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Deăvorb ăcu Cititorii
● MarianăPetcuă(Bucureşti): Atent şi elegant, ca de
obicei, ne-a mulţumit pentru nr.3 al BIP trimis de noi
pe 26 martie. Era în drum spre Oradea, unde
participa la o Comisie de Doctorat. Ne-a promis că
va citi revista noastră imediat ce va ajunge înapoi
acasă. Vă mulţumim, domnule Profesor!
● Ion Soare (Rm.Vâlcea): Pe 17 aprilie, în
apropierea Sf.Paşte, ne urează cele creştinesc
cuvenite şi ne trimite un scurt material, o schiţă de
articol despre Un mare publicist uitat: Constantin
Daniilescu. Este readusă în atenţie figura
institutorului şi animatorului cultural, dar şi a
fondatorului “revistei enciclopedice” Na ionalul Vâlcii,
care apare la Rm.Vâcea între 1928-1937.
● IulianăBoldeaă(TârguăMureş): Mulţumiri şi felicitări
de la distinsul universitar, care se arată tot mai activ
în câmpul relaţiilor interculturale şi al teoriei literare.
Nu uită însă nici domeniul larg de aplicaţie al
Jurnalismului.
● Ancaă Ionescuă (Bucureşti): Este autoarea
binecunoscutului roman Institu ia noastră cea de
toate zilele (2011), scriere alegorică şi satirică
despre Camera de Comerţ şi Industrie a României
sub conducerea big boss-ului Mihail Vlasov, cel
cercetat de DNA şi arestat la domiciliu în prezent.
Dar înainte de toate este o veche prietenă, partener
de lungi discuţii pro şi contra, sprijin de nădejde al
meu în vremuri grele. În această ultimă calitate, mă
întreabă suficient de derutată de propunerile mele
din BIP nr.3 ca să se îngrijoreze: “Ce e cu tabăra de
la Şirineasa? E la tine acasă, vreau să spun casa
parintească? Ce e cu sacii plini cu ziare? Să nu-mi
spui că sunt ai tăi! Oricum ideea mi se pare foarte
interesantă. Sunt curioasă câte persoane vor da
curs invita iei.”
● Petre Cichirdan (Rm. Vâlcea): Alt vechi prieten,
neobosit scriitor şi publicist, “făcător” al atâtor
reviste, este şi mai uimit şi mai neîncrezător în
viabilitatea proiectului meu personal cu “Tabăra de
cercetare de la Şirineasa.” Pentru toţi cei care au
solicitat lămuriri suplimentare în legătură cu acest
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subiect, facem următoarele precizări: Da, tabăra se va
ine la casa mea de la Şirineasa, aflată lângă casa
părin ilor mei. Iar zecile de saci de plastic sau de iută,
ca şi diversele cutii de carton depozitate în spa ii
improprii sunt pline cu ziare şi reviste achizi ionate de
subsemnatul de-a lungul a peste 40-50 de ani,
documente care vor constitui – după identificare,
inventariere şi aranjare cronologică – Arhiva de Presă
a Centrului Român de Istorie a Presei.
Centrul Român de Istorie a Presei (C.R.I.P.)
organizează la Arhiva sa de Presă de la Şirineasa, jude ul
Vâlcea, o tab r ădeăcercetare pentru studen i şi elevi pe
perioada vacan ei de vară a acestora. Anul acesta sunt
prevăzute 3 serii a câte 7 zile între 21 iulie-10 august. Pot
fi găzdui i doar câte 2 persoane pe serie. Se asigură cazare
şi masă gratuite de către C.R.I.P., care la sfîrşitul
săptămânii de lucru oferă o vizită la Culele de la
Măldăreşti, Casa memorială I.G. Duca, Mănăstirea
Horezu cu Biblioteca domnitorului Constantin
Brâncoveanu, Mănăstirea Bistri a, unde se află Centrul de
Studii Medievale şi Premoderne. Cercetarea îşi propune
să salveze câteva mii de publica ii periodice româneşti,
care riscă să se piardă din cauza condi iilor improprii de
depozitare. E vorba de colec ii întregi sau disparate de
reviste literare din perioada 1965-1989, dar şi de ziare
generaliste şi reviste literare din anii 1990-2000, aflate în
vrafuri în saci de plastic sau de iută. Se va proceda la
identificarea şi desprăfuirea lor, inventarierea şi punerea
în ordine cronologică, aşezarea lor în mape de depozitare.
Opera iunile arhivistice promit a fi adevărate investiga ii
de detectiv, căci nu se ştie ce se află în fiecare sac cu
publica ii, ce surprize pot apărea. Mai ales că printre
publica iile amintite sunt rătăcite şi mai multe exemplare
de reviste din perioada interbelică, ca şi alte achizi ii
interesante din anticariate.
● Mariaă Danilovă (Chişin u):ă Distinsa Doamnă de la
Chişinău confirmă primirea BIP nr.3 şi ne mulţumeşte
frumos. Îi mulţumim şi noi că are răbdarea să citească
şi modestul nostru “Buletin de Istoria Presei”. O
aşteptăm cu o colaborare.

● ViorelăFrîncuă(Buz u): Pentru că nu a avut timp să
mai scrie ceva din domeniul presei, fiind angrenat în
elaborarea comunicării pt. Congresul de Istorie a
Presei de la Galaţi, a trimis un material pt. BIP care a
mai fost publicat în Străjer în calea furtunilor, revistă
editată de Fundaţia “Mareşal Al. Averescu”, cu acordul
său. Pentru că articolul poate interesa pe istoricii
presei, îl republicăm în acest număr al BIP. Cât
priveşte intenţia sa de retragere de la manifestările
ARIP, din motive pe care nu dorim să le arătăm acum,
nu încurajăm pe nimeni să facă asemenea gesturi.
Totodată, fiecare este liber să acţioneze după cum
doreşte.
● AlexandruăOmeagă(Bucureşti): Ieşit la pensie, şi-a
regăsit dragostea pentru meseria de ziarist, pe care în
tinereţe încerca să o deprindă colaborând la revistelemele scrise de mână şi scoase prin ultimele clase de
liceu. Aşa se face că prin 2008 Asociaţia cadrelor
militare în rezervă şi în retragere din Serviciul de
Informaţii Externe l-a numit redactor-şef şi l-a
însărcinat să scoată, împreună cu alţi foşti colegi de
activitate, revista Periscop. Acum e doar colaborator,
aşa cum e şi la revistele Lumea sau Vitralii. La o
întâlnire cu foştii colegi de liceu, Sandu mi-a promis un
material incitant privitor la revistele scoase de serviciile
speciale de informaţii din ţara noastră de-a lungul
timpului. Îl aştept.
● Monaă Crasnoşanuă (Muzeulă Preseiă “Severă Bocu”ă
din Jimbolia): Vă mulţumim pentru noul material
trimis şi îl publicăm în acest număr al revistei noastre,
cu câteva mici modificări. Vă mulţumim, de asemenea,
şi pentru frumoasele fotografii făcute la deschiderea
expoziţiei despre Fabrica de ţiglă şi cărămidă Bohn de
acum 140 de ani. Poate ne faceţi o prezentare a
istoricului înfiinţării Muzeului, ca şi a colecţiilor de ziare
şi reviste existente aici.

● Vali Corduneanu (Germania): Cu îngăduinţă de la
Vali, reproduc parte din mesajul primit de la amicul
meu din Germania, din care aflăm cu ce se ocupă
acum, cât şi o promisiune de colaborare cu un articol
despre Muzeul Presei de la Aachen (Internationales
Zeitungsmuseum der Stadt): “Imi cer scuze pentru
întârzierea cu care vă răspund. Între timp am pregătit
un articol pentru Magazin istoric şi am început un curs
de germană. Cursul este zilnic, câte 5 ore şi va dura
tot anul. Încă nu ştiu atâta germană pentru a face
traduceri. Pentru texte mai scurte apelam la o
profesoară din Jimbolia, când aveam nevoie. Oricum
pagina cu publica iile germane este extrem de
interesantă. La Jimbolia există doar câteva numere de
la una din reviste. Vreau să merg la Muzeul Presei din
Aachen, probabil va fi asta în mai. Atunci o să pot sa
vă trimit un material. În legătură cu tabăra de la
Şirineasa - dacă găsi i dublete vă rog să vă gândi i la
muzeul din Jimbolia. Apropo, acolo sunt dublete de
publica ii interbelice pentru schimb. Eu am făcut
câteva schimburi foarte reuşite, două chiar cu dl
Frîncu de la Buzău. Mult succes în tot ce face i!”
● Mih iţ ă Enacheă (Bucureşti): A absolvit Facultatea
de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul
Universităţii “Spiru Haret” din Bucureşti, e foto-reporter
la Opinia na ională, revista universităţii. A creat şi
administrează mai multe blog-uri şi site-uri personale,
a publicat nenumărate articole privind istoria militară şi
a transporturilor, e pasionat de reenactement, adică
reconstituirea unor evenimente istorice, îndeosebi a
bătăliilor în care sunt angajate trupe militare. Mă sună
şi-mi spune că a primit revista mea de la un amic, că
are şi el o revistă şi un site intitulat
redescoperaistoria.ro. Doreşte să-mi posteze revista
pe site-ul său şi să-i scriu un articol special despre
“Publicaţiile germane editate în timpul ocupaţiei
României din 1916-1918”, despre care am tipărit în
BIP nr.3 un scurt material. Sunt de acord, desigur.
● Mioara Vergu-Iordache, directorul revistei Opinia
na ională, fostă colegă de facultate ziaristică, mă
felicită pentru BIP şi promite să scrie despre el.

C treăCititoriă!

V ă aştept mă gândurile,ă opiniile,ă sugestiile,ă criticileă şiă colabor rileă cuă ceaă maiă mareă
dragoste.ă Fi iă al turiă deă noi!ă Fiecareă informa ieă
despreă trecutulă publica iiloră sauă ziariştilor,ă ală
radio TV sauă tipografiiloră constituieă înc ă ună
gr unteăuriaşăpusălaătemeliaăIstorieiăPresei.
NUă UITA I:ă Neă pute iă citiă zilnică şiă peă
site-ul culturaarsmundi.ro.
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Congresul ARIPădeălaăGala i – ecouriădinăpresaăromâneasc
Aşa cum scriam în numărul anterior al BIP, interesul publica iilor
centrale, al posturilor de radio şi TV, al presei româneşti în general fa ă de

Congresul Naţional de Istorie a Presei de la Galaţi din 4-6 aprilie 2014 a
fost unul redus faţă de acest cel mai important eveniment al anului în
domeniu. Din păcate, Uniunea Ziariştilor Profesionişti, ca şi celelalte
organizaţii şi asociaţii gazetăreşti nu au o reuniune de breaslă
asemănătoare, cu periodicitate anuală. Nici după încheierea lucrărilor
Congresului nu au apărut relatări despre desfăşurarea acestora, cu
excepţia câtorva notaţii scurte.

Astfel, VoxTV regional publică o ştire scurtă pe site-ul propriu, în 6
aprilie a.c., privind începerea lucrărilor. La fel face şi ARIP – Asocia ia
Muntenia (preşedinte, Rădu Bîlbîie), pe pagina sa de Facebook. Agen ia de
presă Infoapollonia consemnează momentul la 6 aprilie. La 17 aprilie –
Radio Chişinău a transmis o relatare că la Congres au participat
conferen iarele universitare Silvia Grossu şi Maria Danilov. Agen ia Rador
a publicat şi ea pe site-ul său principalele momente din prima zi a lucrărilor
Congresului, înso ite de mai multe fotografii, din care reproducem şi noi
vreo două.
Cele mai multe dintre consemnări şi mai substan iale se află pe siteurile institu iilor ortodoxe, şi asta pentru că “manifestarea a debutat vineri, 4 aprilie a.c. în Catedrala
arhiepiscopală printr-o slujbă de pomenire a eroilor neamului românesc, oficiată de un sobor de preo i şi diaconi
la care a participat şi Înaltpreasfin itul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos” (www.edj.ro, 4 apr.2014).
Pe www.trinitastv.ro s-a postat chiar o înregistrare video cu relatări despre Congres de 2,56 minute. Pot fi
văzute imagini din sala “Mihai Eminescu” unde s-a desfăşurat Congresul, apoi de la slujba de pomenire a
mor ilor din Primul Război Mondial la Catedrala Arhiepiscopiei Dunării de Jos, declara ii ale Î.P.S. Cassian,
arhiepiscopul Dunării de Jos, prof.univ.dr. Ilie Rad şi lect.univ. Cătălin Negoi ă, de la Universitatea “Dunării de
Jos”, ca şi imagini cu cei şapte membri ai trupei “Tradi ii militare” din Bucureşti care au reconstituit, prin
echipament militar şi mişcări, o grupă de solda i de la 1916.
Au mai scris despre eveniment Cristina S. Carp, în Via a liberă din Gala i, la 5 aprilie 2014, ca şi
ziaristul Ştefan Nemecsek, participant, în Curierul Văii Jiului, dar şi pe un blog personal.
Am primit şi vreo două relatări cu unele disfunc ionalită i întâmpinate de participan i, cu unele
neîn elegeri, dar nu le vom publica. Acum ne interesează doar partea ştiin ifică a lucrărilor Congresului. De
aceea, pentru a fi perfect obiectivi vom reproduce – în pagina următoare - articolul preşedintelui ARIP, Ilie Rad,
din Făclia (Cluj-Napoca), din 14 aprilie 2014.
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Al VII-leaăCongresăNaţionalădeăIstorieăaăPresei
La început de aprilie 2014, la Gala i a avut loc cel de-al VII-lea Congres Na ional de Istorie a Presei din România,
eveniment organizat de Asocia ia Română de Istorie a Presei (ARIP), în colaborare cu Universitatea “Dunărea de Jos” din
Gala i şi cu Biblioteca Jude eană “V.A. Urechia”, la care au participat 62 de cercetători (cadre didactice din învă ămîntul
universitar şi preuniversitar, bibliotecari, arhivişti, cercetători la diverse institute de cercetare ale Academiei Române etc.).
Tema acestui congres a fost Presa Primului Război Mondial.
Congresul a început la Catedrala Arhiepiscopală (a cărei piatră de temelie a fost aşezată la 27 aprilie 1906 de
prin ul Ferdinand şi Regina Maria, fiind sfin ită în 1917, chiar în timpul luptelor de la Mărăşeşti), cu o slujbă de pomenire a
ostaşilor români, căzu i în Primul Război Mondial, oficiată de un sobor de preo i, în frunte cu ÎPS dr. Casian Crăciun,
Arhiepiscopul Dunării de Jos.
Deschiderea propriu-zisă a congresului a avut loc în
Aula Magna a Universită ii “Dunărea de Jos”, prin intonarea
Imnului de stat al României, după care au rostit mesaje de salut:
Marius Stan, primarul Municipiului Gala i, Aurel Vlaicu, city
managerul municipiului (al cărui bunic era văr cu “maistoraşul”
Aurel Vlaicu), Iuliana Constantinescu, subprefect al Jude ului
Gala i, Ilie Rad, preşedintele ARIP, lect.univ.dr. Cătălin
Negoi ă, directorul Direc iei pentru Cultură şi Patrimoniu
Na ional a Jude ului Gala i, şi prof.dr. Zanfir Ilie, directorul
Bibliotecii Jude ene “V.A. Urechia” din Gala i (ultimii doi fiind
“sufletul” organizării acestui important eveniment ştiin ific).
După deschiderea oficială, participan ii au asistat la un
moment-surpriză: cî iva tineri, membri ai Asocia iei “Tradi ia
Militară” din Bucureşti, au intrat în sală, în timp ce se intona
cîntecul Trece i, batalioane române, Carpa ii!, fiind îmbrăca i în
costume militare, cu arme şi un steag din timpul Primului Război Mondial. Ei au prezentat jurămîntul militar din 1917 (“În
numele lui Dumnezeu Atotputernicul eu, soldatul…, jur credin ă M. S. Regelui Ferdinand I, supunere legilor şi
îndatoririlor militare, în toate ocaziunile, în timp de pace, ca şi în timp de război! Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”) şi şi-au
descris drapelul şi uniformele militare, reprezentînd diferite arme. În cadrul festiv al evenimentului s-au acordat apoi cîteva
premii, obişnuite la congresele ARIP. Astfel, Premiul “Nicolae Sever Cărpenişan” a fost acordat lui Radu Macovei, pentru
întreaga activitate jurnalistică. Express TV, prin redactorul-şef Ramona Hilohe, a acordat premiul “Între oglinzi paralele”
jurnalistului Nicolae Melinescu, iar Biblioteca Jude eană “V.A. Urechia” a conferit Premiul “Urechia” conf. univ. dr.
Marian Petcu, de la Universitatea din Bucureşti, în vreme ce Filiala ARIP din Republica Moldova a acordat, prin
reprezentantul său, conf. univ. dr. Maria Danilov, de la Academia de Ştiin e a Moldovei, o distinc ie pentru Aurelia
Lăpuşan, preşedintele Filialei Dobrogea a ARIP, cu ocazia împlinirii vîrstei de 65 de ani. Preşedintele ARIP a mai conferit
Diplomne de Onoare unor reprezentan i ai autorită ilor locale şi organizatorilor principali ai evenimentului, precum şi unor
jurnalişti cunoscu i şi oameni de cultură: Acad. Răzvan Theodorescu, Nicolae Melinescu, Vartan Arachelian şi prof. univ.
dr. Valeriu Râpeanu.
Premul Na ional “Valeriu Branişte”, instituit pentru a recompensa cercetările fundamentale în istoria presei, nu s-a
acordat în acest an.
Cele 62 de lucrări înscrise la congres au fost prezentate în şase sec iuni.
Prima zi s-a încheiat cu o croazieră pe Dunăre, cu nava de croazieră Kaptan M, seara fiind agrementată de
bucătăria locală tradi ională şi de doi solişti aprecia i: Aurică Totolici (muzică populară) şi Ioana Danciu (muzică uşoară).
A doua zi au avut loc adunarea generală ARIP, prezentarea filmului documentar Lacrimi pe obrazul lumii, avînd-o
ca autoare pe dr. Dona Tudor, jurnalistă la TVR, lansări de căr i ale membrilor ARIP (peste 30 de titluri), punctul
culminant al Congresului constituindu-l conferin a domnului Acad. Răzvan Theodorescu, De la “Televiziunea Liberă” la
televiziunea normală. 1990-1992, urmată de prezentarea (făcută de dr. Nicolae Melinescu) a volumului invitatului de
onoare, 900 zile de manipulare (Editura Tinerama, Bucureşti, 1994).
Lucrările congresului vor fi publicate în volum, de către Editura Axis Libris a Bibliotecii Jude ene “V.A.
Urechia”, precum şi în Revista română de istorie a presei.
Pentru viitoarea edi ie a Congresului ARIP au fost făcute cinci oferte, bordul ARIP optînd pentru Universitatea
din Oradea.

Ilie Rad
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UN MARE PUBLICIST UITAT: CONSTANTIN DANIILESCU
Posteritatea nu este întotdeauna dreaptă,
aşa cum se spune în mod obişnuit. O situaţie
frecvent întâlnită (aproape tipică!) este aceea
când, în timpul vieţii, o personalitate sau alta a fost
nu numai deosebit de activă, ci şi apreciată la
adevărata ei valoare, pentru ca după sfârşitul
pământesc al acesteia, contemporanii săi (uneori,
chiar foştii prieteni şi colaboratori!) s-o neglijeze şi
– din cauze inexplicabile – să lase ceaţa uitării să
se aştearnă peste dânsa. Un adevărat „caz” în
acest sens, este cel al fostului învăţător/institutor
vâlcean CONSTANTIN DANIILESCU (născut în
comuna Scundu – satul Blejani, la 29 ianuarie
1880, absolvent al Şcolii
Normale din Bucureşti şi
Bârlad).
Mai întâi, se cuvine
remarcat faptul că acest om
discret, modest şi harnic n-a
avut familie (a se citi: „n-a
avut timp să-şi întemeieze o
familie”!), fiindcă tot timpul şi
energiile şi le-a dedicat - în
principal - neobositei activităţi
de dascăl, animator cultural şi
publicist, dar şi celei de editor,
cercetător,
folclorist
şi
traducător (din slavona românească!). Pentru a ne face o
idee despre modestia şi
carac-terul său, menţionăm
faptul că, deşi a participat la
Primul Război Mondial şi a
petrecut ani buni în prizonierat (1916-1924), n-a
făcut niciodată caz de acest fapt. Printre alte
realizări culturale de excepţie, el a făcut parte – ca
secretar şi bibliotecar – din conducerea filialei
Vâlcea a Ligii pentru Unitatea Culturală a Tuturor
Românilor, aducându-şi o contribuţie esenţială la
eficienţa activităţii acesteia; o vreme, casa sa din
Râmnicu-Vâlcea, strada Emil Avramescu nr. 1, a
servit drept sediu al filialei; de numele său se
leagă înfiinţarea bibliotecii secţiei locale a Ligii,
1
care va deveni, în scurt timp, bibliotecă publică .
În ianuarie 1928, împreună cu alţii, a editat
„Naţionalulă Vâlcii” – una dintre cele mai
importante şi longevive publicaţii vâlcene interbelice (a apărut până în decembrie 1937), scrisă
în bună parte de el, ca director şi redactor al ei.
Aşa cum menţionează subtitlul acesteia, publicaţia
era „Foaia Partidului Naţional din jud. Vâlcea”.
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La început, apărea „o dată pe lună” (format
2
47/32 cm, 22/15 cm) ; din ianuarie 1936, publicaţia a
fost subintitulată „Revistă culturală enciclopedică”.
Tipărită la început la Tip. „Matei Basarab” din
Râmnicu-Vâlcea, din decembrie 1930, revista va
apărea la Tip. „Gutenberg”ă(aflat ăpeăloculăundeăseă
înalţ ă acumă colţulă nord-estică ală hoteluluiă „Alutus”ă
dinăreşedinţaăjudeţuluiăVâlcea).
În arhivele vâlcene există unul dintre cele mai
importante fonduri arhivistice personale – acela care
poartă numele Constantin Danielescu. Manuscrisele
păstrate de la donator mărturisesc şi despre faptul că
înalt-competentul institutor a fost printre primii
cercetători vâlceni care a intenţionat să alcătuiască o
monografie a Râmnicului. Primul
dosar din fondul arhivistic menţionat
cuprinde exclusiv fişe şi documente
referitoare la Monografia oraşului
3
Râmnicu-Vâlcea .
Careva
dintre
lucrătorii de arhive a corectat/
adăugat, cu creionul, deasupra
vocabulei oraşului : “Judeţului”. A avut
în vedere/ a fost impresionat, desigur,
de anvergura cu care Daniilescu îşi
pornise proiectul, de bibliografia pe
care o studiase, sau pe care o
alcătuise (chiar dacă nu cita, după
normele
bibliografice
actuale);
paginile alcătuite sunt fără trimiteri,
după
modelul
lucrărilor
de
popularizare. Chiar şi numai atât,
manuscrisul se dovedeşte util prin
mulţimea de informaţii pe care le
aduce, referitoare la Râmnicul cu care
a fost contemporan şi l-a slujit timp de o viaţă de om,
informaţii şi date dintre care multe nu au fost utilizate
încă.
Personalitatea şi activitatea lui Constantin
Daniilescu îşi aşteaptă încă exegetul meritat, mai ales
că sursele documentare nu lipsesc.

______________________
1. Enciclopedia jude ului Vâlcea, vol. I – Prezentare
generală, coord. Ion Soare, Râmnicu Vâlcea, Ed. Fortuna,
2010, p. 811.
2. Horia Nestorescu-Bălceşti, Bibliografia presei
vâlcene, în „Studii vâlcene”, Râmnicul Vâlcii, 1971, p. 133.
3. Serviciul Judeţean Vâlcea al Arhivelor Naţionale,
Fondul personal
Constantin Daniilescu, dos. nr. 1
(Monografia
oraşului
Râmnicu-Vâlcea),
manuscris
nenumerotat.

Ion SOARE

UN SCRIITOR – GAZETAR
„AMĂGIT ÎN AFACERE”
■

Tudor Nedelcea
(Prefa ă la Vasile Tărâ eanu, Iluzii şi lan uri, Craiova, Scrisul Românesc, 2001)

În 1876, la numai 26 de ani, referindu-se la raptul Bucovinei din 1775 şi la demnitatea
domnitorului Grigorie Ghica III de a nu-şi ceda prin „ultimatum” ara, pierzându-şi capul pentru
gestul său de autentic patriot, Eminescu scria: „Popor românesc, mari învă ături î i dă ie această
întâmplare! Dacă fiii tăi ar fi fost uni i totdeauna, atunci şi pământul tău strămoşesc rămânea unul
şi nedespăr it. Dar veacuri de dezbinare neîntreruptă te-a adus la slăbiciune, te-au adus să- i vezi
ruşinea cu ochii. Nu merge la mormintele domnilor tăi cu sămân a dezbinării în inimă, ci precum
mergi şi te împărtăşeşti cu sângele Mântuitorului, astfel împărtăşeşte- i sufletul tău cu reamintirea
trecutului; fără patimă şi fără ură între fiii aceluiaşi pământ, care oricât de deosebi i ar fi în păreri,
fra i sunt, fiii aceleiaşi mame sunt” (Curierul de Iaşi, IX, nr. 109, 3 oct. 1876, p. 2).
„Dulcea Bucovină” eminesciană a fost râvnită de toate imperiile cu care a avut nenorocul
a se învecina, iar glorificarea domnitorului demn Grigorie Ghica III („figură bărbătească”),
„bărbat plin de dezinteresare închinând via a sa binelui public, simplu în obiceiuri, iste la minte,
cumpănit la vorbă, energic în fapte, acest bărbat care, dominând sub alte împrejurări decât acelea
de slăbiciune a patriei sale, ar fi devenit o podoabă a veacurilor, nu un martir” (Ibidem), uneori
prea apăsată, este făcută doar din tendin a Poetului de a oferi compatrio ilor un exemplu de
urmat, o pildă specifică Bibliei, că se poate şi aşa (cum a procedat domnitorul evocat), fără a mai
da vina exclusiv pe factorii externi, condi ii geo-politice etc. Însuşi Eminescu precizează: „E
drept că pentru crearea unui om mare trebuie conlucrarea a doi factori: unul este acela al
împrejurărilor, al doilea este caracterul şi inteligen a persoanei istorice”(Ibidem).
Ca altădată Eminescu (păstrând propor iile), la peste un secol un alt scriitor şi gazetar
bucovinean, Vasile Tărâ eanu, constată cu amărăciune că Bucovina sa este înstrăinată şi
înlăcrimată, apăsând pe aceeaşi pedală a luptei de unitate a românilor cel pu in în situa iile-limită
ale istoriei. Vasile Tărâ eanu este de profesie profesor şi de voca ie – poet. Dar, ca şi Eminescu
(şi al i mari scriitori-gazetari), el îmbină inspira ia poeziei cu realitatea dramatică a inuturilor
sale, stricându-se cu multă lume de rea-credin ă, rămânând, ca şi ilustrul său înaintaş, „amăgit în
afacere, căci am lucrat din convingere şi cu speran ă în consolidarea ideilor mele şi un bun
viitor”. Într-o scrisoare din 1882 către Veronica Micle, Eminescu îşi justifica absen a timpului
liber şi mărturisea: „Tu trebuie să- i închipuieşti astăzi sub figura mea un om foarte obosit, de
vreme ce sunt singur la negustoria asta de principii şi peste aceasta bolnav care ar avea nevoie de
cel pu in şase luni de repaus pentru a-şi veni în fire. Ei bine, de şase ani aproape o duc într-o
muncă zadarnică, de şase ori mă zbat ca într-un cerc vicios, în cercul acesta, care cu toate acestea
e singurul adevărat; de şase ori n-am linişte, n-am repausul senin de care aş avea atât trebuin ă
pentru ca să mai pot lucra şi altceva decât politică”.
Fapte de repeti ie, fapte de succesiune!? Autodescrierea gazetarului Eminescu se
potriveşte şi bucovineanului Vasile Tărâ eanu, dar şi basarabeanului Nicolae Dabija, ambii dârji
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cronicari ai vremurilor lor, conştien i de menirea şi puterea cuvântului scris. Ambii scriitorigazetari, ambii amăgi i „în afacere” tocmai pentru că „au lucrat din convingere şi cu speran a în
consolidarea ideilor mele şi un bun viitor”. O spune Vasile Tărâ eanu însuşi: „Aş vrea să fiu
numai scriitor, poet, pentru că am ce spune oamenilor şi într-o oarecare măsură sunt în stare sămi expun pe hârtie sentimentele. Însă timpul de întretăiere a epocilor, al cărui martori ferici i şi
neferici i suntem, timpul ruinării şi construirii concomitente mă sileşte (parcă numai pe mine?) să
fiu nu numai scriitor, dar şi politician. Aceasta nu e deloc uşor, pentru că politica, spre deosebire
de munca scriitorului, în unele privin e este murdară, perfidă, în timp ce crea ia, în particular
poezia, este cu totul altceva: zborul gândurilor, puritatea şi sinceritatea sentimentelor, bunătate şi
în elepciune”.
Vasile Tărâ eanu s-a născut la 27 septembrie 1945, Ziua Înăl ării Sfintei Cruci (pe stil
vechi), în Sinău ii de Jos, localitate de frontieră, tăiată în două de grani a impusă de MolotovRibbentrop. Azi, partea sa de sat apar ine raionului Hliboca din regiunea Cernău i, ara Ucraina.
În 1775, austriecii au stabilit o
frontieră chiar prin inima
satului de-a lungul pârâiaşului
Molni a. Sinău enii de Jos se
numeau regă eni, cei de Sus,
bucovineni. „Iată cum se face
uneori istoria – mărturiseşte
Vasile Tărâ eanu. De aici şi
repulsia mea fa ă de frontiere
în general. Cea din Sinău i a
trecut prin inima satului, de
atunci şi mai departe, prin
inimile sătenilor de acolo, deci
şi prin inima mea. Câte
drame omeneşti a generat
această frontieră”. Un sat ce
ascunde drame, dar care a dat
şi al i scriitori: George
Voevidca, Al. Burlă, Ilie
Damaschin, D. Hrinciuc, Ilie
T. Zegrea, Vasile Levi chi,
Visarion
Puiu.
Ultimul,
Visarion Puiu, are el însuşi un
destin aparte. Frate al mamei
sale, el a rămas în partea de sud
a frontierei ce trecea prin
inima satului, adică în Regat
(surorile mamei sale au rămas
în nordul sârmei ghimpate,
adică
în
Bucovina
sovietizată), sperând că ara îl
va ocroti.
Absolvent al
celebrei Facultă i de Teologie
din Cernău i, îşi sus ine, în
1938, licen a cu teza: Comunismul marxist fa ă de învă ătura creştină. În loc de „magna cum
laude”, 12 ani de puşcărie pentru autorul acestei teze şi al romanului Taina Gabrielei.
Pe linie maternă, provine dintr-o familie înstărită, familia Puienilor; pe linie paternă, din
oameni sărmani. Şcoala primară o începe în satul Roşa, iar studiile le definitivează în 1972, la
Facultatea de Litere a Universită ii, sec ia „limba şi literatura moldovenească”. Nu a profesat ca
dascăl, consacrându-se literaturii şi publicisticii. Debutează în gazeta raională „Constructorul” în
1961, fiind încă elev. Editorial, debutează în 1981, cu volumul de versuri, cu alfabet chirilic,
Harpele ploii, în editura „Carpa i” din Ujgorod. Prima carte de grafie latină îi apare la Chişinău,
Teama de înstrăinare. Alte volume de poezii: Dreptul la nelinişte (1984), Linia vie ii (1988),
Litanii din ara de Sus (1995), Litanii (1996), Pământ în retragere (1999). Debut editorial
publicistic cu volumul de fa ă, Iluzii şi lan uri.
După o carieră de 13 ani de redactor la ziarul oficial „Zorile Bucovinei”, 10 ani la
emisiunea de radio în limba română a Postului de Radio Kiev, în 1990 devine fondator şi
redactor şef al ziarului Plai românesc, prima publica ie din Ucraina, scrisă cu grafie latină şi
tipărită… la Chişinău. În al cincilea an de apari ie, autorită ile locale îi intentează proces, pe care
Vasile Tărâ eanu îl câştigă… prin obliga ia de a părăsi redac ia. Pe frontispiciul ziarului era o
grafică, reprezentând un ochi care priveşte prin două fire de sârmă ghimpată. Refuzând să scoată
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de pe frontispiciul ziarului acest simbol-ghimpe, spre a nu se desfiin a ziarul, Vasile Tărâ eanu
preferă demisia în locul demiterii, demnitatea în locul compromisului. Pus mereu pe „fondări”,
creează alte publica ii româneşti: Curierul de Cernău i, Arcaşul şi Ziarul Ligii Tineretului
Român din Bucovina, „Junimea”. Este membru al Glasului Bucovinei, membru fondator al
Editurii „Alexandru cel Bun” din Cernău i (condusă de acad. Alexandrina Cernov), redactor şef
adjunct al revistei Familia română din Oradea, membru fondator şi secretar al Societă ii pentru
Cultura Românească „Mihai Eminescu” din Cernău i, membru al Uniunii Scriitorilor din fostul
URSS, al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi al Uniunii Scriitorilor din România.
Colaborează la publica ii din Ucraina, Basarabia, România, Iugoslavia, Albania, Suedia
etc., de inătorul a peste zece premii literare, na ionale şi interna ionale (Premiul „M. Eminescu”
pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova; Premiul „Bacovia” pentru poezie al revistei
„Ateneu”; Premiul „Virgil Tatomir” pentru publicistică al Societă ii Academice „Titu
Maiorescu”; Marele Premiu al Editurii „Adrian Păunescu”, al Ziarului „Vremea” şi al Revistei
„Totuşi iubirea”, al revistei „România Mare”, Premiul „Nichita Stănescu” al Academiei Române;
Marele Premiu pentru poezie „Sf. Gheorghe” al societă ii literar-artistice „Tibiscus” din
Iugoslavia etc), precum şi a unui impresionant număr de diplome şi medalii (Diploma
comemorativă „M. Eminescu” a Funda iei Culturale Bucovina; Diploma şi Medalia „M.
Eminescu” a Preşedin iei României, Diploma „Nichita Stănescu” a Societă ii Culturale
„Memorial Nichita Stănescu” din Ploieşti, fiind şi cetă ean de onoare al acestui oraş).
„Bolnav de România”, cum l-a caracterizat excelent Geo Tomozei, marcat de faptul că
bucovinenii de nord sunt un „popor băştinaş deportat”, şi are parte numai de „umbra spinului la
uşa creştinului”, cum doineşte Eminescu, Vasile Tărâ eanu ia condeiul drept armă şi gazetăria
drept artilerie grea şi păşeşte la luptă. Suferă că la Cernău i nu mai există (existau până în 1940)
Conservator, Teatru, Universitate în limba română, muzee, cele zece edituri şi tipografii
româneşti, consulat românesc. Şi mai ales suferă că în ară nu se cunosc dolean ele lor: absen a
presei şi a căr ii din România (nu au decât o carte pe cap de locuitor român), că Eminescu este
considerat „un ucrainean renegat, născut dintr-o mamă gali iană şi un tată ucrainean, care a
renun at la originea lui, s-a românizat şi, prin toată crea ia sa, n-a făcut altceva decât să contribuie
la românifarea ucrainenilor, iar pe teritoriul Ucrainei nu au ce căuta monumente ale duşmanilor”.
Suferă şi scrie că lui Ştefan cel Mare şi Sfânt i se interzice ridicarea unui monument în Codrii
Cosminului, unde a izbăvit o strălucită victorie, în 1497, fiind şi el categorisit (la Universitate!?)
„călăul Gali iei şi al Ucrainei care a urmărit să-i românizeze pe ucraineni”. Mai suferă că, la
Cernău i, s-a dat foc tricolorului românesc de către forma ia paramilitară „Tridentul”, că în
revista ucraineană „Ceas” se scrie astfel: „Timpul aşteptărilor că liderii români se vor conduce
după ra iunea sănătoasă şi nu vor cere statului ucrainean prea multe concesii trece, de aceea este
necesar un baraj juridic (…). Se creează impresia că ei sunt grav bolnavi, iar boala lor se află în
faze când este necesară o interven ie chirurgicală. Un astfel de chirurg trebuie să fie statul
ucrainean şi cu cât mai degrabă se va implica el în evolu ia bolii, cu atât mai benefice vor fi
rezultatele tratamentului pentru tot organismul, pentru toată Bucovina şi Ucraina”. Suferă şi
pentru Ucraina, este, poate, singurul stat european care impune taxe vamale pentru donatorii de
căr i, că în Ucraina există o lege privind minorită ile na ionale în teorie, dar în practică e un basm
frumos. Dar mai suferă şi pentru ignoran a cosângenilor săi care se declară (din oportunism) sau
sunt declara i „moldoveni”, alături de românii nord-bucovineni.
Vasile Tărâ eanu suferă şi nu tace. I s-a propus recompensă pentru tăcere, dar el nu este
negustor de principii şi vânzător de frate. Este, totuşi, român. Şi pentru asta a trebuit să plătească
scump, foarte scump. În 1994, fiul său Marcel, de 24 de ani, student la Universitatea din
Suceava, a murit în condi ii misterioase. Era anul când Vasile Tărâ eanu se judeca cu autorită ile
ucrainene pentru păstrarea sârmei ghimpate din frontispiciul Plaiului românesc.
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Nu cred să existe o durere mai mare ca un părinte să-şi îngroape feciorul. Rana lui Vasile
Tărâ eanu sângerează pentru fiul său, dar „via a continuă, ce-i drept, sângerând”, cum mai are
puterea să zică tatăl. Lupta pentru men inerea nestinsă a tor ei românismului continuă la
Cernău i, oraşul care l-a şcolit pe Eminescu şi l-a tipărit pe Lucian Blaga cu Poemele luminii.
Cu toate însingurările şi suferin ele de care a avut parte, pentru Vasile Tărâ eanu n-a
dispărut niciodată speran a. Corifeii Şcolii Ardelene au lansat ideile românismului, latinită ii şi
necesită ii unită ii tuturor românilor în condi ii similare, tot într-un imperiu, într-o ară străină.
Ideile au prins rod după mai bine de un secol. Astăzi suntem contemporani cu o Şcoală
basarabeană şi bucovineană de reală voca ie, asemănătoare Şcolii Ardelene. Membrii ei sunt deja
nume consacrate: Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, N. Dabija, Leonida Lari, D. Matcovschi, Valeriu
Matei, Anatol Codru, V. Levi chi, Gh. Vodă, Ilie T. Zegrea etc. etc. Cum Planeta se grăbeşte, să
sperăm, să comprimăm secolul de aşteptare. Între aceştia, Vasile Tărâ eanu, rănit şi sângerând,
pune degetul pe rană şi grăbeşte, for ează viitorul şi speran a, chiar dacă, de cele mai multe ori,
deranjează prin aducerea în prim plan a realită ii, crude şi surde, a inuturilor sale, a drepturilor
fireşti ale unei popula ii altădată majoritare în vatra sa strămoşească. Dar, cum zice (parcă azi?!)
Eminescu: „Nu vă preface i a vă supăra pe ceea ce zicem, supăra i-vă mai bine pe ceea ce sentâmplă, pe realitate. Ceea ce se întâmplă în via a materială şi morală e trist, nu icoana slabă pe
care noi o dăm în scris despre această realitate (…). Realitatea apar ine ordinei materiale a
lucrurilor, unde totul e pipăit, capabil a fi măsurat. Oricât de crudă ar fi forma în care ne
exprimăm impresia, ceea ce e mai crud şi mai odios e realitatea însăşi (…) A modifica această
realitate, nu a parafraza vorbele noastre: iată ce-a i trebui să face i” (Timpul, VIII, nr. 200, 12
sept. 1882, p. 1).
A venit vremea ca „românii uita i” să devină cel pu in „românii de lângă noi”, dacă nu
pot, deocamdată, fi considera i, români în ăra i.
NumereăspecialeădeăziareăpentruăPaşte

Există tradi ia în presa românească, încă de la începuturile ei, ca ziarele să îmbrace cu anumite ocazii haine
fastuoase, deosebite de restul zilelor. Sunt numere speciale, cu con inut adecvat, anume pregătite pentru marile
sărbători na ionale sau creştine. În acest număr al „Buletinului de Istoria Presei” vom prezenta două numere de
Paşti ale ziarelor Timpul şi Ardealul. Chiar în pagina 1 a revistei noastre am publicat frontispiciul ziarului Ardealul
din data de 6 mai 1945. Se văd şi titlurile a două articole „tematice”, unul semnat de dr. Anton Ionel Mureşanu,
intitulat „Cristos a înviat”, celălalt, legat de evenimentele în curs ale încheierii ostilită ilor pe fronturile celui De-al
Doilea Război Mondial şi intitulat cu speran a crescând în inimi „Pacea şi Învierea”. O poezie, „Fiul Omului” de
Constantin Cojan şi o tabletă „Portretul lui Isus Hristos” completează sumarul sărăcăcios al sărbătorii Învierii
Domnului, restul paginilor
fiind
afectate
ştirilor
fierbin i de pe front,
actualită ilor economicofinaciare, ca şi defilării de 8
ore din Capitală cu prilejul
zilei de 1 Mai, ziua Muncii,
care va înlocui curând
toate celelalte sărbători
creştine.
Al
doilea
ziar
special, găsit tot într-un
anticariat,
este
Timpul,
nr.2140 de duminică 25
aprilie 1943. Acesta are mult
mai multe pagini şi
materiale (inclusiv desene şi
fotografii)
dedicate
sarbătoririi
Paştelui.
Editorialul se intitulează
„Învierea Domnului” şi este
semnat
de
Prof.
I.
Simionescu,
preşedintele
Academiei Române. Tot
pe pagina întâi mai putem
citi
tableta
„Martirii
Crucii”, un reportaj „Pe
urmele
Mântuitorului”
(continuat în p.3) şi un
fragment dintr-un Psalm –
„Glas din căr ile sfinte,
pentru
azi,
pentru
totdeauna”. În p.2 se publică
un lung materiale despre
„Via a şi personalitatea lui Veniamin Costachi”, un „Psalm de război” de A.G. Delafântânele şi Note de front „Paşti
1942” de Şt.A. Cosma. În p.3 găsim materialul „De Paşti la noi în sat (schi ă din Avrămeştii Moldovei)”. În p.5 se
publică câteva „Însemnări din carnetul de front al lui Radu Mareş” intitulat „În stepă [sovietică – n.n.] de Învierea
Domnului”. Pagina 7 e toată pusă sub genericul „Timpul femeii” (În ajun de Paşte, Masa de Paşti, Oul de Paşte), iar
din p.8 nu lipsesc nişte „Balade pascale” umoristice. Iată cum era presa de Paşte de acum 70 de ani.
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POMPILIU IONESCU, ZIARIST BUZOIAN
CĂZUT EROIC ÎN LUPTELE PENTRU ELIBERAREA
BASARABIEI ŞI BUCOVINEI

■

Viorel Frîncu
(Material preluat din revista Străjer în calea furtunilor,
an VI, nr. 14, decembrie 2013, cu acordul autorului).

Laă 2ă iulieă 1941,ă urmaă s ă seă declanşezeă Opera iuneaă „München”,ă careă aveaă caă obiectiv
recuperareaăBasarabieiăşiăBucovinei,ăînăcareăDiviziaă5ăInfanterieăaveaăcaămisiuneăocupareaălocalit iloră
B l iăşiăDubosari.ăPeă5ăiulieăDiviziaă5ăInfanterie,ădinăCorpulă54ăgerman,ăaătrecutăPrutulăşiăaăluatăpozi ieăpeă
flanculădreptăalăacestuia,ăiarăpeă8ăiulieăareăoăciocnireăcuăcavaleriaăsovietic ăînăzonaăZg rdeşti-Mândreşti.ă
Laă oraă 14.00,ă Regimentulă 8ă Infanterie,ă component ă aă Divizieiă 5,ă cucereşteă satulă Zg rdeşti.ă Ofensivaă
pentruăcucerireaăChişin uluiăîncepeălaă13ăiulie,ădar,ăînăziuaăurm toare,ăDiviziaă5ăInfanterieăesteăputernică
contraatacat ă deă cavaleriaă sovietic ă înă zonaă M n stiriiă Hirova.ă Regimenteleă 8ă şiă 9ă Infanterieă rezist ă
contraataculuiăşi,ălaăoraă10.00,ăreiaăînaintareaăspreăOrhei.ăPeă15ăiulie,ăDiviziileă5ăInfanterieăromân ăşiă50ă
Infanterieăgerman ărespingăarieg rzileăsovieticeăşiăcucerescăoraşulăOrhei.ăAădouaăzi,ăDiviziaă5ăcontinu ă
înaintarea, spre est de la Orhei, ajungând pe aliniamentul Hârtopul Mic - Ianov ă- Buric, iar pe 17 iulie
aceastaă atingeă malurileă Nistrului.ă Peă 19ă iulie,ă Diviziaă 5ă Infanterieă reuşeşteă s ă cucereasc ă Movilaă
Spânzura ilor,ă undeă fuseseă oprit ă înă ziuaă precedent ,ă iară searaă ajungeă peă aliniamentulă Coşerni aă Boscana - Ohrancea.
Dup ă eliberareaă Basarabieiă şiă Bucovineiă deă Nord,ă înă zileleă deă 4-5 august, Divizia 5 Infanterie
trece Nistrul. Din 18 august este în rezerva Armatei 4, în regiunea Egorovka, iar în perioada 19-22
augustă sus ineă lupteă întreă laculă Hadgibeiă siă valeaăSvinaia.ă Dină 28ă augustă seă afl înă ofensiv ă peă direc iaă
gara Vîgoda – Gorodekie, ajunge în zona Gniliakovo - Octiabri - Vajnii, unde se dau lupte grele, în
drumulăspreăcucerireaăoraşului-port Odessa.
*
Acesta a fost itinerarul pe care l-a străbătut şi ziaristul buzoian Pompiliu Ionescu, în calitate de sergent
T.R., combatant în Regimentul 8 Infanterie, a cărui via ă s-a curmat eroic în ziua de 28 august 1941.
Ziarist, absolvent al Facultă ii de Drept, Pompiliu Ionescu s-a născut la 29 noiembrie 1910, în Buzău.
Jurist de forma ie, cu o cultură generală demnă de invidiat, Pompiliu Ionescu a fost atras de jurnalistică,
colaborând la numeroase ziare locale - Gând Nou, Curierul, Reporterul, Vremea nouă, Carnet literar, Vocea
Buzăului, Cuvântul sanitarului, fiind şi corespondent zonal la Curentul lui Pamfil Şeicaru. Ca dovadă a unei
rare conştiinciozită i şi posibilită i profesionale, când încă nu împlinise 22 de ani, este cooptat, ca membru, în
comitetul de conducere al Asocia iei Presei Buzoiene, înfiin ată la 7 iunie 1932, alături de nume importante ale
breslei, în următoarea componen ă: av. N. I. Dragomirescu, preşedinte, Petre M. Gheorghiu, directorul
publica iei Reporterul, secretar general; membri: avoca ii G. Pliniceanu, Alexandru Macedonescu şi Traian
Negoşanu, ziaristul George Podgoreanu, institutorul şi ziaristul Dumitru Serbescu-Lopătari, publiciştii Eugeniu
Ştefănescu, Pompiliu Podgoreanu, Dem Iliescu, pictorul Mihai Bernea, Ştefan Revereanu-Revus, ziarist şi
director al Băncii Buzăului, M. Musculiu, corespondent la publica ia Argus, Isac Holder, corespondent la
Diminea a, Nicolae I. Draghini, corespondent la Curentul, Matei Ghimbăşeanu, Pompiliu Ionescu, Ştefan
Crăciun şi Mircea Ducari, redactori la diferite publica ii locale. În anul 1934, Pompiliu Ionescu este ales
vicepreşedinte al asocia iei.
La 20 decembrie 1935, fondează publica ia Grefa - „Gazeta func ionarilor judecătoreşti”, cu nr. 7
„…din România” (38 de nr.), unde, în calitate de editor şi director, pledează pentru „lupta pe toate căile legale
pentru alinierea durerilor func ionarilor judecătoreşti”, iar în articolul titrat „Colegi de pretutindeni”
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argumentează rolul apari iei respectivei publica ii: „Orice func ionar judecătoresc să aibă o gazetă care să-l
în eleagă, să-l asculte şi să-i mul umească”. Gazeta îşi va înceta apari ia la 20 ianuarie 1938.
De la 1 septembrie 1935, George Pâslaru, unul din cei mai importan i ziarişti ai Buzăului 1, îl cooptează,
ca prim-redactor, în colectivul de redac ie al publica iei Ac iunea Buzăului, „Ziar de informa ie” (1 septembrie
1934 – 13 aprilie 1941).
La 30 martie 1941, la Buzău, apare Crai nou, „Gazetă săptămânală, informativ-cultural-economică”,
„sub îngrijirea căminelor culturale” (36 nr. regul.). Director: Dem. Serbescu-Lopătari (cu nr. 4). Secretariatul de
redac ie este asigurat de av. George Em. Homoriceanu şi colegul său de breaslă Pompiliu Ionescu. Aceasta va fi
ultima publica ie la care va mai colabora, fiindcă la 22 iunie 1941 Pompiliu Ionescu va fi mobilizat, cu gradul
de sergent T.R., şi repartizat în cadrul Regimentului 8 Infanterie, componentă a Diviziei 5 Infanterie2.
De men ionat faptul că, în parcursul Diviziei 5 Infanterie, pentru eliberarea Basarabiei şi Bucovinei de
Nord, a făcut parte şi jurnalistul George Pâslaru, corespondent de război, cel care, după cucerirea oraşului-port
Odessa, va publica un volum de reportaje3, în care sunt relevate eroicele fapte de arme ale militarilor buzoieni
în campania de pe Frontul Est.
În amintitul volum, George Pâslaru alocă un capitol distinct eroismului de care a dat dovadă sergentul
T.R. Pompiliu Ionescu când, în timpul unui bombardament rusesc asupra tranşeelor româneşti, îşi salvează
comandantul, sacrificându-se.
Pentru dramatismul scenei surprinse de George Pâslaru, privind fapta de eroism a jurnalistului buzoian,
sergent T.R. Pompiliu Ionescu, redăm, in integrum, respectivul capitol:
“Când zorii scăpărau pe amnarul cerului, Divizia noastră release înaintarea. Toate regimentele de
doroban i trăiau din plin începutul celei mai crunte lupte ce aveau s-o dea pe pământul frânt al Basarabiei.
Regimentul 8 Doroban i, comandat de lt. col. Ni escu Ioan, se afla pe versantul nordic al unui deal, iar
Batalionul II, comandat de maiorul Stroe, luase contact cu trupele bolşevice care se retrăgeau pe o nouă linie
de rezisten ă. Pe la orele 10 dim. înaintarea doroban ilor buzoieni fu, însă, oprită de un foc puternic de arme
automate, aruncătoare şi artilerie. Bolşevicii se întăriseră pe pozi iile de lângă Hârtopul Mare şi acum căutau
să oprească orice înaintare.
„În groapa asta, d-le căpitan”
Ascunşi în gropi – săpate la iu eală – ai noştri aşteptau încetinirea
focului, dar nici gând. Bolşevicii trag fără încetare, fiind sprijini i şi de
atacurile avioanelor de bombardament, sosite în valuri de 15-20, din sfert
în sfert de oră.
Românii îşi dau seama că nu pot sta locului şi pornesc la atac. Cerul
era împânzit de dungi de foc şi zgomotul exploziilor era înfricoşător.
Gloan ele şuierau la fiecare pas, iar rândurile se răreau din ce în ce. Cu
toate acestea, înaintarea buzoienilor din compania 7-a nu putea fi
stăvilită.
Lângă comandantul său, sergentul T. R. Ionescu Pompiliu luptă din
răsputeri, trimi ând ordine şi directive de atac. La fiecare pas, el
întâlneşte o nouă explozie de obuz, care scormoneşte pământul. Era ora
12,30 şi focul ucigător nu se sfârşise.
Sergentul Ionescu se întoarse de la un pluton, aflat într-un crâng la 35
metri. Nu avu însă timpul să raporteze nimic, căci o explozie îl obligă să
se culce la pământ. Se mai târî pu in şi, în sfârşit, îşi găsi comandantul,
căpitanul Leoveanu. Îi comunică situa ia şi rămâne alături de el. În acel
moment o şuerătură le prevesti sosirea unui nou obuz. Alături, o groapă. Sergentul privi imediat în jur şi agitat
se adresă căpitanului:
- „În groapa asta, domnule căpitan”. Sergentul, după ce constată cu repeziciune că în jur nu mai este altă
groapă şi pentru el, se aruncă deasupra căpitanului, în aceeaşi groapă. La trei metri, obuzul se sparse în
bucă i. O schije găsi trupul sergentului Ionescu Pompiliu, jumătate afară din groapă şi-i rupse coapsa stângă.
O schije mică atinse uşor şi pe căpitan în spate. Rănit grav, sergentul nu mai putu spune decât atât:
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- „M-a rănit, domnule căpitan” – şi căzu în nesim ire. Sub el, o baltă de sânge. Rana era destul de
mare.”

Fu ridicat de brancardieri, pansat şi la ora 3 noaptea transportat la ambulan ă. Era prea târziu, însă.
După câteva ore de chinuri, muri pe drum. El se purtase vitejeşte, salvând via a căpitanului său, dar jertfindu-şio pe a lui, în lupta sfântă a reîntregirii4.
Din păcate, nicio sursă istorică nu a oferit o informa ie sigură, încă, privind locul unde odihneşte pentru
eternitate trupul eroului buzoian.
„Vocea Buzăului”, din 31 august 1941, anun ă moartea eroică a serg. T.R. Pompiliu Ionescu,
vicepreşedinte al Asocia iei Presei Buzoiene, la vârsta de 31 ani, în luptele pentru eliberarea Basarabiei şi
Bucovinei, iar la împlinirea a şase luni de la decesul jurnalistului, aceeaşi publica ie marchează evenimentul
printr-un articol semnat de Gh. Negoi ă - „Un erou al războiului: serg. T.R. Ionescu Pompiliu” (an XVII, nr. 26,
p. 3) şi, în numărul următor, de Emil Budălănescu, sub titlul „Încă unul bun s-a dus”, din care extragem un
fragment: „Numele acesta este îndeobşte cunoscut buzoienilor din articolele pe care, de vreo 15 ani încoace,
le-a subscris în presa locală. Dovada unei rari conştiinciozită i şi posibilită i profesionale, el nu apărea decât
pentru a pune la punct o nedreptate sau a discuta o problemă de ordin general. Era posesorul unui ascu it
spirit critic şi, ca orice om care spune adevărul, reuşise să-şi creeze în jur – din partea acelora care ascultă,
mai curând, o şoaptă de linguşire, decât un sfat cinstit -, o atmosferă de antipatie. Totuşi se impusese în fa a
tuturor celor obiectivi şi drep i prin nervul accentelor sale, prin sinceritatea de gândire, prin incisivitatea
stilului. Avea şi foarte mul i prieteni adevăra i, cum era în via a de toate zilele: dârz, înfruntând cu fruntea sus
obstacolele puse în cale-i de cei mai puternici, cu care se lua neînfricat de piept, tot astfel era în scris. Odată
mai mult, se dovedise că stilul era omul, condeiul-inima. Ziarele buzoiene şi-l luaseră printre colaboratori,
fiind în fruntea lor totdeauna. Numai împrejurările grele prin care trecem îi privaseră pe cititori, în ultimul
timp, de a lua contact cu scrisul lui şi a se convinge de afirma iile de mai sus.
El a scris însă pe meleagurile basarabene pagina ultimului său articol: Dragostea jertfelnică de ţară.
L-a scris cu sânge - sângele său pur, care nu are nimic cu florile de stil ale eroilor de cancelarie identificându-se, încă odată şi pentru ultima oară, cu propria lui via ă.
Moartea, în asemenea condi ii,nu mai apare inutilă şi amară. Ea deschide larg copertele viitoarei
epopei româneşti, pe care veacuri de-a-rândul, de-acum înainte, genera ii de genera ii, o vor învă a”5.
Pierderile suferite de militarii buzoieni din unită ile componente ale Diviziei 5 Infanterie, pe Frontul de
Est, au emo ionat opinia publică, lansându-se nenumărate propuneri pentru omagierea celor căzu i pentru
eliberarea provinciilor istorice româneşti - Bucovina de Nord şi Basarabia.
Astfel, în numărul festiv, de Crăciun, al ziarului „Vocea Buzăului” (nr. 40, joi 25 octombrie 1941) se
anun a înfiin area, de către col. Aurel Gheorghiu, comandantul Regimentului 8 Doroban i, a unei săli de tradi ii,
în care s-au expus drapele sovietice cucerite de la inamic, piese de armament şi muni ie capturate; imagini cu
ravagiile comuniste în teritoriile româneşti, fotografii ale foştilor comandan i şi altele legate de istoria unită ii,
obiecte şi relicve ale ofi erilor şi ostaşilor mor i pentru patrie, documente referitoare la faptele de arme ale
celor căzu i în război, cu descrierea faptelor de arme ale acestora 6. Oare eroul buzoian, jurnalistul şi sergentul
T.R. Pompiliu Ionescu şi-o fi fost găsit locul în această sală de tradi ie a Regimentului 8?
Evident, inaugurarea sălii de tradi ii a regimentului a fost un gest reparatoriu pentru cei care nu s-au mai
întors vreodată acasă şi care şi-au dormit somnul de veci prin cimitirile ştiute şi neştiute, în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, luptând pentru reîntregirea fruntariilor ării.

_______________________
1

Viorel Frîncu, George Pâslaru - Reporter de război pe Frontul de Est, în volumul Consemnări publicistice. Articole,
comunicări, studii, Editura Editgraph, Buzău, 2012, p. 92-103.
2
Viorel Frîncu, Istoria presei buzoiene şi râmnicene în date (1838-2008), Editura Editgraph, Buzău, 2009, p.275.
3
George Gh. Pâslaru, Drumuri de sânge. De la Prut, la Odessa, Edi ia I, Editura Ac iunea Buzăului, Buzău, 1941.
4
George Gh. Pâslaru , Op. cit., Capitolul Căzu i pe drumul biruin ei - Sergen i şi plutonieri au purtat cu bărbă ie
stindardul românesc, peste uragane de moarte şi sânge, jertfindu-se pentru Patrie, Edi ia a II-a, Editura Muguri, Bucureşti,
1942, p. 25-26.
5
Emil Budălănescu, Încă unul bun s-a dus, în „Vocea Buzăului”, an XVII, nr. 27, p. 2.
6
Valeriu Nicolescu, File de cronică - o istorie a Buzăului în date, Editura Editgraph, Buzău, 2008, p. 291.
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● ANIVERS RI mai ● ANIVERS RI mai ● ANIVERS RI mai ● ANIVERS RI mai ●
Începândă cuă acestă num ră vomă publicaă dateleă deă naştereă aleă cercet torilor cuă preocup riă înă
domeniulă Istorieiă Preseiă dină lunaă urm toare,ă pentruă aă daă posibilitateaă celoră interesaţiă s ă îiă
felicite la timpul potrivit pe ceiăaniversaţi.
●ă 4ă maiă 1951:ă Constantin Poenaru, ziarist, istoric al culturii şi al presei, de la 24 ianuarie 2014, director al
Centrului Român de Istoria Presei şi al publicaţiei acestuia Buletin de Istoria Presei. A participat cu comunicări
la Congresele Naţionale de Istorie a Presei de la Iaşi (2009), Piteşti (2010), Constanţa (2011) şi Bucureşti
(2013).
●ă5ămaiă1952:ă Ilie Zanfir, publicist şi director al Bibliotecii Judeţene “V.A. Urechia” din Galaţi, ale cărei reviste
proprii- Asocia ia şi AXIS LIBRI – le conduce. Doctor în Jurnalism al Universităţii de Stat din Chişinău, membru
al ARIP.
●ă20ămai 1960: Odette Arhip, prof.univ. la Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi, autoare a nouă volume publicate
la edituri recunoscute oficial, ca şi a peste 90 de articole, studii şi comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale, membră a Asociaţiei Internaţionale a Romaniştilor, a AFCOM şi ARIP.
● 25 mai 1965: Szabo Lucian-Vasile, cadru didactic asociat la Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe
ale Comunicării, specializarea Jurnalism, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, redactor-şef, redactorşef adjunct, secretar general de redacţie şi şef de secţie la publicaţiile Timişoara, Agenda zilei, Agenda şi
Helion. Realizator, din 2006, al publicaţiei Biblioteca Nova, buletin ştiinţific de critică, teorie şi istorie a literaturii
science fiction. Bogată activitate publicistică şi editorială, între volume: Libertate şi comunicare în lumea presei,
1999; Jurnalişti, eroi, terorişti, 2009; Mass-media, represiune şi libertate (coordonator), 2010; Capcane ale
comunicării. Putere şi… puteri în mass-media, 2011. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, al ARIP,
fondator al Societăţii Timişoara, vicepreşedinte al Asociaţiei Române a Cluburilor şi Autorilor de Literatură
Science Fiction.
●ă 29 mai 1982: Delia Duminică, doctor în Filologie (2012), cu teza „Tudor Teodorescu-Brani te – publicist i
scriitor”, cadru didactic la Facultatea de tiințe Socio-Umane, Universitatea din Pite ti, specializarea Jurnalism.

GibăI.ăMih escuă- gazetarul

La 23 aprilie s-au împlinit 120 de ani de la naşterea marelui nuvelist şi romancier Gib. I. Mihăescu,
născut în anul 1894 în Drăgăşanii Vâlcii şi mort, după numai 41 de ani de via ă şi de scris, la 19 octombrie 1935
în spitalul Corpului de gardieni publici, din Bucureşti. Ca romancier, consideră G. Călinescu în monumentala sa
Istorie a literaturii române de la origini pînă în prezent, edi ia princeps din 1941, „opera sa stângace nu rezistă
unui examen sever, ajutat de timp.” Cât priveşte nuvelele sale, „divinul critic” crede că acestea „aduc o
atmosferă adesea dezgustătoare, de vulgaritate, priapism şi halucina ie şi par opera unui febricitant”, cuprinzând
tot felul de „sinistrită i”. În fa a acestui „diagnostic literar” atât de dur şi tranşant, genera iile următoare de
cititori, inclusiv cele de astăzi, reac ionează în mod contrar şi sunt tot mai atrase de opera acestui scriitor.
Mai pu in cunoscută este activitatea publicistică a lui Gib. I. Mihăescu, chiar dacă aceasta este destul de
consistentă şi se întinde pe o perioadă de peste cincisprezece ani. În toamna anului 1920 părăseşte redac ia
ziarului ara noastră din Bucureşti, unde a îndeplinit diverse sarcini tehnice, dar fără a-şi pune semnătura pe
vreun articol, şi pleacă la Cluj, chemat de Cezar Petrescu, împreună cu care şi alături de al i scriitori pune la
cale apari ia revistei Gândirea, care va avea un rol covârşitor în presa literară românească de după Primul
Război Mondial. Aici va tipări vreo nouă schi e şi povestiri, precum şi zeci de cronici literare şi articole pe
diverse teme de cultură.
În tot acest timp, va colabora intens şi la alte publica ii care apăreau la Cluj: Voin a, Cuvântul,
Înfră irea şi Gazeta Ardealului, unde îi apar îndeosebi cronici literare şi teatrale.
După 1930, odată cu stabilirea sa în Bucureşti şi în paralel cu activitatea sa ca angajat al Direc iei Presei
din Ministerul Afacerilor Străine, va publica sute de articole în ziarele Curentul (1930-1932) condus de Pamfil
Şeicaru, unde îi vor apărea vreo 65 de articole, Calendarul (1932-1933), în care semnează peste 350 de articole,
Cronicarul şi Cuvântul.Este unul dintre cei mai activi şi mai aviza i critici de film ai vremii.
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● aniversări - mai ●

Constantin POENARU

Născut la 4 mai 1951, la Mociu, jud. Cluj. Studii liceale la Rm. Vâlcea. Absolvent al Facultăţii de
Ziaristică (1976, lucrarea de diplomă “Contribu ii la definirea regimului juridic al presei române de la
începuturi până la 1944”) şi al Facultăţii de Limbi Străine (1993, franceză-română). Curs postuniversitar
de Drept internaţional umanitar la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti (1994, lucrarea de diplomă
“Statutul ziariştilor în zonele de conflict armat”), unde va preda ca profesor asociat între 1994-2004.
Stagiu de perfecţionare la Institutul Internaţional de Drept Umanitar de la San Remo (Italia).
Activitatea profesională: fotoreporter şi redactor la ziarul Orizont din Rm.Vâlcea (1971-1977),
realizator de programe la Studioul de Radioficare Rm. Vâlcea (1977-1979), traducător tehnic (portugheză,
spaniolă, franceză) la Institutul de Cercetare Ştiinţifică “Faur” din Bucureşti (1979-1987), instructor
tipărituri şi apoi secretar general la Consiliul Naţional al Societăţii Române de Cruce Roşie (1987-1992),
director executiv al Asociaţiei Române de Drept Umanitar (1992-1995) şi redactor-şef al Revistei române
de drept umanitar, din 1995 – consilier la Curtea Constituţională, membru în colectivul de redacţie al
Buletinului Cur ii Constitu ionale, îngrijitor al unor lucrări de jurisdicţie constituţională.
Activitate publicistică (articole, note, interviuri, anchete, reportaje) la ziarul Orizont din Rm.
Vâlcea, Informa ia Bucureştiului, Rebus, Scânteia, Scânteia tineretului, Ora, Info-Puls (publicist şi membru
în colegiul editor din 2005), Cultura vâlceană (redactor din 2008), Forum V, Seniorii, Opinia na ională,
Radio Bucureşti şi Radio Craiova. Între 1964-1971, redactor şi editor de reviste manuscrise clandestine:
Balenele, Universul, Dacia, Cotidianul etc., pentru care a fost anchetat de Securitate. Redactor al revistei
şcolare File vâlcene. Colaborări la reviste literare: Luceafărul, Vatra, Ramuri, Astra, Îndrumătorul cultural,
Povestea vorbei, Ochean, Telehaz, ân arul, Semn, Revista română etc. Traducător autorizat
(portugheză, spaniolă, franceză, italiană), redactor de carte şi
consilier editorial atestat de Ministerul Culturii.
Co-autor, co-editor, traducător şi îngrijitor al mai
multor lucrări colective: La protection des biens culturels en
Roumanie, Bucureşti (1994), Dreptul interna ional umanitar la
începutul secolului XXI (autor al cap.VIII – Statutul ziariştilor în
conflictele umanitare), Bucureşti (2003), Jurispruden a Cur ii
Constitu ionale şi Conven ia europeană a drepturilor omului
(1994-2003), 2 vol.+CD, Bucureşti (manager de proiect, 2005).
Autor de prefeţe, prezent în diverse antologii literare, a
publicat numeroase traduceri în diverse reviste. A îngrijit (în
colab.) şi a postfaţat ediţia Leca Morariu, Opere, vol. III Jurnal
vâlcean (1944-1948), Ed. TipoMoldova, Iaşi, 2012.
Colaborator la proiectul Istoria presei din România în date,
coordonat de Marian Petcu, 2012.
Autor a peste 50 de articole şi studii de istoria şi teoria
presei, de istorie literară şi culturală, apărute în Presa noastră,
Revista română de drept umanitar, Studii vâlcene, Povestea
vorbei, Info-Puls, Cultura vâlceană şi alte publicaţii.
Membru al Uniunii Ziariştilor din România şi al
Organizaţiei Internaţionale a Ziariştilor, iar după 1989 – al
Societăţii Ziariştilor Români şi al Federaţiei Internaţionale a
Ziariştilor, precum şi al Uniunii Ziariştilor Profesionişti şi al
Asociaţiei Române de Istorie a Presei (până în 2013).
Decorat cu Ordinul naţional Pentru Merit în grad de Cavaler (2004) pentru activitatea desfăşurată
ca redactor la Revista română de drept umanitar.
Referinţe critice. In volume: Petre Petria, Pagini din istoria presei scrise vâlcene, 2002;
Cincisprezece ani în slujba oamenilor, editor: Ionel Cloşcă, 2005; Enciclopedia Jude ului Vâlcea,
coordonator: Ion Soare, vol.I, 2010; Ion. N. Oprea, Românii aşa cum sunt, 2011; Petre Cichirdan,
Interferen a artelor. Critice, Literatura, 2011. (Adriana Solovei)

Material preluat din „DicţionarulămembrilorăAsociaţieiăRomâneădeăIstorieăaăPresei” (2013)
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Publicaţiiăperiodiceănecunoscute:ă“Flac ra”,ă1932
■
Constantin POENARU
■

Arhivaă Personal ă deă Periodice (APP), care va constitui nucleul viitoarei
Biblioteci documentare a Centrului Român de Istoria Presei (CRIP), se îmbogăţeşte
zilnic cu noi şi noi publicaţii - ziare şi reviste. Acestea sunt procurate atât din anticariate,
cât şi din diverse colecţii particulare, contra cost, cheltuielile – deloc de neglijat pentru
un buget limitat cum este cel al unui salariat la Stat - fiind suportate de către
subsemnatul, unic fondator, proprietar şi finanţator al APP, al CRIP şi al “Buletinului de
Istoria Presei”.
Am mai scris în paginile acestui Buletin că în vasta mea Arhivă de periodice de la
ţară, de la Şirineasa-Vâlcea, se află numeroase publicaţii puţină cunoscuteă sauă chiar
necunoscuteăcercet torilorăistorieiăpresei, universitari sau din afara sistemului. Sunt
titluri de ziare şi reviste care nu se regăsesc inventariate în cele cinci volume de
Publica ii periodice româneşti editate de Academia Română până acum şi acoperind
perioda 1820-1935. Sunt însă şi publicaţii apărute după 1935 şi chiar după 1989 pe care
Catalogul colectiv românesc RoLiNest nu le menţionează că ar exista în colecţiile
marilor biblioteci centrale universitare din Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara sau Sibiu şi
Suceava, dar nici în colecţiile Bibliotecii Naţionale a României sau ale Bibliotecii
Academiei Române.
Începem astăzi un serial de prezentări de astfel de publicaţii periodice (ziare şi
reviste), considerate de noi necunoscute majorită ii istoricilor presei, ca şi publicului larg,
pentru că nu se găsesc în marile biblioteci ale ţării şi nu sunt incluse nici măcar în uriaşa
Enciclopedie cronologică privind Istoria jurnalismului din România în date, volum masiv
de 1414 pagini recenzând presa de la 1731 şi până în 2011, coordonat de Marian Petcu
şi apărut la Editura Polirom din Iaşi, în 2012.
Menţionez că mă aflu printre cei 120 de “contributori” care au colaborat la
alcătuirea Istoriei amintite mai sus, furnizând date despre “Presa din judeţul Vâlcea”, şi
mă simt solidar cu întreg colectivul de co-autori, atât la succesul realizării unei astfel de
opere de pionierat în ţara noastră, cât şi la multele lipsuri şi erori de documentare,
informare şi redactare. Era (aproape) inevitabil ca la vehicularea unui asemenea volum
impresionant de date şi informaţii (peste 18.000 titluri de publicaţii periodice, radiouri,
televiziuni, agenţii de presă, precum şi 33.500 de jurnalişti şi publicişti) să nu se uite pe
dinafară sau să fie ignorate de către unii “contributori” (mai ales din zona Bucureştiului)
oă mulţimeă deă instituţiiă şiă oameniă deă pres . Aceasta a provocat, firesc, unele
observaţii şi luări de atitudine critice.
Ne-am bucura dacă semnalările noastre şi ale altora din paginile “Buletinului de
Istoria Presei” cu privire la existenţa şi altor publicaţii periodice decât cele cunoscute din
circuitul informaţional public (biblioteci, istorii de presă, cataloage specializate) vor putea
contribui la completarea ediţiei a II-a, revizuite, a Enciclopediei cronologice a presei din
România.
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Flac ra. Organ de luptă muncitorească. Nr.1, 18 iulie 1932, 4 pagini, bilunar, format

62 x 44 cm, lei 3 exemplarul. Are ca motto în dreapta frontispiciului, sus, cuvintele lui K. Marx
“Proletari din toate ările, uni i-vă”, luate din “Manifestul Partidului Comunist” scris împreună cu
Fr. Engels şi publicat în 1848. Ele constituie una din faimoasele lozinci de luptă ale
socialismului, care apărea inscrip ionată şi pe panglicile roşii ale Stemei URSS, dar şi în partea
superioară a primei pagini a ziarului “Interna ionala Comunistă” scos de Comintern la Moscova
în mai 1919.
Se pare că ziarul ar fi fost scos de către Blocul Muncitoresc- ărănesc (B.M.- .), despre
care se publică mai multe informa ii şi articole, între care şi unul intitulat “Teroarea electorală.
Alegeri libere pentru partidele burgheze, arestări, schingiuiri pentru muncitori, ărani şi
simpatizan i ai B.M.- .”, precum şi un apel al Comitetul Central al B.M.- . “Către muncitorii din
partidul socialist independent” şi “Către muncitorimea din oraşe şi sate din România”. Sunt
inserate numeroase informa ii despre realizările clasei muncitoare din URSS (“O victorie istorică
a uzinelor de tractoare din Stalingrad”, de exemplu), un articol prezintă “Situa ia muncitorilor în
URSS”, iar altul redă pasaje întregi din ancheta ziaristului american Robert Telson despre
“Creşterea copiilor în Rusia Sovietică”.
Redac ia şi administra ia se afla în Bucureşti, pe Bd. Maria nr.8, iar girant responsabil e
trecut un anume I. Atanasiu.
Am căutat în Catalogul colectiv românesc RoLiNest, dar nu am găsit publica ia la nicio
mare bibliotecă din România, el nu se află inclus nici în vol.V din Publica ii periodice româneşti
(1931-1935) şi nici în Istoria jurnalismului din România în date.
Am fi bucuroşi dacă al i cercetători, bibliotecari sau colec ionari ne-ar putea semnala şi
alte numere din România muncitorească, şi eventual ne-ar putea oferi date suplimentare despre
aceasta.
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STUDIIă●ăCERCET RIă●ăEVENIMENTE
● Opiniaă na ional , an.22, nr.661, din 7 aprilie
2014: Ini iativa Centrului Român de Istoria Presei
(C.R.I.P.) de a organiza Tabăra de cercetare de la
Şirineasa, în perioada 21 iulie – 10 august a.c., a
stârnit deja un interes deosebit. Revista
Universită ii „Spiru Haret” din Bucureşti, de
exemplu, reia, sub
titlul „Istoria presei”,
anun ul nostru din
BIP nr.3, făcându-l
cunoscut studen ilor
acestei institu ii universitare, îndeosebi a
celor de la Facultatea
de
Jurnalism
şi
Ştiin ele Comunicării.
● culturaarsmundi.ro, revistă online de cultură,
editată de Petre Cichirdan la Rm.Vâlcea, oferă
posibilitatea citirii pe net a mai multor reviste
culturale din Vâlcea, inclusiv a numerelor mai
vechi din arhivă. E vorba de publica iile: Povestea
vorbii 21, Cultura vâlceană, Seniorii, Forum,
Cenaclul artelor 21, Mirajul Oltului, Buletin 2013
Cerc Informal “România: Grădina Maicii
Domnului”. Încă de la apari ia primului număr din
Buletin de Istoria Presei, am încheiat o colaborare
inter-redac ională, astfel că revista noastră este
postată gratuit pe site-ul respectiv şi poate fi citită
online număr de număr. La rândul nostru, vom
semnala toate noti ele, articolele sau fotografiile ce
privesc istoria presei apărute în publica iile
găzduite de site-ul culturaarsmundi.ro.
● redescoperaistoria.ro este un site creat şi
administrat de Mihăi ă Enache, absolvent al
Facultă ii de Jurnalism şi Ştiin ele Comunicării de
la Universitatea “Spiru Haret” din Bucureşti,
fotograf la revista Opinia na ională a universită ii
respective, realizatorul mai multor site-uri şi bloguri de istorie militară şi a transporturilor, autor a
numeroase articole şi fotografii în domeniu
apărute în diverse publica ii scrise sau online. El
este şi directorul revistei trimestriale Redescoperă
Istoria, “publica ie dedicată pasiona ilor de istorie
şi reenactment”, o crea ie online care abordează
subiecte inedite şi foarte interesante din trecutul
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militar, înso ite de o mul ime de fotografii rare şi
spectaculoase.
● issuu.com/deutschesfreikorps/docs/bip_nr.2_
februarie_2014. La această adresă poate fi accesat
online nr.2 din februarie 2014 al Buletinului de
Istoria Presei, în format PDF. Crea ia apar ine, se
pare, tot lui Mihăi ă Enache, de care am scris
anterior.
● Seniorii (Rm. Vâlcea), an.VI, nr.1 (8) februarie
2014. Revista editată de Forumul Râmnicului
reproduce pe coperta II, la scară naturală, pagina
întâi a Buletinului de Istoria Presei nr.1 ianuarie
2014. Iar în p.2 publică un grupaj de documente sub
titlul “Revistele samizdat ale elevului Constantin
Poenaru, 1967-1971”. Acesta cuprinde o fotografie
a ziaristului C.Poenaru făcută în toamna lui 1970, la
Bucureşti, un desen cu acesta cântând la acordeon,
desen făcut de Petre Cichirdan în ultima clasă de
liceu, precum şi un mixaj cu facsimile ale p.1 ale
revistelor manuscrise Universul, nr.7, 2 noiembrie
1968, Balenele, nr.6, 1970, şi Ardealul, nr.2, 29
noiembrie 1970.
● Curierul Românesc – 185 de ani. În primăvara
aceasta se împlinesc 185 de ani de la apari ia primei
gazete în limba română, ce va ieşi, cu unele
întreruperi, timp de trei decenii în ara Românească.
Ini ial, ziarul trebuia să se numească Curierul
Bucureştilor. Primul număr a văzut lumina tiparului
la 8/20 aprilie 1829, cu sprijinul substan ial al lui
Dinicu Golescu şi Ion Heliade-Rădulescu, iar
ultimul – la 12 decembrie 1859. Acestei gazette I se
va adăuga, la 1 iunie 1829, Albina Românească,
scoasă de Gh.Asachi la Iaşi. Curierul Românesc,
Albina Românească şi Gazeta de Transilvania a lui
G. Bari iu de la Braşov (12 martie 1938) pun bazele
presei periodice româneşti.

●ăMemoria Oltului. Revistă de istorie şi cultură a
jude ului Olt (director: Ion D. Tîlvănoiu), an.II,
nr.6 (16), iunie 2013, publică la p.12-25 un bine
documentat articol semnat Vasile Radian despre
“N.T. Orăşanu – martor al unirii din 1859”. E
vorba de cunoscutul gazetar din secolul XIX,
născut în 1833 la Craiova şi mort la 25 iulie 1890
“în etate de 56 de ani”, cum scrie pe crucea de
piatră din cimitirul satului Negreni-Olt unde a fost
înmormântat, după ce şi-a găsit sfârşitul pe moşia
sa de aici, unde se retrăsese din tumultul Craiovei.
Se reevaluează rolul său la Unirea din 1859,
evocându-se şi însemnările proprii din cartea O
pagină a vie ii mele sau 22, 23 şi 24 ianuarie
1859,apărută în 1861 la Imprimeria Na ională, ba
chiar se reproduce începutul scrierii, cuvântul
înainte, prologul şi ziua intâi. Se men ionează
pseudonimele cu care semna N.T. Orăşanu în
numeroasele gazete umoristice, suspendate una
după alta de autorită i. Sub raport documentar e de
re inut fotografia mormântului gazetarului, de la
Negreni-Olt, pe care o reproducem şi noi mai jos.

Dintr-un alt articolal lui Ion D. Tîlvănoiu
“Gânduri de Ziua învă ătorului” re inem capitolul
“Publica ii ale corpului didactic din Olt şi
Romana i”, în care sunt descrise cele mai
cunoscute gazete, precum: Şcoala rurală (23 iulie
1883 – 1 septembrie 1887), Vorbe bune (Balş, 1
septembrie 1904 – mai 1920, cu întreruperi), Salba
(Slatina, 1908), Zori de zi, Şcoala noastră, Şcoala
Romana iului. Este notată şi lansarea în holul
Teatrului Na ional din Caracal, la 29 mai 2013, a
volumului Publica ii periodice din Olt şi Romana i
de Ion D. Tîlvănoiu şi Floriana Tîlvănoiu. Se
prezintă şi cele trei volume ale Bibliografiei
revistei “Biserica Ortodoxă Română” (18792004), întocmită de Pr. Al. Stănciulescu-Bârda şi
Cristian Stănciulescu-Bârda.

● Gh. Dumitraşcu,ă
Haretismul în actualitate, vol.III Haretismulă înă şcoalaă
româneasc ă(Jude ulă
Vâlcea), Ed. Fântâna
lui Manole, RâmnicuVâlcea, 2013. Volumul masiv, de 918
pagini, prezintă, pe
larg
principalele
activită i din învă ământul vâlcean de la
sfârşitul sec. XIX şi
începutul sec.XX, sub
impactul ideilor lui Spiru Haret. Înso ite de
numeroase şi sugestive tabele şi facsimile după
situa ii şcolare şi rapoarte ale revizorilor şcolari etc.,
sunt abordate teme importante precum: orientări noi
în legisla ia şcolară (1878-1900), învă ământul
primar la sfârşitul sec. XIX (1897-1900),
modernizarea învă ământului primar (1901-1918),
învă ământul practic haretian (profesional, de
meserii), învă ământul preşcolar: grădini ele de
copii, învă ământul secundar (gimnazial) şi liceal,
învă ământul particular şi confesional, rolul
sociocultural al cadrelor didactice în societatea
românească (activitatea extraşcolară), şcoala şi
dascălii ei în marile evenimente istorice din primele
două decenii ale sec.XX. Am fost curioşi să vedem
ce rol a jucat presa în şcoala vâlceană din primii ani
ai sec.XX, ce publica ii erau citite de către cadrele
didactice la acea vreme. Astfel, dintr-un raport din
23 decembrie 1918 al învă ătorului Ion Popescu
referitor la starea bibliotecii din comuna Zătreni,
după plecarea ocupan ilor nem i, aflăm că s-au ars şi
s-au furat “peste 600 de volume, în bună parte legate
în pânză, plus colec iile legate pe ani ale revistelor
Albina, Antialcoolismul, Jurnalul Societă ii Centrale
Agricole, Şezătoarea săteanului, Revista învăătorilor şi învă ătoarelor etc.”(p.740) Iar lecturile
făcute la Casele de sfat şi citire, înfiin ate de unii
învă ători în cadrul activită ii extraşcolare, cuprind
extrase din reviste precum Albina (“revistă
enciclopedică populară”, apărută în 1897), Răvaşul
poporului (1907-1909), Vorbe bune (1904-1920),
Gazeta ăranului (1918-, Calendarul satelor,
Vulturul (1907-1915) etc. (p.770).
● Depozit legal. Miercuri 2 aprilie a.c. am fost şi am
depus la Biblioteca Na ională a României – Serviciul
Depozit legal câte 6 exemplare din primele trei numere
(tipărite pe suport de hârtie) ale revistei noastre Buletin
de Istoria Presei apărute în acest an. Ne-am achitat
astfel de obliga ia impusă de Legea depozitului legal
nr. 111/1995, republicată în noiembrie 2007.
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La Muzeul Presei din Jimbolia:
Regatul de ţiglă şi cărămidă
Muzeul Na ional din Kikinda, Serbia, în
parteneriat cu Muzeul Presei “Sever Bocu” din
Jimbolia şi cu sus inerea Primăriei oraşului
Jimbolia, a anun at deschiderea expozi iei
"Regatul de iglă şi cărămidă la Casa de Cultură
din Jimbolia. Evenimentul a avut loc în data de 4
aprilie 2014, iar expozi ia rămâne deschisă până
în ziua de 3 mai a.c. Este expusă cea mai
reprezentativă, diversă şi bogată colec ie
provenind din Fabrica de iglă şi cărămidă Bohn
din Jimbolia, devenită
Ceramica, după
na ionalizare. Vizita la această expozi ie are un
ghidaj gratuit, cu o prezentare sus inută de
istoricul şi autor al expozi iei dl. Vladislav Vujin,
arheolog din Kikinda. La deschiderea expozitiei
din orasul Jimbolia au fost prezen i doamna Lidija
Milasinovic, directoarea Muzeului Na ional din
Kikinda, ca şi viceprimarul oraşului Kikinda, dl.
Svetislav Vukmirica, viceprimarul Daniel Gorgan
al oraşului Jimbolia şi dl. Ştefan Mlesni ă,
directorul onorific al Muzeului Presei.
Pe lângă expozi ia în sine, Muzeul
Na ional din Kikinda a avut o prezentare pentru
copii, de modelare a cărămizii şi iglei de
dimensiuni mici, cu participarea copiilor.
Cei interesa i de cei 100 de ani de
existen ă a fabricii de iglă şi cărămidă Bohn vor
putea afla date despre istoria familiei Bohn care a
înfiin at întreprinderea respectivă. Evenimentul
pune în lumină rela iile bune dintre ara învecinată
şi noi, ca şi legătură culturală dintre Muzeul
Na ional din Kikinda şi Muzeul Presei „Sever
Bocu” din Jimbolia care a facilitat organizarea
acestei expozi ii.

Bianca Raileanu

● Revistaăromân ădeăistorieăaăpresei, an.VII, nr.2
(14) 2013: Am primit acest ultim număr al revistei
editate de ARIP cu pu ine zile înainte de Congresul
de la Gala i. Ea mi-a fost trimisă, deşi nu mai sunt
membru al ARIP din acest an, în contul cotiza iei
plătite anul trecut. Un număr interesant, alcătuit
însă, zic eu, cu ochii la criticile mele cum că ARIP şi
revista sa acordă aten ie aproape exclusiv
universitarilor
(cadre
didactice,
doctoranzi,
masteranzi). Drept urmare, sunt publica i: Dan
Dragoş Sichigea, prof. la Liceul “Mihail
Kogălniceanu” din Constan a (Evolu ie sau regres
cultural? Situa ia presei dobrogene între anii 1950
şi 1960), prof. Liviu Iulian Roman, de la Şcoala
Gimnazială Păuneşti, jud.Vrancea (Implicarea
elitelor din Moldova în desfiin area cenzurii) şi Paul
Lăzărescu, ultimul supravie uitor al ziarului ărănist
Dreptatea (N. Carandino şi Corneliu Coposu,
colaboratori la “Dreptatea”, 1944-1947). Foarte
frumos, mai ales că în precedentele două numere nu
şi-a găsit locul niciun colaborator din afara
”sistemului”. În acest număr mai semnează:
prof.univ.dr. Cseke Péter - Scriitori maghiari în
presa interbelică din România, prof.univ.dr. Mihai
D. Drăcin – Presa economică românească din
Transilvania şi elita bancară na ională (18731918), drd. Marius Mureşan, Valeriu Branişte,
cenzurat. Studiu de caz: ziarul “Dreptatea”,
lect.univ.dr. Georgiana Popescu – Revista “Paralela
45” – între tradi ia literară şi provocările
optzeciste, lect.univ.dr. Mariana Tocia, - Revista
“Peninsula Balcanică” – o radiografie a
aromânilor în perioada interbelică, drd. Flavia
Topan – Colaborarea lui Geo Bogza la revista
“unu”, drd. Carmen âgşorean – Imaginea Anei
Pauker în presa de la 1947, conf.univ.dr. Ala
Zavadschi – Ironia în editorialele lui Constantin
Tănase. Sub genericul “Mărturii pentru mai târziu”,
sunt publicate opiniile unor oameni de televiziune
binecunoscu i, precum Nicolae Melinescu, Cristian
opescu şi Sanda ăranu. Sunt prezentate, de
asemenea, mai multe căr i ale membrilor ARIP
apărute anul trecut.
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