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● Presa – martor în istorie ● 

Am spus în repetate rânduri 
că presa – în primul rând cea 
tipărită, dar nu numai ea – 
constituie un martor cheie în 
istoria contemporană. 
Ziarele şi revistele oferă date 
şi informaţii preţioase despre 
evenimentele petrecute în 
decursul vremii, despre oa-
menii implicaţi în derularea 
lor. Alăturat vă prezentăm 
un fragment din prima 
pagină a revistei “Literatura 
şi arta” de la Chişinău 
(redactor-şef Nicolae Dabija), 
de joi 29 august 1991, când a 
fost publicată “Declaraţia de 
independenţă a Republicii 
Moldova”. Adoptat de Parla-
mentul Republicii Moldova 
două zile mai înainte, actul 
pune capăt lungii 
apartenenţe la URSS şi 
proclamă solemn că 
Republica Moldova este de 
acum înainte un stat suveran, 
independent şi democratic, 
liber să-şi hotărască singur 
prezentul şi viitorul. 
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Mesaje şi colaborări de la Cititori 
 

● Vali Corduneanu (Germania): Nu mai aveam 
veşti de la prietenul nostru Vali, fostul director al 
Muzeului Presei “Sever Bocu” din Jimbolia, acum în 
Germania cu familia. Nu e uşoară “aclimatizarea”, 
aşa că l-am lăsat să ne scrie când simte el că are 
ceva să ne spună. Iată frânturi din ultimul e-mail 
primit pe 14 noiembrie a.c.:  
   “Nu am ajuns la Aachen, dar dacă vizitez muzeul 
[Presei –n.n.] nu am uitat de promisiune. Mă bucur 
că reuşi i să scoate i revista în continuare si că ave i 
materiale foarte interesante. Penultimul număr a fost 
extrem de reuşit. Si eu cred că prioritatea cerce-
tătorilor din domeniu trebuie să fie o nouă edi ie a 
căr ii dlui Petcu. Este greu de găsit însă în fiecare 
regiune sau jude  oameni dispuşi să se înhame la 
muncă. Eu personal am scris, într-o carte publicată 
în 2011 la editura dlui Ioan David, despre evolu ia 
presei timişorene în perioada 1944-1948. De acolo 
se pot prelua date noi, iar tema aceasta ar putea fi 
adâncită prin cercetări la Biblioteca Academiei 
Române. Aici se găseşte colec ia completă a unui 
ziar liberal, Românul, foarte curajos, care a apărut 
la Timişoara între toamna lui 1944 şi vara lui 1945, 
într-o perioadă de interzicere a publica iilor partidelor 
istorice.” Să reţinem aceste puncte de vedere ale 
unui observator “neutru”, care nu mai e implicat în 
lupta de orgolii a cercetătorilor români. 
 
● Iulian Boldea (Tg.Mureş): Vă mulţumim pentru 
atenţia cu care ne urmăriţi, aşa cum vă urmărim şi 
noi. Felicitări pentru manifestarile culturale pe care le 
organizaţi în cadrul Asociaţiei pentru cultură, 
multimedia şi educaţie democratică Alpha (al 
cărei preşedinte sunteţi), sub egida Institutului de 
Studii Multiculturale Alpha, Editura Arhipelag XXI, 
revistele Alpha şi Journal of Romanian Literary 
Studies. Exemple: Simpozionul de literatură română 
contemporană Limbajul şi provocările poeziei, ca şi 
recentele prezentări de carte ale unor autori români. 

● Viorel Frîncu (Buzău): Interesant materialul tău 
despre aniversarea a 130 de ani de la naşterea 
“patronului” bibliotecii voastre din Buzău, marele 
scriitor V.Voiculescu. Sunt convins că se va găsi 
cineva care să adune de prin ziare şi reviste, unde 
au fost risipite cu dărnicie, numeroasele şi diversele 
colaborări publicistice ale fostului deţinut politic de la 
Aiud. Poate chiar tu, Viorele! 
 
● Mona Crasnoşanu (Muzeul Presei “Sever 
Bocu” din Jimbolia): Ce faci, ce mai lucrezi? Nu ai 
mai trimis niciun material despre Istoria presei, nicio 
informaţie de la Muzeu. 
 

● Maria Danilov (Chişinău): Încercăm chiar şi noi 
să intrăm în “neuitare”, în primul rând cu Buletinul 
nostru. Vă vom însoţi mereu cu “gândul bun trimis 
dincoace de Prut, dincoace de ară!” Ne bucurăm 
că ştiaţi deja de fondurile basarabene depozitate la 
Direcţia Judeţeană Ilfov, despre care vă vorbise un 
coleg de la Arhivele de acolo încă din anii ”90. 
Înţelegem că de vreo doi ani v-aţi retras într-o temă 
de cercetare mai veche ce ţine de Carte, cenzură şi 
biblioteci în Basarabia secolului al XIX-lea. Şi că mai 
aveţi de scotocit prin arhivele din Sankt Petersburg. 
Vă mulţumim şi pentru promisiunea că “Pentru 
revista Dstra voi scrie neapărat din momentul în care 
voi avea ceva de spus.” 
 
● Liviu Papuc (Iaşi): Continui publicarea articolului 
tău, aştept …deja altceva nou. Arhiva literară e 
aproape gata. Caut diverse sponsorizări pentru tipar. 
 
● Mihaela Mereuţă (şef serviciu, Biblioteca 
Judeţeană Neamţ): Oameni ca dv. ne încălzesc 
sufletul şi ne îmbărbătează să continuăm. Ca istoric, 
vă aşteptăm cu un material. O să vorbim şi la un 
telefon. Altfel, vă dorim numai bine şi Sf. Nicolae să 
vă aducă un post la Haga sau oriunde doriţi. 
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In memoriam 

Adrian Dohotaru 

(1939-1995) 
 
 În primăvara aceasta ar fi împlinit 75 de 
ani. Era născut la 2 aprilie 1939 la Oradea şi a 
decedat în urma unui accident curios de maşină, în 

1995, pe când se deplasa ca diplomat pentru a pune un buchet de flori la bustul poetului Mihai 
Eminescu la Odesa. A terminat Istoria la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în 1959, 
colaborând încă din timpul facultăţii la Radio Cluj. Din 1960 se mută la Bucureşti, lucrând în redacţia 
revistei Viaţa studenţească, până în 1968, apoi la Amfiteatru, până în 1974, aici ajungând redactor-şef 
adjunct. Între 1974-1985 este redactor la revista Flacăra, după care trece la Actualităţi româneşti 
până în 1989. După Revoluţie ocupă postul de director general adjunct la Agenţia română de presă 
Agerpres, dar numai pentru câteva luni, căci din 1990 este numit subsecretar de stat în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe, iar din 1992 şi până la moartea prematură va fi secretar de stat, şef al 
Departamentului cultură, presă şi relaţii cu românii din afara graniţelor. 
 Anul acesta, în semn de preţuire faţă de gazetarul, poetul şi dramaturgul Adrian Dohotaru, 
nepotul şi finul său Adi Dohotaru a scos, la Editura Mega din Cluj-Napoca, un volum antologic cu o 
selecţie din scrierile acestuia. Volumul se intitulează Anchetă asupra unui tânăr care nu a făcut 
nimic, după numele unei piese de teatru de mare succes a sa, reprodusă împreună cu o altă piesă 
Ultimele ştiri, al cărei titlu şi tramă au conotaţii jurnalistice evidente. Sunt antologate în volum şi 
cîteva poezii din volumele sale Ora 24 şi Privire liberă, ca şi mai multe texte publicistice care au avut 
un mare impact asupra cititorilor în epocă. Trebuie ştiut, de exemplu, că la vremea când a fost 
publicat articolul „Există nervi!” în revista Flacăra, tirajul era de 500.000 de exemplare. Volumul 
omagial are şi o Introducere substanţială, semnată de Adi Dohotaru, cu multe date biografice 
necunoscute, interesante, cu aprecieri judicioase şi echilibrate asupra operei literare a celui antologat. 
 L-am cunoscut prin 1974 parcă, pe când conducea Clubul Tinerilor Ziarişti, găzduit de vestita 
Casă a Ziariştilor de pe Calea Victoriei, fosta casă a Lupeascăi, unde s-a înjghebat apoi Restaurantul 
„Mărul de aur”. Distins, manierat şi frumos, precum criticul literar Al.Oprea, avea un farmec aparte 
prin care atrăgea în jurul său o 
mulţime de tineri şi, mai ales, 
tinere. La întâlnirile săptămânale 
sau bi-lunare eram invitaţi şi noi 
studenţii de la Facultatea de 
Ziaristică, iar Adrian Dohotaru se 
străduia să aducă să îi cunoaştem 
şi să ne vorbească gazetari din 
vechea gardă a presei interbelice, 
oameni despre care nici nu mai 
ştiam că trăiesc, dar şi nume 
ilustre ale presei de atunci. Despre 
acele seri de neuitat de la Clubul 
Tinerilor Ziarişti ar trebui să se 
scrie mai mult, pentru că ele au 
constituit, pentru mulţi dintre noi, 
adevărate lecţii de istoria presei.  
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               Foto: Petre Cichirdan 

Politică şi cultură 
 în ziarul liberal  

“Viitorul Vâlcei” (1920-1938) 
(Partea a II-a) 

 

Constantin Poenaru 
(Acest studiu a fost prezentat la Congresul Naţional de Istoria Presei,  

ediţia a  IV-a, 14-16 aprilie 2011, de la Constanţa) 
 

 Continuăm studiul nostru despre Viitorul Vâlcei, unul dintre cele mai longevive ziare româneşti, scos de 
liberalul I.G. Duca la 10 octombrie 1920 ca “foaie pentru popor” a Partidului Naţional-Liberal din judeţul Vâlcea, 
care a apărut în aproape toată perioada interbelică. 
 

5. Ziarul – oglindă fidelă a societăţii vâlcene 
 Numerele din ziarul Viitorul Vâlcei, apăruţe în anul 1920, primul din lunga Ţa exiŢţen ă, Ţe 
conformează înţru ţoţul dorin elor paţronului Ţpiriţual şi poliţic al publica iei, exprimate în articolul-
program al aceŢţeia.. Paţru rubrici permanenţe, inţiţulaţe “Educa iunea ceţă eneaŢcă”, “Tribuna 
liberă”, “Higiena” şi “Coopera ie şi goŢpodărie rurală”, Ţupun aţen iei ciţiţorilor din mediul rural 
Ţubiecţe meniţe Ţă-i ajute în în elegerea mai exacţă a problemelor Ţocial-poliţice ale Ţocieţă ii 
româneşţi din acea vreme, ca şi în adopţarea unui mod de via ă ŢănăţoŢ, în închegarea unor 
goŢpodării ărăneşţi puţernice, bazaţe pe culţivarea coreŢpunzăţoare a pămânţului, pe creşţerea vitelor 
şi pe în elegerea foloaŢelor coopera iei. Iaţă câţeva ţiţluri Ţemnificaţive: Foloasele animalelor şi Frigurile 
sau malaria (nr.1/10 oct. 1920), Învăţătorul ca făuritor al sufletului naţional, Câteva cuvinte despre începutul 
cooperaţiei în România şi Blenoragia (nr.2/17 oct. 1920), Cum să îngrijim vitele (nr.3/24 oct.1920), Lupta 
contra tuberculozei (Ţemnaţ dr. Di uleŢcu şi conţinuaţ în vreo ţrei numere) şi “Surtucarii” (deŢpre orăşenii 
care ar ţrăi mai uşor decâţ cei de la ară) (nr.5/7 nov. 1920), Munca de iarnă a plugarului şi Despre legi 
(nr.8/28 nov. 1920), Îngrăşămintele şi Blenoragia (nr.9/6 dec. 1920), Întovărăşiri (nr.10/12 dec. 1920), 
Politică şi partide politice (de învă ăţor C. Mărgineanu) şi Cum se întocmeşte o gospodărie (nr.11/19 dec. 
1920), Igiena în şcoală (nr.12/26 dec. 1920). 
 Ca oglindă fidelă a Ţocieţă ii vâlcene inţerbelice, cu aŢpecţele poziţive şi cu cele  negaţive, cu 
Ţţarea de Ţpiriţ, dar şi cu problemele Ţpecifice cu care Ţe confrunţa, Viitorul Vâlcei a prezentat 
ciţiţorilor Ţăi mulţe informa ii uţile deŢpre parţidele aflaţe la puţere Ţau în opozi ie, deŢpre acţiviţaţea 
auţoriţă ilor locale, deŢpre evenimenţele economice, Ţociale şi culţurale mai deoŢebiţe, deŢpre 
campaniile elecţorale şi modul de deŢfăşurare a alegerilor. Sunţ publicaţe şi arţicole deŢpre două 
categorii profesionale – munciţorii şi func ionarii – penţru care PNL începea Ţă manifeŢţe un inţereŢ 
ţoţ mai mare, inţuind că aceşţia vor conŢţiţui în viiţor o maŢă de alegăţori imporţanţă (Chestia 
funcţionarilor, nr.6/14 nov. 1920; Muncitorii se trezesc, nr.7/21 nov. 1920). Nu sunt uitate nici 
problemele de poliţică exţernă: Succesele României la Lausanne (nr.1/7 ian. 1923), Academia de Drept 
Internaţional de la Haga (nr.25/9 sept. 1923), Flota aeriană sovietică (nr.26/23 sept. 1923). 
 Ziarul are la începuţ două rubrici informaţive: Ştiri din ţară şi Ştiri din judeţ, alimentate cu 
nouţă i ţranŢmiŢe de organiza iile liberale din jude , de unde şi Ţubiecţiviţaţea lor. Mai exiŢţă rubrici 
intitulate Cutia cu scrisori sau Plângeri de la săteni. Sunţ publicaţe frecvenţ opinii ale unor învă ăţori şi 
preo i de la Ţaţe, care devin aproape colaboraţori permanen i. 
 Trepţaţ, oferţa publiciŢţică a ziarului Ţe diverŢifică, şi în Viitorul Vâlcei Ţe Ţţrecoară ţoţuşi, din 
când în când, şi şţiri din afara Ţferei poliţice: deŢpre ac iuni cariţabile penţru orfanii de război 
(nr.21/27 febr. 1921), despre al doilea concurs de auto-ţuriŢm în care parţicipan ii ţrec prin 
Rm.Vâlcea şi deŢpre un aeroplan care aţerizează cu aceŢţ prilej pe câmpul cu sonde de la Govora-sat 
(nr.17/3 iunie 1923), deŢpre accidenţe de auţomobil (nr.4/3 aug. 1924), deŢpre deŢfiin area muzicii 
Baţalionului I Jandarmi din Drăgăşani (nr.3/1 aug. 1929), deŢpre Escursiunile Liceului “Al. I. Lahovari”, 
nr.6/15 sept.1929). 
 Între colaboraţori auţori de arţicole, cei mai acţivi Ţunţ: N. AngeleŢcu, Eugen M. BăceŢcu, N. 
BudureŢcu (ŢucceŢorul lui I. G. Duca la preşedin ia PNL Vâlcea), George CălineŢcu, N. I. CârŢţea, 
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Grigore I. Chiri ă, Peţre DrăgoeŢcu, Teodor Geanţă, C. Mărgineanu, Victor Medrea, Traian 
MihăileŢcu, I. Nicolescu, I. Popescu-Zăţreni, Gr. Procopiu, Toma Şţ. RăduleŢcu, Emil Rău , Miţică 
Simian, Tică ŞţefăneŢcu, pr. Ion TomeŢcu, D.TomeŢcu-Putna. 
 
 6. Polemici de presă  
 Încă din arţicolul-program al ziarului, semnat de I. G. Duca, Ţe arăţa că publica ia era 
deŢchiŢă oricăror “păreri nepărţiniţoare”, iar arţicolele Ţe vor Ţcrie “fără paţimă şi fără aţacuri 
perŢonale”. Câţ priveşţe “inŢulţele, ori de unde vor veni”, aceŢţea Ţe vor “reŢpinge cu diŢpre ”, fiind 
conŢideraţe “armele de lupţă ale unor vremuri ce ţrebuie Ţă înceţeze”.  
 Aţiţudini polemice fa ă de opiniile conţrare exprimaţe în ziarele parţidelor adverŢare apar 
frecvent în Viitorul Vâlcei, printre cele mai vizate aflându-se articolele din gazeta Secera, iar după 
dispari ia aceŢţeia în 1927, Cercul, ambele foi ale Parţidului Na ional- ărăniŢţ din Vâlcea. Deşi chiar de 
la începutul articolului Arme nenorocite din nr.17 din 3 iunie 1923 Ţe precizează că “nu Ţţă în vederile 
noaŢţre Ţă angajăm polemici cu adverŢarii noşţri poliţici”, redacţorii ziarului liberal Ţe Ţimţ daţori Ţă 
răŢpundă noţi ei din Secera care criţică apelul PNL căţre func ionarii publici de a lăŢa agiţa iile şi 
proţeŢţele şi de a Ţe înţoarce la muncă, ŢuŢ inând că fără ordine nu Ţe poaţe face nimic. O alţă replică 
daţă la un arţicol publicaţ în “pamfleţul ărăniŢţ local” Secera apare în nr.9 din 16 oct. 1924 al Viitorului 
Vâlcei, iar o dezmin ire în nr. 12 din 6 dec. 1924. 
 Ziarul Cercul primeşţe în ţoamna lui 1929 mai mulţe răŢpunŢuri la aţacurile aceŢţuia împotriva 
liberalilor. AŢţfel avocaţul Toma Şţ. RăduleŢcu, foŢţ depuţaţ, Ţemnează un lung arţicol de răŢpunŢ în 
nr. 8 din 15 oct.1929 al Viitorului Vâlcei, iar un anume Jenică de la Obor Ţcrie în nr. urmăţor, 9 din 1 
nov. 1929, chiar o poezie Ţaţirică cu ţiţlul “Ce eŢţe cercul”. 
 
 7. Ştiri din actualitatea literar-artistică locală 
 Rm.Vâlcea era un punct obligatoriu pe harta turneelor teatrale interbelice, spectacolele fiind 
prezentate pe scena Teatrului Adreani. Din Viitorul Vâlcei aflăm, de exemplu, că numai în vara anului 
1920 au popoŢiţ aici Compania “Cărăbuş” a veŢţiţului comic ConŢţanţin TănaŢe, Compania dramaţică 
“Caragiale” a acţorului C. MărculeŢcu, iluzioniŢţul Gamberţo, Circul “Apolon”, veniţ penţru Bâlciul 
de la Râureni, iar în reperţoriul Cinemaţografului “Regal” de la Hoţel “Splendid” figura şi filme din 
seria cu Tarzan dinainte de Johnny Weissmuller. 
 Dintre celelalte evenimente cultural-arţiŢţice, re inem câţeva: Expozi ia anuală a Cercului 
arţiŢţic de Ţub preşedin ia “munciţorului maeŢţru şi Ţculpţor” C. G. MihăileŢcu, la Liceul “Al. 
Lahovari” din Rm. Vâlcea (nr.35/5 iunie 1921); Şezăţoarea liţerară din 20 iunie 1923 la care a 
parţicipaţ şi Mihail Sadoveanu, proaŢpăţ membru al Academiei Române (nr.19/1 iulie1923); 
Activiţaţea Socieţă ii “Farul” din Dobriceni, înfiin aţă de cinci ani şi conduŢă de înv. G. Bobei 
(nr.7/14 Ţepţ. 1924); Prezenţarea pieŢei “Morţ fără lumânare”, jucaţă de C. Popian şi elevii 
Seminarului “Sf. Nicolae” din Rm.Vâlcea în localul noii şcoli din Ţaţul Foleşţi purţând numele lui I. 
G. Duca (nr.11/16 nov. 1924); Conferin a ŢuŢ inuţă la Rm. Vâlcea de I. D. ŞţefăneŢcu, direcţorul 
Funda iei Carol, deŢpre “Arţa româneaŢcă şi monumenţele de arţă din jude ” (nr.13/18 ocţ. 1925); 
Expozi ia regională de la 
Drăgăşani, unde a expuŢ şi Ana 
Vasile Anania, mama viitorului 
Ţcriiţor şi miţropoliţ Barţolomeu 
Anania (nr. 14/8 nov. 1925); 
Constituirea pe baze legale a 
AŢocia iei muzicale “Armonia” de 
sub conducerea dlui. M. 
Pu ureanu, care func iona deja de 
cinci ani (nr.4/14 martie 1926); 
Concerţul ŢuŢ inuţ în daţa de 8 
noiembrie 1926 de violoniŢţul şi 
compo-zitorul George Enescu la 
Teatrul Adreani din Rm.Vâlcea 
(nr.15/11 nov. 1926); Repre-
zenţa ia daţă în prima zi de Paşţi 
de o ţrupă a Teaţrului Na ional 
din Bucureşţi cu pieŢa “Cocoşul 
negru” de Vicţor Efţimiu (nr.7/15 
aprilie 1927). 
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8. Publicarea scriitorilor locali 
 Oraşul Rm.Vâlcea nu avea în perioada inţerbelică o via ă liţerară prea bogaţă, îi lipŢeau marii 
creaţori, cenacluri şi Ţocieţă i liţerare, dar şi o reviŢţă puţernică precum Ramuri de la Craiova, de 
exemplu, care Ţă concenţreze în jurul ei marile for e liţerare locale şi din afară. 
 În aceŢţe condi ii, în paginile ziarului Viitorul Vâlcei, îşi fac loc cu greu pu inii Ţcriiţori locali. 
Numele acestora nu mai Ţpune mare lucru aŢţăzi, dar ei au avuţ un anume rol în men inerea guŢţului 
penţru liţeraţură, penţru ciţiţ. Penţru unii dinţre ei, precum G. Bobei, care publică vreo 20 de poezii, 
Ţau C. Popian, ziarul a înŢemnaţ o şanŢă, un Ţţimulenţ penţru crea iile ulţerioare, ei regăŢindu-Ţe şi în 
paginile altor ziare mai generoase cu literatura, ca Îndrumarea Vâlcei, de exemplu, sau ale unor reviste 
literare, precum Curierul muncii literare (1930-1931) ori Slovar (1940). 
 Un prozaţor apreciabil, care îşi face ucenicia liţerară în ziar, eŢţe Peţre Parţenie, prezenţ cu 
numeroaŢe crea ii originale. ProfeŢor şi direcţor al Seminarului “Sf. Nicolae” din Rm. Vâlcea până în 
1926, când pleacă la Bucureşţi, el eŢţe cunoŢcuţ mai aleŢ ca auţor de manuale şcolare şi Ţcrieri deŢpre 
religie. Un volum al Ţău de “Ţchi e şi înŢemnări din zile de încercare şi biruin ă (1916-1918)”, inţiţulaţ 
Boierul Drăguşi, apăruţ la Bucureşţi în 1923, eŢţe premiaţ de “Carţea RomâneaŢcă”. DeŢpre aceaŢţă 
carte scrie un anume Pix, aducând ca argumente opiniile criţice ale lui N. Iorga şi I. Al. BrăţeŢcu-
Voineşţi. Dinţre prozele Ţemnaţe uneori doar cu ini ialele P.P., aminţim: Cetăţuia. Însemnări din refugiu 
(24 oct. 1920), Sluga şi locotenentul (16 ian. 1921), O povestire cu dracii (2 aug. 1925). 

Mai semnează I. Mărgăriţ (Din captivitate. Prietenilor mei, poezie, 15 mai 1921), Florea Cozian 
(Moş Chivaran, proză, 31 aug. 1924), Marcu (Bisericuţa din deal, 14 sept. 1924), G. Pângulescu (O sfântă 
seară, poezie, 13 iunie 1926) 
 T[oma]. G. Bulat, profesor de istorie şi geografie la Liceul “Al. Lahovari” şi la Seminarul “Sf. 
Nicolae” din Rm.Vâlcea înţre 1921-1926, publică mai mulţe evocări iŢţorice Ţub ţiţlul Din Râmnicul de 
odinioară în nr.20/8 iul. 1923 şi nr.25/9 Ţepţ. 1923, lucrări care îl anun ă pe viiţorul mare istoric al 
biŢericii şi profeŢor univerŢiţar de la Faculţaţea de Teologie din Chişinău, apoi din Bucureşţi. 
 
 9. Materiale folclorice 
 Locul acordat folclorului în paginile ziarului Viitorul Vâlcei coreŢpunde poliţicii redac ionale 
promovaţe de direc iune în concordan ă cu docţrina liberală de păŢţrare şi culţivare a ţradi iilor 
populare, de grijă fa ă de Ţufleţul ăranului român. În aceŢţ ŢenŢ, Viitorul Vâlcei Ţe alăţură alţui ziar 
local în publicarea de culegeri de folclor, Naţionalul Vâlcei (1928-1937), condus de institutorul C. 
DaniileŢcu şi ŢcoŢ de organiza ia jude eană a Parţidului Na ional de Ţub preşedin ia prof. N. Iorga.  
 Aminţirea încă vie a experien elor dramaţice ţrăiţe de ăranii-oŢţaşi care au lupţaţ înţre 1916-
1918 pe fronturile Primului Război Mondial face ca în primii ani de apari ie a publica iei Ţă fie 
preponderenţe “cânţecele de război” culeŢe de foşţii combaţan i de la Ţaţe, cum ar fi Ţergenţul Peţre 
Măţuşea din com. Lăpuşaţa-Vâlcea (nr.2/17 ocţ. 1920), Ţau auziţe şi ţranŢcriŢe de inepuizabilul prof. 
P. Parţenie (nr.4/31 0cţ.1920, nr.5/7 dec. 1920), care ne dă şi o Baladă a războiului (nr.18/6 
febr.1921). Sunţ reproduŢe şi alţe ţexţe de aceŢţ gen, varianţe locale ale unor balade cunoŢcuţe, 
precum: Jianul (nr.11/19 dec. 1920), Mihu haiducul (auziţă de Ienachie Teleşpan din Nemoiu-Vâlcea, 
nr.12/26 dec.1920) sau Ghiţă Cătăniţă (culeaŢă de C.PopeŢcu-Nemoiu, nr.23/13 mart.1921). 

 P. Parţenie publică 
fragmente Din manuscrisele lui 
Anton Pann (nr.21/27 
febr.1921) şi un Ţţudiu De Anul 
Nou şi Sân Văsâiu (nr.14/15 
ian.1922), Marin Apostolescu - 
legenda Busuiocul şi bujorul 
(nr.21/27 febr.1921), iar C. 
[N.] MaţeeŢcu oferă şi el două 
legende interesante:Poves-tea 
mierlei (nr.5/11 febr.1923) şi 
Povestea nevăstuicii (nr.7/28 febr. 
1923). Pr. Ioan MihăeŢcu 
Ţemnează Ţţudiul Obiceiuri de 
Paşti. Ouăle roşii, originea şi 
însemnătatea lor (nr. 30/1 mai 
1921), iar S.Fl. Marian în 
nr.24/16 apr.1922 – Obiceiuri de 
paşti. Originea ouălor roşii.  



 7 

130 de ani de la naştere 
VASILE VOICULESCU  -  PUBLICIST 
 

Viorel Frîncu, 
Publicist 

Biblioteca Judeţeană „V.Voiculescu” Buzău 

 
 În cadrul manifestărilor anuale dedicate Zilelor 
Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” din Buzău, un loc aparte   
l-a avut simpozionul dedicat patronului spiritual al instituţiei, de 
la a cărei naştere s-au împlinit 130 de ani. 
 Poet isihast, prozator, dramaturg şi publicist, Vasile 
Voiculescu, supranumit şi „doctorul fără de arginţi”, pentru 
altruismul de care a dat dovadă în calitate de medic, s-a născut la 
13 octombrie 1884, în comuna Pârscov, judeţul Buzău, într-o familie de ortodocşi, veniţi din 
împrejurimile Sibiului  
 Absolvent al Facultăţii de Medicină din Bucureşti (1903-1909), pe lângă activitatea medicală şi 
de literat, V. Voiculescu a fost şi un publicist şi editor prolific. Împreună cu G. Tutoveanu, Tudor 
Pamfilie şi M. Lungeanu, editează, la Bârlad, revista Florile Dalbe (1 ianuarie-1 noiembrie 1919, 19 
numere), iar în noiembrie 1927, împreună cu T. Păunescu-Ulmu şi N. T. Hersescu, tipăreşte, la Craiova, 
revista „pentru poezie şi artă” Pleiada (1927-1928). De la 28 martie 1924, funcţionează ca director, în 
cadrul Direcţiei de Presă, în Comisia Controlului Cinematografelor, redactor şi şef al propagandei 
sanitare, în Direcţia Educaţiei Poporului din Ministerul Muncii şi Prevederilor Sociale (din 15 ianuarie 
1930). A ocupat funcţia de referent literar, cu grad de director clasa I, la Radiodifuziunea Română       
(1 septembrie 1935-1945).  
 A colaborat la numeroase publicaţii: Azi, Buletinul Societăţii Academice de Turism „România”, 
Cuget românesc, Dacia, Duminica Universului, Flacăra, Flamura, Gândirea, Graiul nostru, Herald, 
Ilustraţiunea naţională, Însemnări literare, Jertfa naţională, Kalende, Lamura (va face parte din 
redacţie), Luceafărul, Muzică şi poezie, Năzuinţa, Radio, Rampa, Ramuri, Răsăritul, Revista copiilor şi 
a tinerimei, Revista Fundaţiilor Regale, România, România literară (1943), Satul, Viaţa literară, Viaţa 
românească, Vremea etc.  
 O perioadă lungă (1930-1945) activează la Societatea Română de Radiodifuziune ca referent, 
coordonator al emisiunilor literare şi colaborator permanent la „Ora satului", multe contribuţii de aici 
sau de la emisiunea „Sfatul medicului" intrând în volumul Toate leacurile la îndemână (1935). Alte 
lucrări de popularizare ale medicului Voiculescu preiau texte apărute iniţial în Lamura, Albina, Vatra, 

România administrativă, Tribuna medicală, Farul căminului. A fost redactor şi fondator al Revistei 
Literare Radio. La 2 august 1940, a fost numit membru în Comisia de cenzură cinematografică de pe 
lângă Ministerul Propagandei Naţionale. 
 În noaptea de 4 spre 5 august 1958, este arestat, judecat şi întemniţat de autorităţile comuniste, 
în cadrul lotului „Rugul aprins”, de la Mănăstirea Antim din Bucureşti, împreună cu ierischimonahul 
Daniel, preotul prof. univ. Dumitru Stăniloaie, arhimandriţii Sofian Boghiu, Roman Braga, Benedict 
Ghiuş, ieromonahul Arsenie Papacioc, Adrian Făgeţeanu ş.a. După 4 ani de temniţă grea petrecuţi la 
Jilava şi Aiud, este eliberat în anul 1962, dar boala contractată în închisoare îi determină sfârşitul la 26 
aprilie 1963. 
 A fost decorat cu „Crucea Meritul Sanitar” clasa I (1925) şi cu Ordinul „Steaua României” 
(1926), iar în anul 1993 a fost primit în Academia Română, post-mortem. 
 

Pe V.Voiculescu l-am descoperit prin gimnaziu, la Rm.Vâlcea, când în toamna lui 1964 am cumpărat 
Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginară de Vasile Voiculescu, abia apărută la 
Editura pentru Literatură. Apoi în liceu aveam să mai iau volumul de nuvele Capul de zimbru şi romanul 
fantast Zahei orbul. Am fost imediat captivat de scrisul său. Despre publicistica sa mi-a vorbit prima dată 
prof.Victor Frunză, la Facultatea de Ziaristică, în 1973. Din păcate, nici astăzi nu există o ediţie completă, 
sau măcar fragmentară a numeroaselor sale contribuţii publicistice la diverse ziare şi reviste. (C.Poenaru) 
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Breviar bucovinean 
Periodice 

 
                                           (Partea a II-a)----------  

 

                   Dr. Liviu Papuc 
Biblioteca Centrală Universitară “M. Eminescu” Iaşi 

 

 
 Publicăm astăzi continuarea studiului “Breviar bucovinean. Periodice” început în nr.9-10 al 
Buletinului de Istoria Presei din septembrie-noiembrie a.c.. Binecunoscutul cercetător ieşean Liviu 
Papuc readuce în atenţie alte trei publicaţii de mare interes pentru zona de Nord a Bucovinei unde au 
apărut în timpul Primului Război Mondial sau imediat după aceea. E vorba de ziarul Dreptatea (1920-
1928), revista Spectatorul (1922-1935) şi Calendarul poporului (volumul din 1921). 

 
Dreptatea. Între 12 mai 1920 şi 9 septembrie 1928 apare, la Cernăuţi, Dreptatea, Organ al 

Partidului Poporului de sub preşedinţia d-lui general Al. Averescu, avându-i drept redactori responsabili, 
în decursul timpului, pe D. Sidoriuc, Nistor Fetilă, dr. Pavel Haureliuc, Emil Cososki. Cu apariţie variabilă 
(săptămânal sau de trei ori pe săptămână), ziarul asigură, în cele patru pagini ale sale, informaţii variate, 
preponderent sociale şi politice, preocuparea de bază fiind contracararea influenţei liberale de la Glasul 

Bucovinei, există însă şi câteva semnături notabile, printre care Atanasie Mitric, Dragoş Protopopescu, 
Em. Kososchi sau Sever Zotta. 

Acesta din urmă figurează cu o singură intervenţie, la 12 şi 15 iulie 1922, p. 2-3 (rubrica „Foiţa”), 
sub titlul Discurs la Congresul Soc. „Ocrotirea orfanilor de război”, ca delegat al Bucovinei la întâlnirea 
de la Iaşi. În afara faptului că este unul dintre rarele articole semnate de prestigiosul genealogist cu subiect 
din afara preocupărilor sale de bază, discursul ne oferă posibilitatea de a pătrunde în intimitatea 
concepţiilor istoricului, pentru că, pe lângă cifrele şi datele seci ale raportului, el încheie apoteotic: „Să nu 
uităm că opera noastră constructivă este o operă de înfrăţire, iar nu de învrăjbire socială, să nu uităm că 
satisfacţiile morale nu vin pe aripile vanităţii, ci din izvorul curat al dreptăţii, să nu uităm că societatea 
noastră nu este o trambulină pentru salturi sociale, ci este o punte de suspine între mormintele eroilor 
noştri şi viaţa orfanilor noştri. Peste ea trebuie să trecem cu capul descoperit şi cu sufletul smerit şi să 
luăm sama ca să nu alunecăm de pe calea dreaptă a muncii, a cinstei, a râvnei pentru binele obştesc, pentru 
binele orfanilor noştri...”. 

Mai trebuie să remarcăm aici şi numărul comemorativ închinat lui M. Eminescu (676 din 27 iunie 
1926), în care, pe lângă reproduceri din opera poetului (La moartea lui Aron Pumnul, La Bucovina şi O, 

mamă), omagierea se produce prin articolele semnate de At. Mitric (De la moartea lui M. Eminescu... şi 
Sub influenţa lui M. Eminescu) şi Em. Kososchi (Tineretul de astăzi şi Eminescu şi Eminescu şi Teatrul), 
pentru ca Em. Kos[oschi] să revină şi la 22 iulie cu Bucovina şi Eminescu. În aceeaşi perioadă de existenţă 
a ziarului (care asigură spaţiul pentru creaţiile în proză ale actorului At. Mitric), în centrul atenţiei este şi 
activitatea Teatrului Naţional, la conducerea căruia era profesorul universitar de engleză Dragoş 
Protopopescu. 
 

Spectatorul. Un Teatru Naţional românesc subvenţionat de stat apare la Cernăuţi în 1922, pentru a 
i se închide definitiv porţile în 1935. Până la această desfiinţare abuzivă, pe la conducerea teatrului s-au 
perindat şapte personalităţi: Constantin Berariu, Dragoş Protopopescu, Victor Ion Popa, Alexandru 
Procopovici, Eugen Bădărău, Mişu Fotino şi Leca Morariu, majoritatea (5) profesori universitari. Prezenţa 
lui Victor Ion Popa trebuie scoasă în evidenţă din mai multe puncte de vedere: forţă artistică, inovaţii 
tehnice, modernitate repertorială, dar şi faptul că „a făcut din searbădul program de sală o adevărată 
revistă de cultură”, după cum spune Ion Anestin. 
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Referirea de mai sus este la Spectatorul, Revistă săptămânală pentru propagandă artistică şi 
literară, condusă de un comitet, care „iese la rampă” pe 29 octombrie 1927 (în stagiunea 1927/1928 au 
apărut 21 de numere) şi ale cărei ultime menţiuni le avem din stagiunea 1929/1930, nr. 11-24. Intenţiile 
revistei sunt clare încă din Cuvânt înainte: „Ne vom strădui să croim o cale mai netedă culturii 
româneşti... De aceea vom sprijini orice manifestare culturală şi literară. Vom îmbrăţişa literatura sub 
orice aspect ar apărea”. 

Într-un număr variabil de pagini (16-20), structura fiecărei apariţii îşi păstrează constantele: o 
scurtă prezentare literară a piesei puse în scenă, povestirea subiectului, pe acte, distribuţia – cu fotografiile 
protagoniştilor, o discuţie cu directorul de scenă, pictorul scenograf şi principalii interpreţi despre „Cum 
se va înscena, monta şi juca...”, pagini cu informaţii de la teatrele din ţară şi străinătate, despre mişcarea 
culturală şi artistică în general. 

Importante sunt, în afara informaţiilor privind repertoriul teatrului (care nu era chiar de ici, de 
colo), a fotografiilor mai tuturor participanţilor la actul scenic (printre care Grigore Vasiliu tânăr, înainte 
de a ajunge „Birlic”), colaborările unor profesori universitari (Vasile Gherasim, Grigore Nandriş, Ioana 
Allaci), care comentează în mod avizat valoarea literară a dramaturgilor puşi în scenă, precum şi infuzia 
de poezie tânără, atât a unor oameni de teatru – Gina Sandri şi Atanasie Mitric – cât şi a unor poeţi „de 
drept”: Traian Chelariu, Mihail Celarianu, Dragoş Vitencu, George Voevidca, Vasile Gherasim, Mircea 
Streinul, Nicolae Roşca, T. Ulmanu – cei mai tineri nefiind, încă, „iconari”. 

O excelentă iniţiativă şi o excelentă revistă, care merita, ca şi Teatrul Naţional din Cernăuţi, o 
existenţă mai îndelungată. 
 

Calendarul poporului. Apare la Suceava, sub egida (adică Editura şi Tipografia) „Şcolii 
Române”, încă din 1915. După cum ne informează Ioan Cocuz (Presa românească în Bucovina..., p. 67), 
din 1919 calendarul în cauză este „redigiat” de Aurelian Tăutul, „preot ort. or. în Suceava (Bucovina)”, 
după cum precizează el însuşi pe volumul din 1921, pe care-l avem în faţă. Exemplarul acesta este grăitor 
de la sine, cuprinzând un bogat material, comun, de altfel, tuturor tipăriturilor de acest gen. Reţinem, după 
partea obligatorie cu sărbătorile de peste an, fie ele „naţionale şi domneşti” sau „mutabile”, calendarul 
armeano-oriental, calendarul iudeilor – probă a deschiderii etnice proprie Bucovinei – pentru a ajunge la 
partea literară. 

„Cronica anului trecut (19 nov. 1919 – 28 nov. 1920)”, semnată de Victor Morariu, încă profesor 
gimnazial la Suceava, înainte de a ajunge universitar la Cernăuţi, conţine, pe zile, informaţii importante, 
unele greu de găsit în alte surse de informaţii. Acestea sunt atât de interes general-naţional, cât şi fapte 
locale, semnificative pentru o anumită stare de spirit şi pentru un anumit curs al mişcărilor naţional-
sociale. 
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Partea literară propriu-zisă se sprijină pe semnăturile lui Alexandru T. Stamatiad, C. Ionescu-Olt, 
Petre Dulfu, George Voevidca, V. Lăiniceanu, D. Furtună (versuri – la care se adaugă poezii poporale din 
colecţia lui G.T. Kirileanu), A. Mândru, preot C. Ureche, Artur Gorovei, N.N. Beldiceanu, Teofil Bizom, 
Isidor Ieşan, Vasile Balintescu, Adina Gr. Olănescu (scrieri în proză de facturi diferite, de la schiţă la 
cugetări, de la pilde la sfaturi morale). Nu puteau lipsi, evident, câteva sfaturi gospodăreşti. 

După cum se vede, o structură compozită, în care, pe lângă semnături prestigioase (vezi Artur 
Gorovei, G. Voevidca, Al.T. Stamatiad, P. Dulfu, N.N. Beldiceanu), apar şi autori ignoraţi complet de 
istoria literaturii (chiar locale), care aveau însă ceva interesant de spus la momentul respectiv. 

Demnă de relevat ni se pare contribuţia preotului Aurelian Tăutul, un cvasi-necunoscut, care se 
laudă (şi nu-i o laudă deşartă) cu mai multe broşuri de popularizare privind vieţile sfinţilor. Din cele 14 
broşuri anunţate la 1921 ca fiind de vânzare la Librăria „Şcoala Română” din Suceava, am reuşit să vedem 
câteva, păstrate în depozitele B.C.U. Iaşi: Viaţa pământească a Preasfintei Fecioare Maria, 114 p., Viaţa, 
suferinţele şi minunile marelui martir Dimitrie, 77 p., Viaţa şi minunile Sf. Ioan cel Nou de la Suceava, 
prelucrare după Vieţile sfinţilor, 98 p., ajunsă, în 1921, la ediţia a IV-a. Toate acestea făceau parte dintr-o 
„Bibliotecă poporală religioasă”, ceea ce arată intenţia şi hotărârea de lucru temeinic, organizat, bine 
făcut, urmând un program clar. Ultima broşură pomenită mai conţine, între paginile 53-58, un „Adaos”, în 
care preotul-autor relatează „întâmplările” moaştelor în timpul primului război mondial, cu ducerea lor la 
Viena, cu revenirea lor pe pământul Bucovinei (toate cu amănunte privind data şi persoanele implicate), 
primirea de către populaţie şi slujbele ţinute cu această ocazie. Din nou momente emoţionante, dar şi 
oferta de informaţii certe, la obiect, greu de găsit în alte surse. 

Alte amănunte despre cine a fost şi ce-a mai făcut preotul Aurelian Tăutul, din păcate, nu avem. 
Dar şi pentru ceea ce ştim, merită toată cinstea şi preţuirea noastră. 
 

Propuneri pentru 
“Istoria jurnalismului 
din România în date” 

ediţia a II-a revizuită şi adăugită 
 
   Continuăm cu noi propuneri de publicaţii peri-
odice ce ar trebui introduse într-o nouă ediţie a 
Istoriei jurnalismului din România în date [IJRD]. 
Vom pleca tot de la celebra Enciclopedia României 
a lui Lucian Predescu [LN] din 1940, apărută în 
ediţie anastatică în 1999, la Ed. Vestala, şi care 
constituie mereu o sursă importantă de date în 
domeniu, aproape neexplorată din păcate. Cum nu 
au fost cercetate nici alte surse, precum, în cazul 
de faţă, Publicaţiile periodice din Oltenia. Catalog 
(ziare, gazete, reviste) 1838-1976 [PPO], de Tudor 
Nedelcea şi Marcel Ciorcan [TN-MC], Biblioteca 
Judeţeană Dolj, Craiova, 1976.  
● Actualitatea. Conform LP, care reia datele din 
Publicaţiile periodice româneşti [PPR], tom.I “Ziar 
săpt. Turnu-Severin. 20 febr. 1900-1 nov.1901 şi 20 
dec.1905-18 mai 1906. De la 1 sept.1901 [1908 – 
la TN-MC] ziar conservator. De la 18 iunie 1900-1 
nov.1901, dir. N.Cernătescu”. PPR, tom.II, adaugă 
date noi de apariţie [reluate parţial şi de TN-MC]: 29 
dec. 1905-18 mai 1906, 9 martie 1908-31 mai 
1909, 20 apr. 1914-14 august 1916. Ciudat este că 
publicaţia nu este menţionată în Presa doljeană de 
ieri şi de azi. Catalog alfabetic, de Florentina 
Urziceanu şi Lavinia Dumitrescu, Craiova, 2009, 
sub egida Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia 
Aman” Dolj. La BAR are cota P.IV 1102. 

● Acţiunea naţională. Nu e menţionată în  
Enciclopedia lui Lucian Predescu şi nici în 
Presa doljeană…, dar TN-MC o reţine, dând şi 
cota de la BAR, P.IV 4234. Iată descrierea din 
PPO: “T.Severin. 12 aprilie-31 mai 1915. Săpt. 
Dir.-propr.: Puiu D. Th. Carteanu. De la 24 mai 
2015, subtitlul: Organ conservator”. Cu 
aceleaşi date se află inclusă şi în Dicţionarul 
presei româneşti (1731-1918) de Georgeta 
Răduică şi Nicolin Răduică, Ed. Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1995. 
● Adevăr, siguranţă, bucurie. Datele de 
apariţie (1932-1936) la LN sunt greşite, de 
aceea vom face descrierea după PPR, tom.V: 
Foaie pentru vestirea adevărurilor evangheliei 
şi de zidire sufletească. Ploieşti. 1 ianuarie 
1931-decembrie 1937. Tip. Românească. O 
descriere amănunţită, pe ani, în fişa scrisă de 
mână de la BCU Cluj-Napoca. 
●●● Despre următoarele publicaţii: Adaos la 
“Buletin, foaia publicaţiilor oficiale”, Adaos 
la “Foaia Sătească a Principatului 
Moldovei”, Adaos extraordinar la “Foaia 
Sătească”, precum şi “Buletin, foaia 
publicaţiilor oficiale” şi “Foaia Sătească a 
Principatului Moldovei” vom scrie un articol 
special, căci nu doar că lipsesc din IJRD, dar şi 
în alte surse sunt trecute cu date greşite. Ele 
sunt descrise însă în PPR, tom.I, afară de 
“Foaia Sătească a Principatului Moldovei”, 
care e descrisă cu lux de amănunte în 
Dicţionarul presei româneşti de Georgeta 
Răduică şi Nicolin Răduică, Ed. Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1995. Grupul acesta de publicaţii 
merită o tratare aparte. 

(C. Poenaru) 
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STUDII ● CERCETĂRI ● EVENIMENTE 
 
■■■ Monografie privind revista Afirmarea din 
Satu Mare (1936-1940). Prof. Maria Antonescu 
(nora regretatului istoric literar şi al presei Nae 
Antonescu) a publicat recent la Editura Citadela din 
Satu Mare un volum monografic despre Revista 
Afirmarea (1936-1940). Apărută în colec ia "Din 
istoria presei sătmărene", lucrarea a fost lansată în 
data de 30 septembrie a.c. la Sala Multimedia a 
Bibliotecii Jude ene Satu Mare, în prezen a unor 
cunoscu i oameni de litere, gazetari şi editori din 
peisajul cultural sătmărean, precum Alexandru 
Zotta, Ioan Nistor, Viorel Câmpean, Grigore Scarlat, 
Voicu D. Rusu, Aurel Pop ş.a. Publica ia a fost 
vreme de aproape cinci ani un adevărat catalizator 
al for elor creatoare ale intelectualită ii sătmărene, 
încercând să ridice vechiul Sătmar “la un nivel 
cultural comparabil cu celelalte oraşe transilvănene.” 

 
 
■■■ Mihail Sebastian, publicist şi critic literar. 
Sub acest titlu, Răzvan Voncu publică în România 
literară,nr.50 din 28 noiembrie 2014 o “Cronică a 
edi iilor” la Opere III-IV de Mihail Sebastian, edi ie 
coordonată de Mihaela Constantinescu-Podocea, 
text ales şi stabilit, note, comentarii şi variante de 
Mihaela Constantinescu-Podocea, Oana Safta şi 
Petruş Costea, volume apărute în 2013 sub egida 
Academiei Române/Funda ia Na ională pentru 
Ştiin ă şi Artă. Cele două volume acoperă anii 1926-
1932, “adică mai pu in de jumătate din intervalul 
creator al lui Sebastian”, imensul material fiind 
ordonat cronologic, nu tematic. Au mai existat 
încercări de a valorifica crea ia publicistică a lui 
Sebastian, poate cea mai importantă din opera 
acestuia. Astfel, cercetătoarea Cornelia Ştefănescu 
a editat trei volume din publicistică, în 1969, 1972 şi 
2002. R.Voncu observă că publicistica politică a lui 
M.Sebastian s-a desfăşurat în principal în paginile 
cotidianului Cotidianul, condus de Nae Ionescu. 

■■■ Ion oan ă, de la cronică de film la 
poezie. Aflu din presa noastră cea de toate 
zilele că Ion oan ă, din Rm.Vâlcea, şi-a lansat o 
carte de poezie la cea de-a XXI-a edi ie a 
Târgului Interna ional Gaudeamus – Carte de 
învă ătură ce a avuit loc la mijlocul lunii 
noiembrie a.c. la Pavilionul Central Romexpo din 
Bucureşti. Cartea se cheamă Templul Devenirii 
Noastre şi a apărut la Editura Singur din 
Târgovişte, prilejuind - conform prefa atoarei 
Mihaela Rădulescu – o inefabilă pătrundere în 
adâncurile sufletului, ale mirajului dragostei. Mă 
bucur, căci autorul este fostul meu colaborator 
de la ziarul Orizont din Rm.Vâlcea de acum 40 
de ani. Era un puşti de liceu, îndrăgostit peste 
poate de arta filmului, de nu îl mai scoteai din 
sala de cinema. Într-o zi mi-a adus la redac ie o 
cronică la unul din filmele văzute, i-am cerut să 
facă unele corecturi, să fixeze mai bine mersul 
ac iunii, să ofere date mai complete despre 
numele interpre ilor şi despre realizatori (regizor, 
scenarist, director de imagine etc.). I-am publicat 
mai multe cronici, în ciuda unor reticen e ale 
redactorului-şef că e prea tânăr. Peste vreo doi 
ani a terminat liceul şi s-a terminat colaborarea 
noastră. L-am mai întâlnit acum câ iva ani, era 
deja un om matur, mă gândeam chiar sa-l atrag 
în redac ia unui proiectat ziar. Văd că a ajuns 
poet, aşa cum îi stă bine oricărui gazetar , fie el 
şi cronicar de film, care lasă lumea realului şi 
trece în cea a visurilor cu ochii deschişi. 
 
■■■ Biblioteca Jude eană “Ioan N. Roman” 
din Constan a – periodice dobrogene on-line. 
De mai mul i ani, Biblioteca dela malul Mării 
Negre oferă cititorilor interesa i, care nu sunt sau 
nu pot veni la Constan a, posibilitatea ideală de 
a consulta de la distan ă, alături de o serie de 
căr i importante despre inutul şi oamenii 
Dobrogei, mai multe publica ii dobrogene vechi, 
acestea fiind scanate în format PDF. Aceste 
prime periodice digitizate sunt: Astra (1935), 
Aurora Dobrogei (1932-1937), Coasta de 
Argint (1928-1929), Colnicul Hora (1903), 
Constanţa (1945), Farul (1933), Farul Cons-
tanţei (1883-1885), Gazeta de Constanţa 
(1928), Geana Mării (1933), Graiul Dobrogei 
(1935-1936), Litoralul (1939-1943), Ovidiu 
(1898-1910), Viaţa dobrogeană (1927). Sperăm 
să fie scanate şi alte publica ii, care să poată fi 
consultate on-line. Este o uriaşă mână de ajutor 
întinsă cercetătorilor de pretutindeni, dar şi o 
măsură de protejare a publica iilor originale. 
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 Asociaţia Mondială a Ziarelor şi a Editorilor de Ştiri (WAN-IFRA) organizează între 1-3 iunie 
2015 în capitala Statelor Unite ale Americii, Washington D.C., un triplu mare eveniment media. Este 
vorba de cel de-al 67-lea Congres Mondial al Media de Ştiri, cel de-al 22-lea Forum Mondial al Editorilor 
şi cel de-al 25-lea Forum Mondial al Publicităţii. 
 Sunt aşteptaţi să participe, ca în fiecare an, peste 1000 de editori, directori de edituri, directori 
administrativi, redactori șefi, precum și alți reprezentanți de ziare importante din întreaga lume, în cadrul 
unui program deosebit de bogat, divers şi interesant, cu sute de comunicatori. 
 WAN-IFRA este organizația mondială a ziarelor și editorilor de ziare care reprezintă mai mult de 
18000 de publicaţii, 15000 de site-uri și 3000 de companii din mai bine de 120 de țări. Misiunea ei 
principală este nu doar aceea de a apăra și promova libertatea presei, calitatea jurnalismului și integritatea 
actului editorial, ci și dezvoltarea unor afaceri prospere în domeniul media. 
 Pentru înscriere, puteţi apela la telefon: +49.69.240063-0, fax: +49.69.240063-300 sau e-mail: 
info@wan-ifra.org.  
 Informaţii suplimentare puteţi obţine de pe site-ul: www.wan-ifra.org. 
 
■■■ Colocviu Interna ional de Istorie literară 
(Lima, 9-10 aprilie 2015): “Presa în devenire 
literară”.Organizată de Grupul de Cercetări Colom-
bia privind “tradi iile cuvântului”, întâlnirea din 
capitala Peru încearcă să continue dezbaterile în 
jurul diverselor forme pe care presa le-a adoptat în 
formarea şi transformarea culturală a societă ilor, 
atât ca receptacul de idei, imagini şi discu ii,cât şi 
ca protagonistă ea însăşi a unor astfel de trans-
formări. Printre temele principale ce vor fi abordate: 
      ● Procese literare în presa naţională şi 
regională.  
     ● Studii comparative ale presei (diverse naţiuni, 
diverse timpuri). 
     ● Imaginea, caricatura şi publicitatea în presa 
literară. 
     ● Încercări teoretice şi metodologice pentru 
studiul presei. 
     ● Istoria criticii, istoria traducerii şi istoria lecturii 
în presă. 

     ● Intelectuali, idei şi ideologii în presă.  
     ● Partide politice, grupuri sociale şi confrerii 
literare în presă. 
     ● Presă, canon şi genuri literare. 
     Reuniunea se va deschide cu o temă privind 
publica iile periodice literare şi oglindirea 
fenomenelor literare în presă, prin prisma tuturor 
disciplinelor şi ştiin elor sociale şi umane. După 
care vor urma discu ii pe ateliere de lucru, ca şi pe 
marginea comunicărilor prezentate în plen. 
 

* 
Locul de desfăşurare: 

Centro de Estudios Lite-rarios Antonio Cornejo 
Polar, Av. Benavides 3074 – Miraflores. Lima 18, 
Perú. Teléfono: 449 0331. http://www.celacp.org.  

Informa ii: 
Grupo de investigación Colombia: tradiciones de la 
palabra. Email: historialiteraria@gmail.com. 
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