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NeăscriuădragiiănoştriăCititori 
 

● Viorel Frâncu (Buzău): Serios, metodic şi 
meticulos, excelent cunoscător al istoriei presei 
buzoiene şi râmnicene, despre care a publicat şi 
nişte cărţi, prietenul nostru cu prestanţă de cerce-
tător anglo-saxon are timpul drămuit. De aceea nu 
l-am presat să ne mai trimită materiale. Dar el a 
găsit totuşi timp şi pentru revista noastră, chiar 
dacă a avut de rezolvat mai multe treburi urgente 
ca “redactor la revista Fundaţiei Mareşal Al. 
Averescu şi în plus a trebuit să pregătesc o 
comunicare ştiinţifică organizată anual de Şcoala 
de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene Aurel Vlaicu de 
la Ziliştea-Boboc, la care particip de vreo 3 ani. În 
sfârşit – ne scrie el într-un e-mail – tot răul a fost 
spre bine, în sensul că, făcând o cercetare privind 
campania Armatei a IX-a germane în timpul 
primului război mondial, am descoperit o mulţime 
de informaţii despre ziarul Kriegs-Zeitung 9. 
Armee, despre care am văzut că nu s-a făcut 
vorbire în revista dvs., deşi un nr. din 10 aprilie 
1918 se află în B.A.R.” Suntem extrem de bucu-
roşi că materialul nostru din BIP nr.3 din martie 
a.c. - Periodice germane în timpul ocupaţiei din 
România (1916-1918) -, deşi succinct şi ilustrativ 
doar, a stârnit atâta interes încât a îmboldit la 
aprofundarea cercetărilor pe tema respectivă. 
Vom publica acest material, însoţit şi de altele în 
acest sens, în numărul dublu al BIP nr.7-8 pe iulie-
august din vara aceasta. Deocamdată, în acest 
nr.6 al BIP am făcut loc unui alt material de la 
cercetătorul buzoian, privind comunicarea făcută 
de istoricul Valeriu Niculescu la recentele Zile 
“Pamfil Şeicaru”, “care a clarificat, în sfârşit, data 
şi locul naşterii lui Pamfil Şeicaru, despre care s-
au bătut câmpii prin toate lucrările ştiinţifice.” Dar 
aceasta nu-i totul. Pe lângă cele două materiale, 
Viorel ne mai trimite şi două fotografii, una cu 
prima pagină a nr. 600 al revistei germane (din 
care zice că ar fi descoperit 7 numere în arhivele 
şi bibliotecile germane) şi o alta cu casa lui Pamfil 
Şeicaru de la Buzău, aflată intre Tribunal şi o altă 
clădire din dreapta fotografiei. Mărturisim că în 
faţa unei asemenea bogăţii de informaţii nu ştim 
cum am putea mulţumi mai bine colaboratorului 

nostru. Cum nu avem încă fonduri băneşti pentru 
recompensarea contribuţiilor articliere şi ştiinţifice, 
promitem să-l primim pe prietenul nostru câteva zile 
la “moşia” noastră de la ţară, de la Şirineasa-Vâlcea, 
unde se află şi Arhiva noastră de Presă - spre 
sfârşitul lunii iulie şi începutul lunii august - şi unde 
putem să-l tratăm cu o ţuiculiţă oltenească, răcită în 
fântână şi băută pe îndelete sub un prun răcoros. 
● Iulian Boldea (Târgu Mureş): Aceeaşi preţuire şi 
prompte mulţumiri pentru semnalarea apariţiei noii 
sale reviste Alpha. 
● Benone Neagoe (secretar general al Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti): Ne aşteaptă la o discuţie 
colegială la sediul UZP din Bucureşti. 
● Mihăiţă Enache (Bucureşti): Sunt în culpă, căci 
nu am reuşit să-i scriu şi să îi trimit un material 
pentru revista şi site-ul său redescoperaistoria.ro 
despre Periodice germane în timpul ocupaţiei din 
România (1916-1918). Mai greşim şi noi. 
● Marian Petcu (Bucureşti): Ne mulţumeşte pentru 
BIP şi ne tot invită la un pahar de vorbă şi de vin, 
mai ales că suntem vecini de cartier, dar, prinşi cu 
atâtea treburi de serviciu şi familiale, nu mai ştim să 
găsim un răgaz de timp şi pentru sufletul nostru. 
● Ion Volcu (Brăila): A citit întâmplător nr.5 din BIP, 
trimis la Biblioteca Judeţeană Brăila, şi a rămas sur-
prins şi încântat de conţinutul său. Şi-a adus aminte 
că ne-am întâlnit la Congresul de Istorie a Presei de 
la Piteşti, în 2010, şi atunci l-am găzduit o noapte la 
mine în Bucureşti, căci pierduse trenul de întoarcere 
spre Brăila. Mă felicită şi crede “că este un proiect 
foarte bun”, iar curajul pe care l-am avut “de a spune 
anumite adevăruri despre ARIP este de remarcat.” 
Imediat i-am trimis şi nr.1-4 ale BIP. Drept pentru 
care am primit invitaţia de a vorbi despre proiectul 
meu la o consfătuire metodică cu bibliotecarii din 
judeţ, dar la care nu am putut participa din lipsă de 
timp. Mi-a trimis el însă o primă parte dintr-un articol 
privind “Cenzura presei din Brăila”,pe care încep să-l 
public chiar în acest număr. 
● Ion N. Oprea (Vaslui): Autor al mai multor cărţi de 
istorie a presei locale. I-am pierdut însă adresa de  
e-mail. Cine o ştie să mi-o trimită şi mie. 
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CENTRUL ROMÂN DE ISTORIA PRESEI 
 
■ Întregireaă colec iilor. Aceasta este princi-
pala activitate desfăşurată la Arhiva de Presă. 
Găsirea de noi publica ii periodice şi comple-
tarea colec iilor existente presupune scotocirea 
prin arhive şi anticariate, prin târguri de 
vechituri, dar şi pe site-uri de vânzări de profil, 
gen okazii.ro, de unde am avut surpriza să ne 
procurăm câteva titluri neaşteptate. Vom 
reveni pe larg în nr.7-8 iulie-august 2014. 
■ Arhiva digital . Începută încă înainte de 
crearea CRIP, ca măsură practică obligatorie 
pentru un proiectat Muzeu virtual al Presei 
Române, ac iunea de scanare şi digitizare în 
PDF a publica iilor periodice, dar şi a 
documentelor pe hârtie privind istoria presei, 
continuă. Cu scannere de „amatori”, copiem 
deocamdată doar reviste cu format maxim A4. 
Este suficient pentru multe publica ii inter-
belice de prestigiu. Pentru ziarul Drum nou, de 
exemplu, apărut la Rm.Vâlcea între 23 august 
1951-29 august 1952, care are un format mare 
43x32 cm şi care nu se găseşte în colec ie 
completă la Biblioteca Academiei, a fost 
nevoie să fie mai întâi fotografiat, acolo unde 
l-am găsit, şi abia apoi imaginile rezultate au 
fost convertite în PDF. Aici vorbim doar 
despre „Arhiva digitală proprie”, altfel, pentru 
publica iile digitizate deja de alte insitu ii – 
precum Biblioteca Metropolitană Bucureşti 
(dacoromanica.ro) sau Biblioteca Centrală 
Universitară din Cluj-Napoca (bcucluj.ro/tran-
ssylvanica), vom face demersurile necesare 
pentru a le putea copia pe supor i de stocare 
off-line, astfel încât să poată fi studiate la o 
bibliotecă sau chiar acasă, fără condi ionarea 
legăturii la Internet. 
■ Arhivaă deă Pres ă inundat ! Din cauza 
ploilor deosebit de abundente din ultimele 
săptămâni, care au afectat profund şi zona 
comunei Şirineasa-Vâlcea unde se află 
depozita i sacii cu ziare şi reviste ale Centrului 
Român de Istoria Presei, o parte din aceştia au 
fost cuprinşi temporar de apele pluviale, fără a 
suferi însă pagube majore, căci majoritatea 
erau saci de plastic. Din acest motiv, scopul 
Taberei de cercetare din această vară se va 
modifica într-o Tabără de restaurare şi 
conservare. Odată cu venirea zilelor calde şi 
senine, publica iile vor fi scoase din saci, puse 
la uscat şi aerisire pe mese afară în curte, apoi 
triate superficial după titluri şi puse pe poli e 
uscate de rafturi, unde apa şi umezeala nu au 
ajuns. Cu ajutorul unor prieteni şi cunoscu i 
sperăm să amenajăm, de asemenea, încă vreo 
câteva rafturi noi pentru depozitare. 

LUCR RIăÎNăDERULARE 

Ziarulă„Drumănou” 
(Rm. Vâlcea, 1951-1952) 

       Printr-un act emis de domnitorul Mircea cel Bătrân la 8 
ianuarie 1392, Vâlcea a fost primul jude  atestat documentar din 
România. Poate de aceea la reforma înfăptuită prin Legea nr.5 
din 6 septembrie 1950 i-a fost apreciată importan a istorică şi s-a 
men inut ca unitate administrativ-teritorială sub denumirea de 
Regiunea Vâlcea. 
       În anul 1951 se înfiin ează Centrul Poligrafic nr.9 
Rm.Vâlcea, care va fi dotat cu maşini noi ce vor permite editarea 
gazetei săptămânale Drum nou. Publica ia va apărea în 4 pagini 
mari, în fiecare sâmbătă, între 23 august 1951 şi 29 august 1952, 
ca organ (oficial) al Comitetului Regional PMR şi al Sfatului 
Popular Regional Vâlcea. În toată această perioadă, redactor-şef 
a fost Gh. Stănculescu, cel care, după noua reforma 
administrativă din septembrie 1952, când regiunea Vâlcea 
dispare şi se comasează în mare parte cu regiunea Piteşti, va 
trece redactor-şef la ziarul Secera şi ciocanul care apărea la 
Piteşti. 
       Atât Horia Nestorescu-Bălceşti, în Bibliografia presei 
vâlcene 1875-1975, din Studii vâlcene, nr. 1/1971, cât şi Petre 
Petria, în Pagini din istoria presei scrise vâlcene, Ed.Conphys, 
Rm.Vâlcea, 2001, sus in că gazeta ar fi apărut între 8 sept.-29 
dec. 1951, perioadă re inută şi de Flori Ghi ă în Istoria 
jurnalismului din România în date, Ed.Polirom, Iaşi, 2012. Într-
adevăr, colec ia de la Biblioteca Academiei Române, aşa cum a 
descoperit Cristian Poenaru, începe cu data de 8 septembrie 
1951, dar e nr.3, şi se sfârşeşte cu nr.52 din 10 august 1952. 
       În fapt, gazeta Drum nou, având redac ia la Rm.Vâlcea, în 
str. Tudor Vladimirescu nr. 58, a apărut între 23 august 1951 şi 
29 august 1952, aşa cum corect se men ionează în Enciclopedia 
jude ului Vâlcea (coord. Ion Soare), vol.I, Ed.Fortuna, 
Rm.Vâlcea, 2010. 
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    “Unăstudiuădeăcază- elăînsuşiăunăcaz! 
SAU     Cumăs ăajungiădoctorăînăştiin e…ăf r ăcunoştin e! 

 

“Goana după doctorate” cu orice preţ a ajuns astăzi o competiţie între oamenii cu bani şi 
politicieni, pentru a avea un CV cât mai răsunător, ştiut fiind că susţinerea unui doctorat costă anual, doar 
ca taxe oficiale, cel puţin 1000 de euro. “Doctoratul în (orice) ştiinţe” a început să fie vânat şi de tinerele 
aspirante la Gloria academică, dormice să ocupe – cu concursul unor profesori îndrumători “înţelegători” - 
un post gras în învăţământul superior privat. Acestea fac orice compromis pentru a pune mâna pe 
patalamaua doctorală, puţin le pasă dacă au cunoştinţele necesare în domeniu, dacă sunt înclinate spre 
cercetarea ştiinţifică sau dacă au pricepere pedagogică. De aceea, sunt de accord cu propunerea 
susţinută de rectorii a trei mari instituţii de învăţământ superior din ţara noastră – Universitatea Bucureşti, 
Medicină şi ASE – de a se publica pe Internet toate cele 33.000 de teze de doctorat, spre a putea citi şi 
verifica oricine câtă originalitate şi cât plagiat sunt în ele, cât de întemeiate ştiinţific sunt, cât de bine 
redactate sunt. 

În cele ce urmează vă vom prezenta o “comunicare ştiinţifică” elaborată şi prezentată de o 
doctorandă de la Universitatea din Piteşti şi publicată în volumul de lucrări al unui congres internaţional, 
pentru a vedea cât de jos pot să coboare unii profesori universitari standardele universitare şi publicistice 
pentru unele candidate la titlul de “doctor în ştiinţe”. 

 
*** 

 Elena Popescu (Drăgan) era în 2012 asist.univ.drd. la Universitatea din Piteşti şi a participat, se pare, 
la Congresul Internaţional de Istorie a Presei de la Chişinău, din 27-28 aprilie 2012, lucrarea sa Contribuţii la 
istoria presei româneşti – presă locală argeşeană. Studiu de caz: ziarul “Secera şi ciocanul” (1951-1989) 
fiind publicată în volumul colectiv Mass-media: între document şi interpretare (coordonator Silvia Grossu), tipărit 
la centrul Editorial-Poligrafic USM, Chişinău, 2012 (p.160-172). 
 Cu origini în Vâlcea, trăitor ani întregi în fosta regiune Piteşti (redenumită apoi Argeş), cunosc foarte 
bine ziarul Secera şi ciocanul, pe care îl citeam zilnic până spre 1968, când în noul judeţ Vâlcea a început să 
apară ziarul local Orizont. Am fost dar cu atât mai curios să văd ce analiză face doctoranda de la Piteşti şi la ce 
concluzii a ajuns referitor la acest periodic cu o viaţă lungă de 38 de ani, „oglinda” fidelă a activităţilor 
industriale, social-politice şi culturale din trei mari zone: Argeş, Muscel şi Vâlcea.  

Până la apariţia revistei Argeş în 1966, ziarul a fost singura tribună de prezentare şi lansare pentru 
creatorii locali, poeţi, prozatori, critici, dramaturgi, muzicieni, actori, artişti plastici, interpreţi de muzică populară 
şi uşoară etc. Tot în paginile acestei publicaţii au fost utilizate o gamă largă de genuri gazetăreşti (reportaje, 
raiduri-anchete, informaţii, foiletoane, articole de specialitate, tablete, interviuri etc.), au fost duse campanii 
gazetăreşti intense, s-au publicat mii de pagini speciale despre marile şantiere şi obiective industriale ale 
regiunii, de la Hidrocentrala de la Vidraru la cea de pe Lotru, de la Întreprinderea Mecanică ARO Câmpulung 
Muscel până la Combinatul Petrochimic Piteşti şi multe altele. Ziarul acesta, ca şi alte ziare judeţene, a scos 
zeci de foi volante sau ediţii dedicate unor evenimente deosebite, a avut subredacţii în marile oraşe ale regiunii, 
a primit mii de scrisori de la corespondenţii voluntari. Aici s-au format mulţime de ziarişti profesionişti. 
 Ei, bine, nimic din toate acestea nu se regăseşte în „studiul de caz” al doctorandei! 
 Între titlul comunicării şi conţinutul acesteia este o mare discrepanţă, care denotă necunoaşterea 
impardonabilă a metodologiei de redactare a unei lucrări ştiinţifice. De fapt, autoarea se bazează aproape în 
exclusivitate doar pe răsfoirea, nici măcar pe studierea atentă a mai multor dosare ale Secţiunii Propagandă şi 
Agitaţie a Comitetului Regional al PMR Argeş, strict din perioada 1951-1961, extrapolând însă concluziile până 
în… 1989. Aceasta deşi în cei 28 de ani dintre 1961-1989 au apărut schimbări majore în istoria fostei regiuni 
Argeş şi a ziarului Secera şi ciocanul. Astfel, fosta Secţiune de Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Regional al 
PMR Argeş a dispărut de mult, iar după reorganizarea politico-administrativă din 1968, odată cu înfiinţarea 
Judeţului Argeş, a căpătat alt nume, altă structură, alte atribuţii. Însuşi Partidul Muncitoresc Român (PMR) şi-a 
schimbat numele, în 1965, în Partidul Comunist Român (PCR). 

Autoarea habar nu are de istoria recentă a ţării şi, ceea ce e mai dureros, nici măcar de istoria regiunii, 
iar apoi a judeţului Argeş aflat indirect în obiectivul studiului său de caz. Astfel, la p.161 susţine că în 1951, 
după reforma administrativă noua regiune Piteşti ar fi cuprins „actualele judeţe Vâlcea, Olt, Sibiu şi, bineînţeles, 
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Argeş”. Gravă greşeală de informare, dar şi de logică elementară, căci doar unele „părţi” din respectivele judeţe 
au constituit fosta regiune Argeş. 
 Altă gogomănie. În art.1 al Legii presei din 1974 NU se putea menţiona în nici un caz că presa era 
aservită… PMR (adică Partidului Muncitoresc Român), căci denumirea respectivă fusese schimbată încă prin 
Constituţia din 1965 în PCR (Partidul Comunist Român). 
 Se pare că doctoranda nu a răsfoit decât documentele de arhivă de la Comitetul Regional al PMR 
Argeş, având încredere oarbă în ele, ea nu a fost la Biblioteca Academiei, nici măcar la fişierul cu cataloagele 
publicaţiilor periodice, căci altfel ar fi constatat că „presa de întreprindere” chiar a existat cu adevărat, nu doar în 
proiecte, aşa cum susţine, colecţiile „gazetelor de uzină” editate până prin 1974 putând fi consultate de oricine.  
 Există însă aprecieri eronate şi în ceea ce priveşte unele probleme ce ţin de activitatea redacţională, 
toate preluate fără discernământ critic din rapoartele şi informările unor activişti agramaţi de la Secţia 
Propagandă şi Agitaţie. De exemplu, la p.169 se susţine că persoanele care se ocupau cu cenzura nu erau 
„specialişti în ale gazetăriei”, dar că ar fi avut un rol mult mai important decât al redactorului-şef în politica de 
cadre, putând aduce şi schimba pe oricine după cum voiau. Apoi, la p.170 se afirmă ritos, în ciuda oricăror 
evidenţe, că un corector era de asemenea mai presus de secretarul de redacţie sau redactorul-şef, întrucît el 
„era primul care accepta sau nu publicarea unui articol”. 
 Chiar dacă nu a lucrat într-o redacţie, autoarea putea să întrebe pe foştii redactori de la Secera şi 
ciocanul, se putea informa şi să vadă că niciodată lucrurile nu au stat aşa cum le prezintă. 
 Înspăimântător este că viitoarea doctor în ştiinţe nu este capabilă să facă nici măcar diferenţa între un 
ziar şi o revistă, confundând aproape întotdeauna revista literară Argeş, apărută în 1966, cu ziarul Argeşul 
care a apărut după 1990! Iar cu o auto-suficienţă proprie doar acelora care se ştiu protejaţi de cineva, aduce ca 
argument în favoarea celor spuse faptul că ar fi studiat la Biblioteca Judeţeană Argeş „Colecţia ziarului Argeşul, 
1966-1989”!!... 

Nu putem trece cu vederea nici grave greşeli de gramatică de genul „a investii”, când infinitivul are doi 
„i” (p.168) sau erori logico-istorice de genul „ziarele fiind ale partidelor” (p.170), când se ştie că înainte de 1989 
nu exista decât un singur partid. 
 Ca mai toţi doctoranzii de după 1989, şi Elena Popescu (Drăgan) a simţit nevoia să pedaleze pe 
marota „gravei moşteniri a trecutului”, calificând ziarul Secerea şi ciocanul drept un exponent fidel al presei 
comuniste, negăsind în 38 de ani de apariţii neîntrerupte nici măcar un articol nealiniat „ideologiei de stat”. Până 
şi într-un banal slogan publicitar de tipul „Biscuiţii sunt hrănitori” găseşte o explicaţie a sărăciei ţării de după 
1978!... 
 Din cele scrise în articol, ca şi din bibliografia citată reiese că autoarea a redactat un „studiu de caz” al 
ziarului Secerea şi ciocanul văzut doar prin prisma materialelor elaborate de Secţia Propagandă şi Agitzaţie a 
Comitetului Regional al PMR Argeş în primii zece ani (1951-1961) – atunci, ne întrebăm, de ce nu şi-a intitulat 
astfel comunicarea?  

 

FanzinuriăSFălaăUzineleă“23ăAugust” dinăBucureştiăînăaniiă1982-1984 
 Promiteam în nr.anterior, nr.5 pe mai 2014, că vom continua povestea interzicerii Consfătuirii Romcon 13 din 
1983 şi a fanzinurilor editate de Ştefan Ghidoveanu la Uzinele “23 August” din Bucureşti. O vom face doar pe scurt, căci 
inten ionăm să alocăm un spa iu mare în nr.dublu 7-8 pe iulie-august al BIP, dată până la care sperăm să primim un punct 
de vedere şi din partea celui vizat, Ştefan Ghidoveanu, căruia i-am trimis atât BIP nr.5, cât şi o scrisoare cuprinzătoare. 
 Date noi găsite de noi prin Arhiva cu documente rămase din perioada în care am lucrat la “23 August” ca 
preşedinte al Comitetului de cultură din cadrul Sindicatului schimbă uşor perspectiva asupra legăturilor noastre cu Cenaclul 
Modul 13 SF condus de Ghidoveanu. Astfel, se pare că noi doi ne-am cunoscut şi am început să colaborăm încă din 1982, 
pentru că în Bugetul pe 1983 era inclus şi Cenaclul de literatură SF Modul 13 cu 2000 lei ca şi cenaclul literar obişnuit. 
Mai mult, în Planul de muncă pe 1984 al Sindicatului în domeniul cultural-artistic erau prevăzute ca măsuri de îndeplinit 
participarea Cenaclului literar de anticipa ie “Modul 13 SF” la cea de-a 14-a Consfătuire na ională a cenaclurilor de 
anticipa ie de la Rm.Vâlcea şi inerea de şedin e de lucru săptămânale la care să se invite scriitori ai genului. 
 În pregătirea Conven iei SF din 1984 ob inusem aprobarea să scoatem cu for e proprii, la tipografia uzinei, un nou 
fanzin care se chema S.F.E.R.A. Sper ca până la sfârşitul verii să dau de macheta acestei reviste, care ar fi trebuit să apară 
în 500 de exemplare, dar se pare că nu a mai apărut. Am găsit diverse noti e privind ob inerea aprobărilor preliminare de la 
Comitetul Municipal al PCR, comandarea zincurilor pentru noul fanzin la Casa Scânteii etc. 

Despre toateăacestea,ădarăşiădespre cineăşiădeăce a interzis Romcon 13 – pe larg în nr.7-8 pe iulie-august. 
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TIPĂRITURI RÂMNICENE 
PENTRU SÂRBII ORTODOCŞI 

(Partea II) 

 

Tudor Nedelcea 
 

 
actorul „cultural bisericesc”, dar şi na ional al Râmnicului era de o stringentă actualitate în 
condi iile în care, un inut înstrăinat, Banatul, a intrat sub zodia teroarei prozelitiste şi a 
dezna ionalizării, prin lipsa de toleran ă şi a ac iunii, mai mult politice decât confesionale, a 

primatului catolic Kollonitz şi a iezuitului Barany. 
După înfrângerea turcilor la Zenta în fa a imperialilor austrieci conduşi de condotierul italian, ajuns 

general, Eugen Savoya, oficializată prin pacea din vara anului 1718, semnată în târgul sârbesc Pojarevă  
(Pasarovitz), urmau măsuri politice, administrative, financiare, economice şi religioase, determinate de noua 
configura ie geografică, impuse de Imperiul habsburgic. În plan confesional, exemplul Transilvaniei (când, prin 
şiretlic, o parte dintre ortodocşi au trecut la unirea cu Roma) urma să fie aplicat şi celorlalte provincii anexate. 
Dacă în privin a Olteniei, cu tot sentimentul austrofil al unei păr i a boierimii locale (care comparau Viena cu 
Istambulul), prozelitismul, unia ia s-au soldat cu un eşec cvasi-total, Banatul prezenta o situa ie aparte, dată 
fiind multina ionalitatea şi multiculturalitatea locuitorilor. 

Prin pecetea papală din 17 mai 1721, în fruntea diocezei greco-catolice din Ardeal a fost numit 
episcopul român Giurgiu, devenit, ca greco-unit Pataki, care a propus Cur ii vieneze întemeierea, în Oltenia, la 
Craiova, a unei episcopii unite, „pentru ca şi locuitorii acestei ărişoare să îmbră işeze sfânta unire”1. 
„Românul” Pataki a început şi ac iunea de cenzură şi prigoană împotriva căr ilor ortodoxe, poruncind Sinodului, 
în 1725, să adune din Întreg Ardealul şi să distrugă „o căr ulie care a ieşit acum de curând în ara Românească, 
la Râmnic şi se cheamă Învă ătura bisericească a celor şapte taine,  fiindcă prinde multe învă ături care sunt în 
aleanul legii creştineşti şi ale sfintelor soboare”2. Când, în 1726, Mitropolitul de la Belgrad, Moise Petrovici3, 
ocupă scaunul mitropolitan de la Carlovă  (unificând cele două scaune, de la Belgrad şi Carlovă ), episcopia 
Râmnicului intră sub jurisdic ia ecleziastică a noii şi unicei mitropolii (apoi patriarhii sârbe) pentru to i 
credincioşii ortodocşi din imperiul habsburgic, indiferent de na ionalitate. Între unia ia propusă de Pataki şi 
această jurisdic ie era de preferat ultima, pentru men inerea unită ii Bisericii ortodoxe. 

Întru păstrarea dreptei credin e, între cele două eparhii ortodoxe, Râmnic şi Carlovă  (Belgrad, ulterior) 
se stabilesc rela ii benefice, ini iatorul unor astfel de rela ii fiind Moise Petrovici, mitropolitul tutelar şi al 
Râmnicului. 

Intuind că enoriaşii ortodocşi au nevoie de căr i bisericeşti şi bucoavne, Moise Petrovici (al cărui 
secretar era românul Vladul Malescu) ini iază un învă ământ primar sub auspiciile bisericii; întrucât ajutorul, în 
căr i, al lui Petru cel Mare devenise insuficient pentru programul său ( arul rus începuse reforma de introducere 
a alfabetului chirilic în tipărirea unor manuale şcolare, laice), mitropolitul belgrădean apelează la serviciile 
episcopului de Râmnic, Damaschin, şi ale tiparni ei sale, nou înfiin ate, şi „modernizate” cu sprijinul meşterilor 
tipografi din Sibiu4. 

Prima carte-bucoavnă ieşită de sub tiparni a râmniceană, rod al acestei colaborări între cei doi ierarhi – 
Damaschin şi Moise – (şi a două în limba română, după ce a tipărit la Belgrad, în 1699) este Întâia învă ătură 
pentru tineri (1726), cu text bilingv (slavon şi românesc), după modelul unui abecedar din 1723, primit de la 
Moscova. Cartea con ine 153 de file cu stihuri închinate lui Moise („pravoslavnic arhiepiscop şi mitropolit al 
Belgradului şi al altor păr i în Episcopia Râmnicului”), cu precizarea numelui diortosirului (egumenul 
Mânăstirii Govora, Ştefan, cel care urma, în scaunul episcopal, lui Damaschin, tipografului Ilie din Cernavodă), 
şi cu obişnuita predoslovie, din care cităm: „Ne-am gândit a vă da această trapeză sufletească, hrană sufletească 
pregătită din cuvântul lui Dumnezeu, această cărticică ce cuprinde în sine literele pentru învă ătura copiilor şi 
tâlcuiala Simbolului credin ei şi a celor zece Porunci şi a celor nouă Fericiri pe care am binevoit a o tipări în 
dialectul slavonesc şi românesc pentru în elegerea mai uşoară a acestor două limbi”5. 

F 

https://www.google.ro/url?q=http://limbaromana.md/%3Fgo%3Dautori%26m%3D107&sa=U&ei=JJtXU9aPEOHnygOpsoLIDw&ved=0CDAQ9QEwAg&sig2=RfffLrV2bNiVNDKpLfNYTg&usg=AFQjCNGR8nZNcC5yoiEtdobrLhLnvsTy9A
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Principalele ziare apărute în SUA în 1885 şi editorii acestora 

 
       Pe coperta 1 a Buletinului nostru din această lună iulie am publicat portretele marilor editori de 
la principalele ziare apărute în Statele Unite ale Americii în anul 1885. Imaginile sunt suprapuse peste 
facsimilele primei pagini a fiecărei publicaţii, după cum urmează: 
       Rândul de sus: The Union and Advertiser (William Purcell) – The Omaha Daily Bee (Edward 
Rosewater) – The Boston Daily Globe (Charles H. Taylor) - Boston Morning Journal (William Warland 
Clapp) – The Kansas City Times (Morrison Mumford) – The Pittsburgh Dispatch (Eugene M. O’Neill).  
       Rândul din mijloc: Albany Evening Journal (John A. Sleicher) – The Milwaukee Sentinel (Horace 
Rublee) – The Philadelphia Record (William M. Singerly) – The New York Times (George Jones) – The 

Philadelphia Press (Charles Emory Smith) - The Daily Inter Ocean (William Penn Nixon) - The News 

and Courier (Francis Warrington Dawson). 
       Rândul de jos: Buffalo Express (James Newson Matthews) – The Daily Pioneer Press (Joseph A. 
Wheelock) – The Atlanta Constitution (Henry W. Grady & Evan Howell) – San Francisco Chronicle 

(Michael H. de Young) – The Washington Post (Stilson Hutchins). 
 

 
Textul românesc nu cuprinde regionalisme sau expresii specifice graiului bănă ean, dovadă că 

traducerea s-a făcut la Râmnic. 
Tirajul căr ii (800 de exemplare!) s-a dovedit prea mic pentru necesită ile de şcolaritate din teritoriul 

aflat sub jurisdic ia Mitropoliei Belgrad – Carlovă , astfel încât apare, în anul următor, o nouă edi ie, într-un 
tiraj sporit, cu păstrarea titlului, dar numai cu textul slavonesc. 

După trecerea la cele veşnice a lui Damaschin şi a lui Moise, la Râmnic este hirotonisit Inochentie 
(1727-1735), la Carlovă  vine în scaunul mitropolitan Vichentie (Vicen iu) Ioanovici, înflăcărat ortodox, bun 
cunoscător al limbii române (păstorind şi la Arad, între 1725 şi 1731). Rela iile dintre cele două centre şi dintre 
cei doi ierarhi se perfectează, devin cordiale. Episcopul Inochentie aduce, în Molitvenic (1730), cuvinte de laudă 
şi stihuri omagiale mitropolitului tutelar, participând chiar la alegerea sa (1731) şi la lucrările Congresului 
Na ional Sârbesc de la Timişoara. Rezultat al acestei colaborări este tipărirea celei de-a treia edi ii, la Râmnic, 
în 1734, a aceleiaşi lucrări, „tot în versiunea slavonă”. 

Episcopul râmnicean Inochentie concepuse şi un 
plan editorial  mai cuprinzător nu numai pentru ortodocşii 
eparhiei belgrădene, dar şi pentru românii din acele inuturi, 
în ciuda faptului că împără ia vieneză nu era prea tolerantă 
cu extinderea ortodoxiei şi a căr ilor „eretice”. La 23 
noiembrie 1746, de pildă, Maria Tereza dăduse dispozi ii 
severe de a nu „se îngădui aducerea de căr i schismatice din 
Muntenia şi Moldova”6. 

În urma războiului austro-ruso-turc din 1735-1739, 
prin Pacea de la Belgrad (18 septembrie 1739), Imperiul 
habsburgic restituie Oltenia ării Româneşti, astfel încât şi 
rela iile editorial-bisericeşti dintre Râmnic şi Carlovă  se 
răcesc, se întrerup chiar pentru un timp, fiind reluate sub 
episcopul Grigore Socoteanu (1749-1764), în 1755, şi sub 
mitropolitul Pavel Nenadovici, trecut şi el pentru o perioadă 
de la eparhia Aradului, deci cunoscător al fenomenului 
românesc, deşi nu mai exista nicio obliga ie jurisdic ională. 

Cu aceleaşi preocupări ca şi înaintaşii săi, Pavel 
Nenadovici comandă şi i se tipăreşte la Râmnic o Gramatică 
slavonă, „întru slava sfintei de o fiin ă dătătoare de via ă şi 
nedespăr ită troi e”, tipărită, în 1755, „cu stăruin a şi pe 
cheltuiala” lui Pavel Nenadovici, „arhiepiscop de Carlovă  şi 
mitropolit al întregului popor slavo-sârb şi valah din 
împără ia măiestă ilor lor cezaro-crăieşti şi consilier intim”. 
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Scopul tipăririi este bine precizat: „spre folosul şi întrebuin area tinerilor sârbi, doritori de studii temeinice în 
ale dialectului slavon”7. Cartea este, de fapt, o reeditare a Gramaticii  lui Meletie Smotri ki (Snagov, 1697), sub 
îndrumarea lui Antim Ivireanul. Edi ia de Râmnic s-a bucurat de apreciere peste hotare, fiind solicitată până la 
începutul secolului al XIX-lea. În 1817, decanul Facultă ii de Teologie din Lwow inten iona o retipărire a ei8.  

Mitropolitul sârb voia să lărgească aria de tipărire a căr ilor, de la cele strict didactice, la cele cu 
con inut dogmatic, religios, şi în acest sens îl însărcinează pe episcopul Sinesie Jivanovici al Aradului, 
Ienopolei, Orăzii Mari şi Hălmaciului să alcătuiască un plan editorial care să cuprindă o colec ie de rugăciuni 
consacrată marilor sfin i ai Ortodoxiei sârbe, afla i în sinaxarul na ional şi venera i de poporul sârb. Întrucât 
Carlovă ul încă nu avea tipografie proprie, iar rela iile dintre cei doi arhierei nu mai erau ierarhice, ci doar 
prieteneşti, Râmnicul este din nou solicitat. Şi astfel, în 1761, apare Pravila de rugăciuni a Sfin ilor sârbeşti, cu 
„blagoslovenia preasfin itului şi preamăritului domn Pavel, arhiepiscop pravoslovnic de Carlovă  şi mitropolitul 
întregului popor slavo-sârb şi valah care se află în împără ia maiestă ilor lor cezaro-crăieşti”, antologie realizată 
„cu munca şi osteneala sârguitoare după putin ă în totul îndreptată şi nu mai pu in cu stăruin a  şi cu cheltuiala 
preasfin itului domn Sinesie, episcopul pravoslovnic al Aradului, al Ienopolei, al Orăzii Mari şi al Hălmaciului 
şi consilier de curte”. Cartea este tipărită „în cinstea sfin ilor pomeni i spre folosul şi pentru slujba sfintelor 
mânăstiri şi biserici sârbeşti ca amintire şi ca pildă pentru neamul sârbesc pravoslavnic”9. Sfin ii sârbi incluşi în 
această pravilă, tipărită sub episcopatul lui Grigore, sunt: 1. Simion, fostul rege Ştefan; 2. Sfântul Ştefan 
Stirianovici; 3. Sfântul Ştefan despotul; 4. Sfântul Arsenie; 5. Sfântul Milutin, rege; 6. Sfântul Ştefan regele; 7. 
Sfântul Uroş, ar; 8. Sfântul Ioan, despot; 9. Sfântul Sava, primul arhiepiscop; 10. Sfântul Maxim, 
arhiepiscopul; 11. Simion Nirotovici, rege; 12. Sfântul cneaz Lazăr; 13. Maica Anghelina10. Cartea este trimisă 
de episcopul Grigore Socoteanu ca dar episcopului ortodox din Transilvania, Dionisie Novacovici, în 1767. 
Sârbii recunosc că, prin tipărirea şi difuzarea acestei căr i, serviciul religios sârbesc se diferen iază de cel 
grecesc şi rusesc. 

Pravila are şi un aspect bibliofil şi este prima carte bisericească tipărită la noi cu planşe gravate în 
aramă, metodă introdusă de Sinesie Jivanovici, care a ini iat o şcoală de gravori în aramă, cu meşteri autohtoni 
sau vienezi, între care Thomas Messmer (1717-1777) şi Iacob Smutzer (1733-1811). Ulterior, aceşti meşteri, 
crescu i într-un mediu catolic, au influen at pictura religioasă sârbă, prin introducerea stilului baroc, 
îndepărtând-o de stilul iconografic bizantin. Abia la mijlocul secolului al XVIII-lea se revine, în Serbia, la 
practica tradi ională bizantină. Sesizând această „abatere”, Sinesie îl însărcinează cu executarea celor 13 planşe 
cu sfin i pe Hristofor Jefarovici, „cel mai rodnic şi mai îndoctrinat în tezele iconografiei ortodoxe”11. Planşa a 
X-a redă figura lui Maxim, arhiepiscopul de Srem, cel care, se pare, a mijlocit aducerea în ara Românească a 
ieromonahului tipograf Macarie, înso ită de o rugăciune care interesează istoriografia românească: „Ai fost 
gonit, fericite Maxim, din pământul Patriei Tale, dar preaslăvitul voievod Radu [cel Mare, n.n.] cu dragoste te-a 
primit, pe tine, Părinte, bucurându-se cu duhul şi înfrumuse ându-se cu cinste că Dumnezeu i-a dat Părinte 
povă uitor şi mântuitor sufletesc. O, Tu, prea fericite părinte Maxim, roagă-te pentru sufletele noastre”12 . 

Alte căr i râmnicene, tipărite nu la comanda Mitropoliei din Carlovă , ci din proprie ini iativă locală, au 
ajuns în Serbia: Cazania (1798) s-a aflat la Dobri a; Mineele – la Ofcea, Penticostarul (1743) şi Evanghelia 
(1746) la Petrovaselo şi Satul Nou; Evanghelia (1784) la Glogoni,  Liturghierul (1747) la Grebera , Triodul 

(1761) şi Mineele (1776-1780) la Marghita Mare, 
Evanghelia (1746) la Nicolin ul Mare, Mineele la 
Percoşova, Triodul (1743) la Semlaşul Mare, Evanghelia 
(1746), Triodul (1782) şi Mineele la Râtişor, Penticostarul 
(1743) la Sân Ianiaş şi Sân Mihai, Evanghelia (1784) la 
Vlaicovă , Antologhionul (1705), Cazania (1792) şi 
Mineele la Voivodin , iar un Liturghier (1768) ajuns, după 
numai doi ani de la tipărire, la Cubin, fiind cumpărat cu 
şapte taleri13. 

Căr ile tipărite la Râmnic, din proprie ini iativă sau 
la comanda ierarhilor sârbi, au îndeplinit un rol cultural şi 
bisericesc întru apărarea ortodoxiei, rolul unei pun i între 
două popoare vecine, care n-au cunoscut, în decursul 
istoriei, niciun conflict armat. Râmnicul a fost, ca şi alte 
centre tipografice româneşti, un real focar de iradiere a 
spiritualită ii româneşti în toate provinciile şi comunită ile 
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româneşti, un centru panortodox şi panromânesc deopotrivă, rol recunoscut de un istoric sârb, Lazăr Curèici: 
„Mai târziu au avut sârbii şi alte căr i mai însemnate şi mai valoroase din alte tipografii, însă de nicăieri n-au 
primit numai opere capitale într-o selec ie atât de desăvârşită ca cele din tipografia de la Râmnic[...] Cu toate că 
au ieşit bine, trebuie să mul umim celor care, în acele vremuri, atât de neprielnice, au ştiut şi au vrut să facă cel 
mai bun lucru posibil”14. 
_______________________ 
 

NOTE: 
1 
Ibidem, p. 550. 

2 
Ibidem. 

3 Care avea, în subordine ecleziastică, Episcopia Vârşe ului (inclusiv a Caransebeşului) şi a Timişoarei (fără Arad - 
Ienopole), care apar inea de Carlovă . 
4 Vezi Virgil Molin, Tiparni a de la Râmnic în timpul păstoririi lui Inochentie, în revista Mitropolia Oltenia, XV, nr. 3-4, 
1963, p. 187. 
5 Apud Virgil Molin, Căr i bisericeşti tipărite la Râmnic pentru Mitropolia de la Carlovă , în revista Mitropolia Olteniei, 
XX, nr. 7-8, 1968, p. 551-552. Vezi şi Gh. Părnu ă şi N. Andrei, op. cit., p. 154-155. 
6 Apud Costea Marinoiu, op.cit., p. 105. „Prima formulă de cenzură corespunde situa iei generale europene a epocii. Ea este 
religioasă şi are, în esen ă, două mari capitole. În ările de religie catolică, în cadrul Contrareformei, func ionează din plin 
«Index librorum prohibitorum» (1559, cu modificările şi completările ulterioare)”, Adrian Marino, Cenzura în România. 

Schi ă istorică introductivă, Craiova, Editura Aius, 2000, p. 16.   
7 Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simonescu, Bibliografia românească veche, vol. II, p. 295. 
8 Apud G. Mihăilă, op. cit, p.38; vezi, de acelaşi autor, Colaborarea tipografică Arad – Râmnic (1761) şi un episod 
semnificativ din istoria ărilor române, în vol. Valori bibliofile din patrimoniul cultural na ional, II, Bucureşti, 1983, p. 
179-307.  
9 Ibidem, p. 327. 
10 Apud Virgil Molin, Căr i bisericeşti..., p. 555. 
11 Ibidem, p. 557. 
12 Apud Virgil Molin, op. cit., p. 558. 
13 Apud Gheorghe Părnu ă şi Nicolae Andrei, op. cit., p. 148-150, 155. 
14 Apud G. Mihăilă, , op. cit., p. 40. 
 

 

 
●● ●ăTudor Nedelcea, Cartea şi circula ia ei, Craiova, Funda ia Scrisul Românesc, 2005, p.130-146. ●● ● 

 

 
 

http://www.art-emis.ro/images/stories/religie/episcopia.jpg


 10 

La manifestarea 
„Zilele Pamfil Şeicaru” 

 

O 
descoperire 

inedită 
referitoare 
la data şi 

locul 
naşterii 
marelui 
ziarist 

buzoian 
 

Viorel Frâncu 

 

 
 
 

     Anul acesta s-au împlinit 120 de ani de la naşterea marelui 
gazetar român Pamfil Şeicaru (1894-1980). În semn de preţuire 
faţă de truda zilnică a acestui controversat înaintaş al nostru, 
publicăm un material privind data şi locul naşterii sale. 
     Viorel Frâncu, de la Buzău, cunoscut cercetător al 
trecutului presei, ne semnalează descoperirea de către 
istoricul Valeriu Nicolescu a adevăratelor dată şi loc de 
naştere ale lui Pamfil Şeicaru, informaţii comunicate în cadrul 
manifestării “Zilele Pamfil Şeicaru” desfăşurată în 12-13 
aprilie a.c. la Buzău.  
     Problema stabilirii exacte a locului şi datei de naştere ale 
ziaristului cunoscut îndeosebi pentru activitatea sa de la 
Curentul constituie de multă vreme un subiect veşnic în 
discuţie. Iată ce spun în acest sens câteva dintre sursele de 
informare 
     Celebrul site Wikipedia.ro specifică despre P. Şeicaru că e 
născut în aprilie 1894 la Buzău, preluând data naşterii, vagă, 
din biografia scrisă “de propria mână” a acestuia şi reprodusă 
în cartea Destinul unui condamnat la moarte - Pamfil Şeicaru, 
de Victor Frunză, publicată în 2001. 
      Site-ul Crispedia.ro scrie că e născut la 18 aprilie 1894 la 
Beceni, jud.Buzău. 
     În Fişa personală a lui “Şeicaru Pamfil, fugar, domiciliat la 
Madrid”, exemplar unic din 21 martie 1964 al Ministerului 
Afacerilor Interne, U.M.0123/I, C.22, reprodusă de Florian 
Bichir se specifică că “este născut la 6 sept.1894, la 
Bucureşti”. 

* 
     În zilele de 12 şi 13 aprilie a.c., sub egida Bibliotecii 
Judeţene „V. Voiculescu” Buzău şi a Asociaţiei 
Jurnaliştilor Buzoieni, a fost organizată cea de a X-a 
ediţie „Zilele Pamfil Şeicaru”. În deschiderea 
evenimentului, publicistul Viorel Frâncu a prezentat 
referatul „175 de ani de presă în judeţul Buzău”, o trecere 
în revistă a publicaţiilor apărute în judeţ, de la Vestitorul 
Besericesc (7 ianuarie 1839), prima gazetă religioasă din 
România şi, totodată, primul ziar buzoian, şi până la cele 
din zilele noastre. 
     Informaţiile au fost completate de filmul documentar 
„Istoria presei”, realizat de Asociaţia Jurnaliştilor din 
Buzău. 
     În cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice „Pamfil 
Şeicaru – 120 ani de la naştere”, au susţinut lucrări de 
specialitate: istoricul Valeriu Nicolescu („Originile 
buzoiene ale lui Pamfil Şeicaru”), publicistul Dorin Ivan 
(„Pamfil Şeicaru şi Minunea de la Maglavit”), publicistul 
Emil Niculescu („Pamfil Şeicaru, cavaler al Ordinului 
«Mihai Viteazul» şi formator de opinie naţională”). 
     Momentul cel mai important al manifestării l-a 
constituit comunicarea istoricului Valeriu Nicolescu, cel 
care a găsit dovada datei şi a locului naşterii marelui 
jurnalist Pamfil Şeicaru.  
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Iată ce a declarat istoricul despre această importantă descoperire: 
 

     „Totul a început de la documente provenite de la actualul Colegiu 
Haşdeu, redactate cel mai probabil de secretarul liceului, care, la 
1907, scrie în acte: Pamfil H. Popescu, născut la 6 aprilie 1894, la 
Bucureşti. Nimeni nu poate explica de ce data naşterii este corectă, 
dar numele nu. Într-adevăr, pe tatăl lui Pamfil Şeicaru îl chema 
Haralambie, dar asta nu explică nimic. În o serie de documente pe 
care le-a lăsat Şeicaru în timp ce se afla în exil în Spania, a amintit 
de Buzău. Într-adevăr, la Buzău a existat o casă a unei familii 

Şeicaru, care a fost demolată în 1940, pentru că s-a construit, între Tribunal şi fosta sală 
Moldavia, clădirea Poştei. S-a mai zis că este născut la Beceni. Eu am mers şi am verificat 
registrele cu nou-născuţi de la Buzău şi, dintre cei vreo 700 de copii, niciunul nu poartă 
prenumele de Pamfil. Am mers şi la Beceni şi am verificat aceste registre, atât din anul 1894 cât 
şi cu trei ani înainte şi trei ani după. Nu am găsit nimic. Când am făcut însă monografia localităţii 
Tăbărăşti, la arhivele din Bucureşti am găsit toate dosarele căminelor culturale înfiinţate mai 
ales după 1935. Căminul cultural de la Tăbărăşti se numeşte «Preot Constantin Şeicaru» şi 
există şi un chestionar cu numele şi tabel cu intelectualii satului şi cei care s-au născut acolo, 
dar munceau în altă parte. Primul pe listă este trecut Pamfil Şeicaru, data şi ziua naşterii, ziarist, 
director ziar Curentul. A doua pe listă este sora lui, alături de care el mărturiseşte în memorii că 
se jucau pe schelele de la Palatul Comunal, atunci când se construia. Deci 1899-1903, perioadă 
în care familia lui locuia în Buzău. Acestea sunt documentele care m-au condus la concluzia că 
Pamfil Şeicaru este născut la Tăbărăşti, acolo unde bunicul său era preotul satului”. 
     Astfel s-a stabilit cu exactitate data şi locul naşterii ziaristului buzoian, istoria presei româneşti, 
ca şi toate celelelalte lucrări referitoare la Pamfil Şeicaru urmând să repună adevărul la locul său. 
 

 
CasaămareluiăgazetarăPamfilăŞeicaru deă laăBuz u,ă înă fa aăc reiaă seăvedeăoă tr sur ăoprit ,ă seăaflaă
între cl direaăimpresionant ăaăTribunalului,ădinăstângaăfotografiei,ăşiăfostaăsal ăMoldavia,ăcl direaă
Poştei. Aăfostădemolat ăînă1940. 
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● aniversări întârziate ●     George Achim  
 

de Constantin Poenaru 
 
 Trebuia să scriu despre prietenul şi fostul meu coleg de liceu şi cenaclu literar George Achim încă de 
acum o lună. Căci s-a născut la 30 mai 1950, la Păuşeşti-Otăsău – Vâlcea. Am ezitat din acelaşi sentiment de 
stânjeneală care mă face să ocolesc subiectele legate de oameni pe care îi cunosc. Deşi este o greşeală. Căci 
dacă scrii doar lucruri adevărate, verificabile, po i aborda orice subiect. Mai ales când e vorba de nişte 
oameni deosebi i, cu activitate şi rezultate pe măsură. 
 În liceu la Rm.Vâlcea - se chema “Vasile Roaită” pe vremea aceea, acum e Colegiul Na ional “Mircea 
cel Bătrân” – am înfiin at şi condus pe rând Cenaclul “Anton Pann” al şcolii, am tras la şapirograf revista 
liceului “File vâlcene” prin 1968, reinventând primii paşi într-ale gazetăriei, l-am avut colaborator şi 
redactor la un moment dat la câteva din revistele mele manuscrise: Balenele şi Universul, am debutat 
împreună în placheta de versuri Pornire în timp în acelaşi teribil an 1968, 
când am vrut să ne înrolăm voluntari pentru apărarea României după invadarea 
Cehoslovaciei de către trupele sovietice şi ale Pactului de la Varşovia.  
 Doamne, ce vremuri! Eu  m-am angajat la ziarul local Orizont imediat după 
terminarea liceului, dar George a făcut armata şi a început să lucreze în sistemul 
cultural al noului jude  Vâlcea, mai întâi la Biblioteca jude eană, apoi la Şcoala 
Populară de Artă, dedicându-se îndeosebi poeziei. 
 Prin 1981-1983 îşi aduce aminte că prin liceu, ca să putem să publicăm ce 
vroiam, am scos mai multe reviste manuscrise, aşa că, aflat la un Curs de 
biblioteconomie, dactilografiază la o maşină veche de scris revistele proprii Telest 
şi Telebuş. Este premiat la mai multe concursuri literare prin ară. 
 După 1989 desfiin area cenzurii şi noile condi ii de manifestare a libertă ii de 
exprimare îi descătuşează energiile latente, impunânu-l rapid ca pe unul dintre 
cei mai activi animatori ai vie ii culturale din oraşul de la poalele Capelei, 
poet, prozator şi ziarist, deopotrivă. În prezent este membru al Uniunii Scriitorilor, 
redactor-şef al mai multor periodice literare. 
 A debutat editorial cu romanul Asasin din fotoliu (1992), continuând cu multe volume de versuri: Cap de 
drum, Chipurile Oltului, Hoinar prin doruri, Drumuri, Singur în oraş, Aproape de cer, Vreau să spun, 
Vămile sufletului, căr i pentru copii, dar şi proze satirice, eseuri şi evocări, precum Biografiile iubirii sau 
Învingătorul. 
 În tot acest timp, George Achim desfăşoară o intensă activitate jurnalistică la Râmnicu-Vâlcea, unde 

editează şi conduce mai multe reviste. În 
1990 este co-patron la bilunarul de satiră 
şi umor TeleHaz (apărut în zece numere), 
la care scoate şi două suplimente peste 
vară: Telegrafic haz (estival) şi Va fi sau 
nu va fi sfârşitul lumii. Este redactor-şef 
la Ghiozdan-Magazin (1991-1995) 
Ochean (2000-2004), ân arul şi Semn 
(din 2006 până astăzi). A fost redactor-şef 
adjunct şi la câteva reviste de 
divertisment: Integrame Inedit, Integrame 
în tandem, Caruselul poveştilor, Sex şi 
crimă. Sus ine o rubrică săptămânală de 
umor în Ziarul de Vâlcea, colaborează la 
Orizont, Îndrumătorul cultural, Calende, 
7 zile, Almarom, Ramuri, Argeş, Casa 
căr ii vâlcene, Povestea vorbii (unde a 
fost redactor şef la nr.1/1990), Cultura 
vâlceană şi altele. 
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Ion Volcu 

CENZURAăPRESEIăBR ILENEă 
ÎNăLUMINAăDOCUMENTELORăDEăARHIV ă(1938-1944) 

 (Partea I) 

 
enzura s-a manifestat la Brăila ca şi în restul ării prin diverse forme. Exista o cenzură 

impusă de protejarea secretelor de stat ori militare, cenzura preventivă şi cenzura posterioară, fie că era 
vorba de regimul de dictatură personală al lui Carol al II-lea, dictatura legionară sau cea antonesciană, 
care s-a exercitat pe lânga cenzura de război românească; cea a Comisiei aliate de control (de fapt 
cenzura autorită ilor militare sovietice) şi, în final, din 1948, cenzura regimului comunist. Fiind 
interesat de istoria presei brăilene, am încercat să identific, în măsura timpului şi accesului la fonduri, 
acele documente care ne pot ilustra raporturile dintre presă şi stat în jude ul Brăila între 1938-1945.  

Odată cu instaurarea dictaturii regale, la 11 februarie 1938, prin Înalt Decret Regal, Carol al II-
lea a introdus starea de asediu pe tot cuprinsul ării, iar autorită ile militare erau împuternicite de a 
cenzura presa şi alte publica iuni, având dreptul de a împiedica apari ia oricărui ziar sau publica iune 
sau numai apari ia unor anumite ştiri sau articole. La 14 februarie 1938 guvernul trece cenzura de la 
Preşedin ia Consiliului de Miniştri  în subordinea Ministerului de Interne. Pentru o mai eficientă 
limitare a libertă ii de exprimare, la 11 martie s-a înfiin at Direc ia Generală a Presei şi Propagandei 
pe lângă Consiliul de Miniştri. Începând cu luna mai 1938, Direc ia Presei organizează întâlniri cu 
directorii de ziare din provincie, prin care se stabileau forme de coordonare, se fixau teme şi tonuri 
pentru articolele de presă, se transmiteau dispozi ii.1 In 1938 Prefectura Brăila primea Ordinul 139 din 
17 februarie prin care i se cerea o listă cu publica iile periodice străine apărute la Brăila pentru a fi 
supuse cenzurii. Prefectul Traian Stănescu răspunde că nu există în jude ul Brăila niciun ziar în limba 
idiş, rusă sau ucraineană.2 Ziarele apar inând minorită ilor na ionale erau supravegheate cu stricte e 

pentru a nu se strecura idei care să contravină ordinii de 
stat sau sentimentului na ional.  

În perioada 1938-1940 la Brăila ajungeau şi ziare 
străine, destinate diploma ilor din consulatele existente aici 
şi minorită ilor na ionale. De exemplu, în 1939, Consulatul 
Italiei din Brăila primea câte 11 numere din ziarele 
Corrierre della Sera şi Popolo d’Italia. În 1940, mai 
veneau doar 2-3 numere, restul fiind re inute la Bucureşti. 
Prin urmare, consulul italian reclamă situa ia Prefecturii 
Brăila, considerând fapta o formă de cenzură.3 Aceste 
publica ii trebuiau să aibă, începând cu 11 aprilie 1940, 
tipărit cu litere mari, sub titlul ziarului, numele oficial în 
limba română al localită ii în care apar, iar toate denumirile 
localită ilor din România să apară doar în limba română.4 În 
unele cazuri se trecea la confiscarea integrală a unei 
publica ii. Relevantă este telegrama şefului cenzurii 
centrale, Dan Pascu, către Prefectura Brăila, din 17 august 
1940, prin care se cerea confiscarea de urgen ă a tuturor 
numerelor revistei Chemarea vremii. Ca urmare, Poli ia din 
Brăila va confisca 54 de exemplare care sunt expediate la 
Bucureşti.  

C 
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Autoriza ia prealabilă era un instrument al cenzurii preventive prin care puterea se asigura de 
adecvarea politicii editoriale la interesele ei, precum şi de disponibilitatea solicitantului de a respecta 
normele impuse. Totodată aprobarea autoriza iei era condi ionată de transmiterea către biroul de 
cenzură a o serie întreagă de informa ii: caracterul publica iei, componen a redac iei, mijloacele 
tehnice şi financiare de care dispunea, orientarea politică, antecedente etc. În acest sens, Biroul 
jude ean de cenzură avea sarcina de a se informa în detaliu asupra tuturor celor implica i în apari ia 
unei publica ii. Se cereau în acest sens unor institu ii ale statului informa ii despre titularul cererii de 
autorizare. Iată o adresă a Asocia iei Făuritorii României prin care solicita autoriza ia editării ziarului 
săptămânal Rapidul. Şeful cenzurii solicita date despre caracterul publica iei, fondurile de care dispun, 
colaboratorii pe care îi au, studiile făcute şi activitatea politică a proprietarului Ionel G. Mijea Popa5. 
De obicei biroul cenzurii locale, prin prefectul jude ului, aproba o anumită cerere doar provizoriu, sub 
condi ia aprobării definitive a cenzurii centrale. Între 
momentul depunerii cererii către cenzură şi cel al 
eliberării aprobării treceau de la câteva zile la 
câteva luni; s-au înregistrat şi situa ii în care 
aprobarea a fost acordată chiar în ziua solicitării. 

Publica iile cu apari ia neregulată au 
trebuit să facă fa ă unei presiuni continue a 
cenzurii. Li se cereau să dea declara ii în scris, în 
care să explice motivele apari iei neregulate, 
urmând ca la fiecare apari ie să trimită 
cenzurii centrale câte două exemplare din fiecare 
număr. La Brăila au fost vizate de această 
situa ie, în perioada amintită, ziarele 
Curierul şi Săgeata.6 

Supervizarea actelor cenzurii locale de către forul superior era o cerin ă expresă, deoarece 
exista suspiciunea că birourile provinciale sunt prea îngăduitoare, sau că ar putea acorda privilegii sub 
influen a unor grupuri de interese. Au existat cazuri când cenzura locală aplica normativele cu exces 
de zel, cenzurând informa iile şi atunci când nu trebuia. În provincie exista procedeul ca înainte de 
sosirea ziarelor locale să se afişeze la sediul redac iei sumarele unor ziare centrale, care erau dictate 
telefonic de la Bucureşti. Cenzura locală nu admitea însă afişarea înainte de avizarea sa. În acest sens 
avem reclama ia7 directorului ziarului România, Cezar Petrescu, din 10 oct. 1938, prin care reclama 
prefectului Brăila hăr uirea la care sunt supuşi din partea poli iei prin refuzul afişării sumarului, 
amintind că informa iile afişate erau deja cenzurate la Bucureşti şi nu consideră legală solicitarea 
biroului local de a le mai cenzura încă odată. Astfel, birocra ia cenzurii devine excesivă, iar controlul 
asupra mijloacelor de comunicare devine total. Un exemplu de cenzură este suprimarea ziarului 
Flamura de sub conducerea publicistului Ion Suciu. Dovadă este adresa nr. 440 din 30 decembrie 1940 
a şefului cenzurii centrale (prim-procuror Gh. Chiriac) către Prefectura Brăila, în care se preciza că 
suprimarea ziarului este o urgen ă.8 În acelaşi mod s-a procedat cu cererea avocatului Ioan C. Sava din 
1940 care solicita biroului cenzurii Brăila reapari ia ziarului Păianjenul. Cenzura centrală răspundea 
către Prefectura Brăila şi biroul cenzurii locale, prin adresa nr. 519 din 7 noiembrie 1940, că nu aprobă 
reapari ia ziarului Păianjenul, fără indicarea motivelor.9 În schimb, prin adresa nr. 551 din 4 noiembrie 
1940, s-a  aprobat reapari ia ziarului săptămânal, na ionalist, Fulgerul, de sub conducerea lui Radu 
Voiculescu. Explica ia e că ziarul era în ton cu regimul legionar şi cu noua ordine europeană. Un 
limbaj specific se poate observa în actele cenzurii locale după rebeliunea legionară din ianuarie 1941, 
când sub acuza ia de „legionar” au fost respinse mai multe solicitări privind apari ia unor publica ii 
periodice. Relevantă este cererea învă ătorului Stroe Postelnicu, care solicita autoriza ie pentru 
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editarea revistei cu caracter literar-pedagogic Zori. Prefectura considera inoportună apari ia unei noi 
reviste, men ionând că scopurile propuse de revista Zori sunt deja urmărite de revista Foaia 

învă ătorului la care ar putea colabora. În aceeaşi adresă se specifica că Paul Martin care urma să facă 
parte din redac ie era considerat legionar.10 În alt caz cenzura decide dacă un individ poate practica 
profesia de ziarist luând în calcul studiile, apartenen a la o rasă, clasă socială sau grupare politică. 
Astfel, cererea lui N.Gh. Caraga ă şi a fiului său de 21 de ani de a scoate publica ia periodică Proilavia 
este respinsă de cenzura locală pe motivul insuficientei pregătiri a lui Caraga ă. Motivul real era 
simpatia pe care o avea fiul acestuia fa ă de legionari, fiind cunoscut drept membru al mişcării 
legionare11. Din 24 ianuarie 1941 se dă ordin de a se confisca toate ziarele care publicau manifeste 
legionare.  
______________________________ 
NOTE: 

 
1 Registrul intern al cenzurii presei din anii 1939-1940. Vol. 1-3. Biblioteca Academiei Române, cota A.2638. 
Acest registru a fost donat Bibliotecii Academiei Române de Aurel Brătescu, fost func ionar al acestei institu ii. 
Vezi şi Ioan Lăcustă, Registrul cenzurii 1939, în Magazin istoric nr. 8-11/1991. 
2 Serviciul Jude ean. Arhivele Na ionale Brăila. Fond Prefectura Brăila, Dosar 26/1940, fila 17. 
3 SJANB. Fond Prefectura Brăila, Dosar 359/1940, f. 117. 
4 Ibidem, fila 121. 
5 Ibidem, fila 137. 
6 SJANB, Dosar  85/1943, f. 44. 
7 SJANB, Fond Prefectura Brăila, Dosar 13/1938, f. 18 
8 
Ibidem, fila 31 

9 
Ibidem, Fond Prefectura Brăila, Dosar 26/1940, fila 9 

10 Adresa din 14 aprilie 1941 
11 Adresa din 25 martie 1941 
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STUDIIă●ăCERCET RIă●ăEVENIMENTE 
 
● URA,ă VINEă VACAN A!... Strigam noi la 
fiecare sfârşit de an şcolar, adăugând, nu ştiu de 
ce, „cu trenul din Fran a”. Poate din necesită i de 
rimă, poate de altceva. Oricum, trebuie să vă 
spunem că şi noi cei de la Buletin de Istoria 
Presei, urmând exemplul mai tuturor celorlal i 
colegi de la reviste, vom pleca o vreme care pe 
unde putem şi cât ne in buzunarele. Astfel că 
peste vară vom scoate un număr dublu de revistă, 
nr.7-8 pe iulie-august, ce va apărea înspre sfîrşitul 
lui august, probabil. Vacan ă frumoasă! 
● Arhiva literară se cheamă noul nostru proiect 
editorial ce va căpăta consisten a unei publica ii de sine 
stătătoare tot la sfârşitul verii. Revista, trimestrială, va 
aduna între coper ile sale documente inedite de istoria 
literaturii (nu doar române), manuscrise, acte de stare 
civilă (naştere, căsătorie, moarte), documente diverse 
privind via a şi activitatea scriitorilor români şi străini, 
bibliografii în domeniu, note, însemnări, jurnale, 
evocări, fotografii etc. Fi i cu ochii pe noi! 
● Amendamentă laă NouaăConstitu ie. La 9 mai 
2013, în plină dezbatere populară privind Noua 
Constitu ie aflată în dezbaterea Parlamentului 
României, am trimis şi noi o propunere, semnată 
Constantin Poenaru, privind modificarea art.30 
alin.(4), care prevede că „Nici o publica ie nu 
poate fi suprimată”. Amendamentul nostru consta 
în adăugarea cuvântului „suspendată” şi a fost 
acceptat dintre cele 7000 trimise pe adresa 
Forumului Constitu ional, fiind postat pe site-ul 
www.forumconstitutional2013.ro. El a căpătat o 
formă generalizată în actuala formulare a Comisiei 
de redactare a Noii Constitu ii: „Niciunămijlocădeă
comunicareă înămas ănuăpoateă fiă suspendată sau 
suprimat”.ă În justificarea propunerii noastre 
sus ineam că „În perioada 1991-1996 au fost 
suspendate multe publica ii de către diverse 
autorită i jude ene, unele dintre ele nemaiapărând 
apoi. În Constitu ia din 1866, art.24, reluat 
întocmai în art.25 din Constitu ia din 1923, se 
scria clar:«Nici un jurnal sau publica iune nu vor 
putea fi suspendate sau suprimate»”. Prin noua 
formulare a art.30 alin.(4) se viza garantarea 
efectivă a libertă ii presei, care presupune şi 
„apari ia liberă, neîngrădită” a publica iilor, 
eliminarea abuzurilor autorită ilor de a întrerupe 
apari ia unor publica ii incomode prin suspendarea 
acestora. În mai toate ările UE aceste prevederi 
sunt înscrise în legi speciale privind presa. 
     Dinăp cate,ăProiectulăNoiiăConstitu ii,ăaflat atunci 
înădezbatereălaăParlamentăşiăCurteaăConstitu ional  
(vezi şi BIP nr.2, februarie 2014),ăaăfostăamânatăpân ă
dup ăalegerileăpreziden ialeădinăanulăacesta. 

● Unde se află arhiva UZR ? Mai mulţi confraţi 
ziarişti mă întreabă dacă ştiu unde se află 
arhiva fostei Uniuni a Ziariştilor din România, 
organizaţia din care făceau parte toţi gazetarii 
dinainte de 1989. Nu ştiu. Poate ne ajută 
cineva cu un răspuns.  
● 170ă deă aniă deă laă primaă publica ieă cuă caracteră
medical din România. La 15 februarie 1844 apărea 
la Iaşi până în 1845, tipărită cu litere semicirilice, 
Povă uitorul sănătă ei şi a economiei, foaie 
periodică pentru poporul românesc. Redactor era dr. 
Constantin Vârnav. Într-un număr viitor al BIP vom 
face loc unui amplu articol despre acest gen 
specializat de publica ii, ca şi despre necesitatea 
continuării vastei lucrări (736p.) Istoria presei 
medicale în România (1844-1936) a marelui istoric 
al medicinei dr. Victor Gomoiu, apărută acum 
aproape 80 de ani. 
● Alexandru Ciurcu (1854-1922), un mare ziarist 
transilv nean. Cunoscut îndeosebi ca inventator al 
primului motor cu reac ie pentru propulsarea unei 
ambarca iuni, brevetat în Fran a, Germania, Regatul 
Unit, Belgia, Italia, SUA – transilvăneanul născut la 
Şercaia va fi şi un ziarist important în Capitala ării, 
unde i-a cunoscut pe M. Eminescu şi I.L. Caragiale. 
A întemeiat împreună cu Émile Galli ziarul de limbă 
franceză L’Orient, devenit ulterior cunoscutul 
L’Indépendence Roumaine, a fost corespondent de 
front în Războiul de Independen ă din 1877-1878, 
când l-a cunoscut poe pictorul Nicolae Grigorescu, a 
condus ziarul Timpul (1890-1900), a lucrat la 
Adevărul şi Diminea a. A fost preşedinte al  
Sindicatulului ziariştilor, pentru care va ob ine de la 
primărie terenul pe care se va ridica clădirea 
acestuia, a participat activ la înfiin area Asocia iei 
Generale a Presei Române.  
● Asocia iaăPreseiăGratuite. Un Comitet de ini iativă s-a 
format zilele acestea pentru înfiin area unei Asocia ii a 
Presei Gratuite din România. Aşa cum există şi sindicate 
în alte ări, în Fran a, de exemplu. Întrucât există şi în 
ara noastră un număr considerabil de asemena  publi-

ca ii, şi nu doar cu anun uri gratuite – o asocia ie de 
profil este absolut necesară. 
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