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[1] COUR(R)IER DE MOLDAVIE

Primul periodic (ziar) tipãrit cu litere latine
pe teritoriul vechii Dacii, din „porunca“ împã-
rãtesei Ecaterina a II-a a Rusiei, de cãtre ofiþeri
din armata feldmareºalului G. A. Potemkin, can-
tonatã pe timp de iarnã în capitala Moldovei.

Apare la Iaºi, sãptãmînal (18 febr. – 11 mart.
1790, în total 4 nr., ºi nr. 7 la 1 apr., acelaºi an).
Teascul tipografic a fost adus din Rusia, literele latine din Polonia, tirajul fiind limitat la cel mult 350
de ex., pentru ofiþerii care cunoºteau limba francezã ºi cîþiva boieri moldoveni. Deºi existau informaþii
referitoare la Courrier de Moldavie, nu s-au pãstrat exemplare în secolele urmãtoare. Dupã al Doilea
Rãzboi Mondial, studentul Sandu Vianu a descoperit în Biblioteca din Moscova cele cinci numere,
dupã care Biblioteca Academiei a realizat fotocopii, pe care le-a pus la dispoziþia cercetãtorilor.

Courrier de Moldavie1 conþine informaþii locale, din Iaºi, între care: participarea feldmareºalului
G. A. Potemkin la o slujbã religioasã la Golia sau balul dat în onoarea comandantului trupelor ruseºti,
în casele boierului moldovean Ghica, precum ºi ºtiri politice ºi militare, în special din Paris, Londra,
Viena, Bruxelles ºi din alte oraºe ale globului, predominînd ºtirile din Paris, referitoare la mersul
Revoluþiei Franceze, ale cãrei idei de libertate, egalitate ºi fraternitate s-au rãspîndit prin presã (ziare,
reviste) în întreaga lume.

În primul numãr din 18 febr. 1790, locuitorii Iaºului îºi exprimã bucuria pentru noutatea „darului“
primit din partea împãrãtesei Ecaterina a II-a în oda intitulatã Ad Moldaviae Cursorem ab incolis
Iassiensibus, pe care o reproducem (textul latin ºi traducerea lui N. Pascu) dupã articolul lui Iosif
Pervain, apãrut în revista Steaua, nr. 10 din 1955:

Ad Moldaviae Cursorem ab incolis Iassiensibus

Cursor Moldaviae! noua res ab Origine rerum!
Curre per immensas, gratus ubique vias.
Sed via prima Tibi septem sit adire triones;
Inque Polei-Petrou stare memento celer.
Lumina conspicies Matris Nostaeque Tuaeque;
Hei! nobis Tecum non licet ire simul!
Conspicies Matrem, Tibi quae jussit dare lucem!

Cour(r)ier de Moldavie 51

1. În Înºtiinþarea din 1829 I. H. Rãdulescu anunþa apariþia unui ziar cu titlul Curierul Bucureºtilor.
Avînd în vedere rolul acestuia în trezirea conºtiinþei naþionale a tuturor românilor (ziarul urma sã
fie difuzat în Transilvania, Moldova, Bucovina, Basarabia ºi, evident, în Muntenia), Heliade îi
schimbã titlul în Curierul românesc (vezi vol. de faþã, p. 54).
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(Gaudeamus!) nobis lucem aperire parans.
Haec Te – sit faustum! excipiet manibusque sinuque,
Annuet et lingua vel titubante loqui.
Dic… Per Dam Facis vitam rediisse beatam,
Manuram semper, si CATHARINA volet,
Haec nunc sufficiunt; modo fer fididissimus (sic) ista;
Post reditum, hine abiens plura ferenda feres.

A.M.

„E puþin probabil cã þarina ar fi consimþit ca ziarul sã vorbeascã «chiar ºi cu
glas bîlbîit» («Annuet et lingua vel titubante loqui»), sigur este însã cã, învingînd
greutãþile datorate lipsei lor de experienþã, redactorii au izbutit sã comunice lucruri
în stare sã stîrneascã interesul.“ (Iosif Pervain)

(Traducere – N. Pascu)

Curierul Moldovei, din partea locuitorilor din Iaºi

Curier al Moldovei! noutate de la facerea lumii!
Aleargã pretutindeni bucuros pe drumurile nesfîrºite.
Dar primul tãu drum sã fie cãtre miazãnoapte.
ªi nu uita sã te opreºti din fugã în urbea lui Petru.
Vei vedea faþa Mamei Noastre ºi a Ta;
Vai! nouã nu ne este îngãduit sã mergem împreunã cu Tine!
Vei vedea pe Mama, care a poruncit sã fii scos la luminã!
(Ne bucurãm!) vãzînd cã te pregãteºti sã ne dai nouã luminã.
Aceasta sã fie într-un ceas cu noroc! – te va primi în braþe ºi la sîn,
Va consimþi sã vorbeºti chiar ºi cu glas bîlbîit.
Spune-i… cã datoritã Ei s-a reîntors viaþa fericitã pentru daci.
Cã ea se va statornici pentru totdeauna, dacã Ecaterina va voi.
Acestea sînt de ajuns acum; tu du-le cu multã credinþã;
Dupã ce te vei întoarce din nou, plecînd de aici, vei avea mai multe de dus.

(Courrier de Moldavie, an. I, nr. 1 din 18 febr. 1790; fotocopie; B.A.R. P.I. 33 602.)

Vezi D.P.L.R., ediþia a III-a, 2004, s.v. Vezi ºi Remus Zãstroiu, Courrier de Moldavie, în
D.G.L.R., vol. II, 2004, s.v.
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Bibliografie: Iosif Pervain, „Courrier de Moldavie“, primul ziar apãrut la noi, în Steaua, 1955,
nr. 10; C. Ciuchindel, Despre începuturile presei româneºti: „Courrier de Moldavie“, în L.L., 1956,
vol. II; Dan Simonescu, Primul ziar tipãrit pe pãmîntul þãrii noastre, în Studii ºi materiale de istorie
medie, 1956, vol. I; ªtefan T. Eºanu, ªtiri noi despre „Courrier de Moldavie“, în L.L., vol. XX.

Notã: La sfîrºit de secol XX ºi de mileniu II au fost propuse ºi alte date pentru începuturile
presei: Georgeta Rãduicã – anul 1731, în Dicþionarul presei româneºti (1731–1918), Bucureºti, 1995;
Ion Iliescu, în O istorie deschisã a presei române. 1575–1925, Timiºoara, 1999, analizeazã pe larg
produse ale tiparului începînd cu anul 1575: calendare, almanahuri, înºtiinþãri, foi volante, pe care
Nerva Hodoº ºi Al. Sadi-Ionescu nu le includ în Publicaþiunile periodice româneºti, Tom. I, Viena
ºi Bucureºti, 1913.
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[2] CURIERUL ROMÂNESC

Apariþia primului ziar periodic mai impor-
tant în limba românã este precedatã de o Înºtiin-
þare semnatã de I. Eliad ºi C. Moroiu. Dupã cum
reiese din aceastã Înºtiinþare, tipãritã ca foaie
volantã, ziarul trebuia sã se numeascã Curierul
Bucureºtilor. Dîndu-ºi seama, probabil, de
importanþa acestui ziar, I. Heliade Rãdulescu i-a
schimbat titlul Curierul românesc, care apare,

cu unele întreruperi, de la 8 aprilie 1829 pînã la 19 aprilie 1848 ºi de la 29 noiembrie pînã la 13
decembrie 18591. Deºi Înºtiinþarea este semnatã de I. Eliad ºi C. Moroiu, editorul permanent, autorul
articolelor ºi poate ºi tipograful primului ziar în limba românã, trebuie considerat Ion Heliade Rãdulescu.

În acest ziar s-au publicat pentru prima datã poezii de Iancu Vãcãrescu, V. Cîrlova, I. Heliade
Rãdulescu, Gr. Alexandrescu, D. Bolintineanu, C. Bolliac, I. Catina; s-au dezbãtut probleme de limbã
literarã, s-au tipãrit traduceri din literatura universalã. În 1837, Heliade Rãdulescu adaugã Curierului
un supliment literar intitulat Curierul de ambe sexele.2

Primul numãr al Curierului românesc, din 8 aprilie 1829, începe cu Istoria pe scurt a gazetei,
în care se spune: „Pentru noi trebuie sã mãrturisim, românilor, ca sã nu ni se parã aºa cu greu cã
ruºine trebuie sã ne fie cã abia acum ne-am deºteptat ºi am simþit lipsa ei. Dar vremea de îndreptare
la cei ce cu dinadinsul voiesc a începe odatã nu este trecutã… Destul este sã vedem aceasta ºi sã
începem încai cei care zicem cã sîntem floarea neamului a ne fi ruºine sã fim mai jos decît pleava
celorlalte neamuri.“

Înºtiinþare

Dupã înalta slobozenie prin strãlucirea-sa graful, datã prea cinstitului divan,
avem cinste a face cunoscut cinstitului public cã, cu începerea anului nou, sau
cel mult a anului astronomicesc, adicã cu începutul lui martie 1829, sã vor ivi ºi
începuturile gazetei rumâneºti Curierul Bucureºtilor.

Acest vestitor de obºte, de atîþea ani cunoscut de neapãratã trebuinþã în luminata
Evropã, a ajuns astãzi a îºi împrãºtiia vestirile sale ºi între neamurile cele mai
necunoscute, care încã în turburãrile ºi neodihnile lor au simþit lipsa ºi trebuinþa
lui. El astãzi cunoaºte mai toate limbile Evropii, încã ºi ale acelor naþii ce trãiesc
supt apãrarea ºi ocrotirea altor legi, ºi foarte trist era pentru noi, iubiþilor rumâni,
cînd el încã pînã acum nu cunoaºtea limba noastrã, ºi noi vestirile lui le priimeam

54 Curierul românesc

1. Pentru periodicele dintre 1820 ºi 1906, vezi descrierea bibliograficã amãnunþitã la Hodoº ºi
Sadi-Ionescu, Publ. period, rom., Buc., 1913.

2. Vol. de. faþã, p. 85.
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în limbi streine, în vreme ce ne aflãm în pãmîntul nostru ºi trãim supt legile ºi cîrmu-
irea noastrã. Acuma însã aceeaºi putere ce pînã acum pãrinteºte ne-au apãrat încît
sã ne bucurãm de aceste drepturi ale pãmîntului nostru, aceeaºi însuºi ne face sã
simþim ºi aceasta bucurie de a ne fãli în mîinile noastre cu gazeta patriei noastre ºi
scrisã chiar în limba noastrã. Acuma poate cineva vedea pe simþitorul rumân
curgîndu-i lacrãmi de bucurie, vãzînd în toate casele bãtrîni, tineri, bãrbaþi, femei,
învãþaþi ºi mai de rînd, îndeletnicindu-se ºi petrecînd cu gazeta în mînã, ºi înmulþin-
du-ºi ideile avînd cunoºtinþã ºi þiind un ºir de întîmplãrile lumii; va putea cineva
vedea încã ºi pruncii cei mici lãsîndu-ºi jocurile lor cele nevinovate ºi adunîndu-se
împrejurul mumelor ºi taþilor lor ca sã citeascã ei singuri sau sã asculte gazeta.

Folosul gazetei este deobºte ºi deopotrivã pentru toatã treapta de oameni: într-
însa politicul îºi pironeºte ascuþitele ºi prevãzãtoarele sale cãutãturi ºi se adînceazã
în gîndurile ºi combinãrile sale; aci liniºtitul literat ºi filozof adunã ºi pune în
cumpãnã faptele ºi întîmplãrile lumii, îndrãzneþul ºi neastîmpãratul rãzboinic se
desãvîrºeºte într-însa, povãþuindu-se din norocirile sau greºalele altor rãzboinici;
bãgãtorul de seamã neguþãtor dintr-însa îºi îndrepteazã mai cu îndrãznealã spicu-
laþiile sale; pînã cînd, în sfîrºit, ºi asudãtorul plugar, ºi el poate afla aceea ce
înlesneºte ostenelile sale ºi face sã umple cîmpurile de îmbilºugãtoarele sale roduri.
Nu este nici o treaptã; nu este nici o vîrsta care sã nu afle plãcere ºi folos într-a-
ceastã aflare vrednicã ºi cuviincioasã cuvîntãrii omului, adicã în gazetã.

Pentru aceasta, dar, fãgãduim cã acest Curier al Bucureºtilor va coprinde în sine:
1. O culegere de cele mai folositoare ºi interesante lucruri din gazeturile Evropii.
2. Însemnãri pentru creºterea ºi sporirea literaturii rumâneºti (s. n.). 3. Înºtiinþãri
pentru cele mai folositoare articole ale negoþului. 4. Cele din lãuntru ºi slobode
sâvîrºiri ale statului nostru, precum ºi judecãþi însemnate, sfaturi ºi hotãrîri ale
divanului pentru îmbunãtãþirea patriei; voinþi ale divanului pentru publicarea a
vreunei pricini º.c.l. 5. Vînzãri ºi mezaturi deosebite, ºi, în sfîrºit, multe însemnãri
folositoare, precum pentru curãþenia oraºelor, pentru pãzirea sãnãtãþii, pentru
depãrtarea boalelor celor grele º.c.l., º.c.l. Acest Curier va pleca de douã ori pe
sãptãmînã din Bucureºti cu expediþia în forma aceºtii Înºtiinþãri ce se vede ºi într-o
jumãtate de coalã.

Dar fiindcã o acest fel de întreprindere nu se poate aduce la sfîrºit decît cu
destule ºi grele cheltuieli, de aceea sînt rugaþi cîþi vor cunoaºte învederat folosul
ºi trebuinþa acestii gazete sã binevoiascã a se prenumãra spre înlesnirea
cheltuielilor ei ºi spre pãstrarea ºi statornicirea ei. Preþul fieºtecãruia trup pe un
an þine aci în Bucureºti doi galbeni împãrãteºti; iar afarã, pentru cheltuiala poºtiilor,
se va încãrca analoghiceºte dupã depãrtare, încît cele ce vor ieºi din þinutul Þãrii
Româneºti se vor sui pînã la 40 de sfanþi; cele din judeþile dincolo de Olt, 36 sfanþi;
cele din judeþ. Oltul, Teliormanul, Argeºul, Muscelul, Bucovu, Buzãul, Focºani,
34 de sfanþi, ºi cele din Vlaºca, Dîmboviþa ºi Ialomiþa, 32 de sfanþi.
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