalechi, despre diferite 
societăţi savante şi de învăţămînt din Germania, Rusia, Ungaria, pe car e 
Heliade îl reproduce în cîteva num ere din "Curier", îi inspiră la urmă un mie 
comentariu semriif'icativ ; el ahandonează pentru moment publicarea artico- 
lu lui lui Marcovici Idee pe scurt asupra tuturor ţortnelor de cblăduire pentru 
a vorbi despre învăţămînt, "mlirginirea prinţului în datoriile şi dr epl.ur ile sale 
o lasă pentru altă dată a vorhiv Acuma îi caută numai treaba sa de a vorb i 
pentru învăţătură", şi Îndeamnă pe boieri să urmeze exemplele citate în articol, 
făeînd sacrificii pentru dotarea î'rlvi'iţămîntului eu cele necesare: "socotiţ.i-vă 
<:ă şi 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 "Alhina românească", despre Învăţămîntul ieşean), deplinge lipsa posihilită- 
ţ.ilor de a extinde Învăţămîntul după dorinţa părinţilor, care înţeleg interesu 1 
copiilor: "De multe ori a venit prilejul a vorhi pentru învăţ.ătura ohşteaseă 
(instrucţia publică) ; aeUlU însă este de tot păcat a o trece cu vederea. La IlO i 
este de tot părăsită şi mulţi părinţi am văzut cu laerămi plîngîndu-şi vremea 
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 exemplu stimulator l.rehu ie căutai motivul principal 
pentru care "Curierul rumâncsc" se va ocupa pc larg de via ţa şcolilor din ţară, 
de examenele lor puhlice în primu I rînd, care revelă Înaintea och ilor neincrez ători 
ai asistentei "cît este de destoinic duhul rumăncsc cînd ar fi lucrat şi hine 
pregătit". Prima şcoală care se bucură de această at.enţ.ie era hine cunoscută 
redactorului :"şcoala cea slobodă din Goleşt.i", despre al cărei examen de 
sfîrşit de an lnşt.iinţ.eaz.ă o scrisoare "a dumnealui d. judetului din oraşul Piteşti". 
a păru tă In nr. 7, din 2H aprîliej l ] 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 Hurnânească n-a avut prileju 1 
să tragă atîte lacrămi de multumire ca în z ioa aceasta, cînd nişte copii şi Ietişcane 
incredinţă un oraş întreg de aceea ce Lo ţi învăţaţ.ii, teoreticeşte, Il-ar fi putut 
să-i înduplece, adecă că drumul cel el-a dreptul care ne poate duce la desăvîrşirea 
cea rnoralicească şi 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 impresii de Ia examen ("socoteşte cîtă multumire a trchuit să simţă 
un rurnân văzînd nişte copii şi Ietiţ.e dintre cornpat.rioţii săi 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, "fepre- 
z eni.aţ.ia unei tragedii intitulate Requlu" jucată dţcopii : "Nu poate cineva 
descrie mulţumirca privirilor în care îi strămuta declararea unei copilitc de opt 
ani a d. Grigorie Lcurdcanul, ee juca roia Marţ.iii. Lacrămi de bucurie smulgea 
din ochi tutulor această cop il iţ.ă şi mic şi mai mult, văzînd cît este de destoinic 

duhul rUP11lnesc 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 ieşeam din şcoli cu aceasta nedesăvîrs.ită, şi fără nici o ounoşt.in'ţă de omenire" 
(Il!' 8, din 10 aprilie 1830). j 

Sistemul s-a bucura L de succes şi, oda tă cu dezvoltarea j/nv ăţămîrrtu lui, 
cu înfiiriţarea unor noi şcoli În judeţe aceste rep ort.ajead-hod d'e la festivităţile 
şcolare se ÎIUJlulţese. La Bucureşti, "cinstiLului puhlic" e[de ar fi doritor să 
vadă "Încă de aproape rezultatele învăţ.ăturilor" i se anpnţă examenul din 
vreme in paginile ziarului (nI'. 5:), din 7 atigl1st 1832), iar dUŢ>ă ce acesta are loe, 
un lung articol dă seama in amălluu!.ime despre evenimentul care s-a desfăşurat 
"de faţ"ă cn ... părinteh oeÎrmuiLorlll sI". 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 examenul j)J'(;priu-zis, a cărui programă pentru cele ase ekse de atunci 
esle de asemenea deLaliaUl în ziar. Tot în august a fileuL examen puhlic. şi 
profesorul şeolii din Giurgiu, Nicolae Sirnonid, la care a poftit "persoane din 
loa te c lasllrile acestll i oraş" (nr 57, din 21 flUgllst 1832), la Craiova are loc exame- 
nu l şcolii centrale, "fiind de faţă toţi hoierii, slujhaşi şi mulţi privitori", unde 
Florian Aaron Întîi "a arftt.aL trelHlin!.a eea de ohşte a Învăţ.ăturei", apoi Stanciu 
Căpăţ.ineanu, Alcxie Marinoviei, D.MiLru şi ceilalţ.i profesori tree 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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materiale diverse privind aceste examene, precum discursul lui Pctruchc Poena- 
I'U, sau lista elevilor premiaţi (între cei premiaţi în acest an 18:32 îi vom g]si 
pc viitorii adversari ai lui Hel iade, Bălcescu pentru limba franceză şi L Ghica 
pentru gCGmctrie), apoi raportul Ef'oriei şcolilor către Kiselel', cu statistica 
elevilor (nr, 6fî, din 22 septembrie) şi scrisoarea de răspuns a acestuia, eu mulţu- 
miri şi laude pentru rivna profesorilor (nr. 67, din 25 septembrie); la deschide- 
rea şcolilor, în octombrie, se dau iarăşi ştiri despre Iest ivităţ}, se reproduce 
discursul rosti! eu acest prilej de logofătul dreptăţii, A. Filipcscu ele. Cu puţiu e 
excepţii, mai toate aceste materiale, inclusiv multe dintre relatările de .la 
examenele publice, erau anonime şi ele par .- cel mai adesea _. a fi fost scr ise 
chiar de Heliad e. Ele arată că Heliad e nu abandonase cîtuşi de puţin preocu- 
pările pentru învăţămînt şi ea, dincolo de îndatoririle asumate prin programul 
comun al societ.ăţ.ii secrete, 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.ică era, practic, inexistent. 

Heliade caută in general să urmeze principiile anunţate încă În [nştiuitarea 
de apariţie a "Cul'i(rlllui rurnânesc". Vom vedea deci ziarul ("gazetă a dmin is- 
trativă, comercială şi literară") publicind şi informaţii de natură să intereseze 
îndeaproape pe coruercian li şi pe proprietarii angaja !;i în opera ţ.iu ni comerciale 
al căror număr începe să crească imediat după pacea de la Adrianopole. Primul 
an de apariţie este prea aglomerat de ştiri de războ i şi tatonează încă intre 
formule; din ]8:30 însă vom începe să găsim iutormaţ.ii despre "trecătoarea 

rîmătorilor ele Ia graniţă in Transilvania" (nr. 2, martie J830), deIe preţu I 
mărfurilor şi cu rs Il 1 v alutelor la Constantinopol (nr. 21, 2:5 maiJ'anunţuri 
privind licitarea furniturilor militare (nr, 30, 2fi iunie) sau vama pentru expor- 
tul de vite (111". :34, 10 iulie). Dacă aceste mat.etiale n-au fost niciodată prea 
numeroase, o anumită pondere o capătă în schimb textele şi publicaţiile, legate 
de chestiuni administrative şi mai ales judecătoreşti, anu uţuri de judecăţi , 
de lichidări, de, mostenir.i, toată partea care va reveni din 18:i2 noului buletin 
oficial apare pentru mom ent aici, inclusiv () 111 ngă listă a "pricinilol" de judecată 
ce aII rămas neisprăvite de la divanul de judecată şi s-au primit la 1naltu I 
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 medi- 
cal!' şi de educaţie sanitară, impuse de trista epidemie care a răpit, Între alte 
victime, ,'ii pe copiii redactorului; mai apar texte legate de descoperirea unor 
izvoare de ape minerale la Călimăneşti de dr.MarsilJ, "doctor căpetenie şi 
mădular cornisiii sănătăţii" (nr. 28, 182\), şi despre apele de la Borsee (nI'. 4(), 
1820), apoi arLieole despre luc,rările eomitetului pentru "preCllrmarea molimii" 
(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.ul pieio- 
eilor", adic[t al cartofilor (nr. 7, 4 aprilie). 

Pa re ev ident Însă, pentru cine răsfoÎeş te colecţiile acesLor a ni de Îueepu t 
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 mp une puhliculuiîn mod treptat, prin intermediul gazetei sale, o imagine 
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deansamblu asupra literaturii române ca prezenţă contemporană, nu ca tradi- 
ţ.ieabstractă.Literatura propriu-zisă apare relativ tîrziu în ziar, ahia în nr, 17 
din 7/1 9 iunie J 829, deşi redactorul avea el însuşi gata de la început . numeroase 
texte; el preferă Însă să facă începutul eu un text al celui mai prestigios poet al 
momentului, cu so netul Pacea al lui Iancu Văc ărescu, 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 
Îndreptat şi Plecat ea ), două fabule de Asachi, reprodusa după "Albina româ- 
nească", două traduceri din Lamartine [Suoenirul şi Războiul) şi o fabulă. 
toate trei ale lui Heliade însuşi, şi o poezie ocazională a lui D. Cioclrdia 
Recunoşiinia Valahi ei. In 1830, redactorul anunţă apariţia unui "Adaos literal" 
la gazetă, planificat întîi să apară lunar şi care va apărea în fapt doar În 
cîteva broşuri. "Programul" anunţat arată Însă ce mari proiecte avea redactorul. 
Scopul adaosu lui ar fi "ea să insufle gustul citirii prin deosebite povestiri mo- 
rale" 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 Iămuririi şi desăvîrşirii limbii şi prin urmare 
va cuprinde multe bucăţi şi poezii ce vor sluji de pildă spre desăvîrşirea stilului 
şi a gustului". Pe lîngă acestea, proiectul vorbeşte în chip paradoxal despre 
"educaţia şi creşterea copiilor", "va vorbi asupra deosebitelor ştiinţe 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 orizontului Inteleotual 
al cit.itorului mediu. Din lipsa mijloacelor prohahilj.Adaosul literal" va deveni 
însă doar un supliment al gazetei în care se vor puhlica volumaş ele 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 Tlt qouiştii, În nr. 3, din 20 martie, şi nhi publică 
în acest an P'ăstorul înstrăinat 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 Draqele mele umbre, 1. Voinescu (treifextc) 
şi un necunoscutcare semnează of'abulă cu iniţiale N. în 1831, an care începe 
să fie sufocat de publicarea protocoalelor comisiei de redactare a Regulamen- 
tului organic, numărul versurilor scade, ca şi calitatea lor (apare Elcqie la 
V. Cirloua de H eliade, împreună cu hiograîia cunoscută : .Vusilache Cîrlova, 
poet rumân ... ", apoi o poezie după "Albina românească", Păstorul şi privi- 
ghetoarea, cunoscutul Imn pentru holeră al lui Heliade precum şi cel, pe drept 
uitat, al lui Mumuleanu, Imn că/re Dumnezeu asupra holeriic ls: nr. 44, respectiv 
nr. 50); apare însă, in nr. 85 (17 decembrie 1831), prima traducere din Walter 
Scott în româneşte :Bălrllwl Duncan, Anecdot dc munţi. Texte în proză se mai 
publicaseră şi mai înainte, mai ale-'l descrieri de eăIătorie, care fac o tranziţie 
aeci"ptabilă spre 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 .producă ştiri eărora le adaugă explieaţii, ca o formă 
elemellLară de interpretare a literaturii. Nu altceva era notiţa care Întovără- 
şeşte puhlicarea primei poezii, Pacea lui Iancu Văeărescu, care tălmăceşte 

7 -". l-Jiteratură 205 
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intenţiile autorului: "Această chemare a păcii ee face prin acest sonet dumnea- 
lui marele logofăt Iancu V ăcărescu este () chemare şi 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 Marmontel Aneiu 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 locuri vorbe 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 
problemelor unei anumite literaturi, iar în 1830, În ianuarie, apare Literatura 
românească cu prezentarea literaţilor şi a .Jninilor noştri compatrioţi" din 
Moldova, făcută de cărninarul D. Pastiescu, şi continuată de Heliade in eUllOSCU- 
tul articol în care face "tabula rasa" din trecut pentru a plasa începuturile 
literaturii din Tara Românească în opera lui Icnăchiţă Văcărescu : "Lite- 
ratura românească, pînă în vremea răposatului şi vrednicu lui 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 împărtăşeşte a sa "din adincul inimii admiraţie" pentru "nemuritoa- 
rele versuri" ale lui Cirlova (rrr. 29, 22 iunie), iar redactorul continuă să publice 
mici note la poeziile lui Iancu Văcărescu ("Baciile d. Iancu Văcărescu, eu cît 
păşesc Înainte, cu atîta să dăsluşesc mai mult, citindu-se unul după altul 
treptat... "), se fac generalităţ.i despre inclinărtle literare naţionale, tot în note 
("este vrednic de mirare cum duhul rumânesc izbu teste intru 'toate şi mai 
vîrtos în lucrurile galante, vesele, glumeţ,e ... ", f ăcîndu-se o apropiere de tipul 
italienilor) sub semnătura lui 1. Voinescu Însă, în nr. 37, din 20 iulie etc. In 
general, cum şi este firesc pentru acest moment al literaturii noastre, Heliade 
are o idee pedagogică despre critic a literară şi rolul ei este de a explica literatura 
celor care nu au suficientă practică şi cunoştinţe : "Este adevărat că un scriîtor 
t.rebuie să se silească ea să-I în ţcleagă 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 19/31 iulie 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.e- 
leasă acelora ee nu s-au adăpat cituşi (e puţin măcar din cele dintîi începuturi 
ale literat.urei sau acel ora ce 11u au firească pornire asupra poeziei. Însă fiind- 
că Într-un an se dau douăsprezece părţi, se va potrivi aşa ea să găsească mu lţu- 
mire 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 
la ceia care s-au obicinuit ca viermele la rădăcina hreanului, a trăi În veci intru 
Întu neric ... " zice Heliade într-o înştiinţan despre "Adaosul literal" ("Curieru 1 
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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1. IIELIADE HĂDULESCU ET LES DEBUTS DU "CUHIEHUL ROMÂNESC· 
mtsUME 

Les principes proclames par Heliade dans le prospcctus publie avant la parution du 
"Curi/'Tlll riuuănesc", en 1829, redevables en partie aux Idees que Dinicu Goleseu a mis en circu- 
lation dans sonjournal de voyage de 1826, seront suivis avec adrcsse et non pas sans independance 
d'esprit dans les premieres annecs de In revue. Son activit.e vise d'abord le reveil de I'espr it 
national dans I'arrnee, I'enseignement, les arts, et ensuite la modcrnisation de la vie politique 
et intcllecuielle du pays, Les' deux principaux domaines SUI' Iesqnels s'orieutent les ettorts du 
redacteur seront I'enseignement et le theâtre comme principaux moyens de pression sur I'opinion 
pubhque, d'influencer la formation des [eunes generations, etc. Ancien protesseur et f utur di- 
recteur de la Societe philarmonique, Heliade utili se ainsi le journalisme comrne etape intsrme- 
diaire vers d'autres horizons. 

" I 


