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Publica ieălunar ăaăCentruluiăRomânădeăIstorie a Presei, 

primulăinstitutăparticularădeăstudiiăşiăcercet ri,ăcreatăoficialălaă24ăianuarieă2014 
 
 

V ămul umim,ădragiăCititoriă! 
 

Ultimulănum rădinăBIPănr.6ăpeăiunie 2014 l-am 

trimis între 10-16 iulie a.c., iar ecourile nu au 
intârziată s ă apar .ă Auă urmată dou ă luniă deă
binecuvenit ă vacan ,ă înă iulie-august fiecare 
aflându-ne care încotro. Dar nici acum nu a 

fostăoăperioad ăpustie,ăf r ămesajeădeălaădragiiă
noştriă Cititori,ă c roraă leă mul umimă şiă peă
aceast ăcaleăc ăneăsuntămereuăaproape,ăcareăcuă
gândul, care cu fapta. Avemă multeă s ă neă
povestimădup ăaceast ă“lung ăvar ăfierbinte”. 
 
● Iuliană Boldeaă (Târguă Mureş): Universitarul 
târg-mureşan ne-a mulţumit prompt pentru BIP 
nr.6, apreciat ca fiind “la fel de consistent şi de 
bine documentat”, şi ne-a urat o vacanţă liniştită. 
Iar vorbele sale, spuse ca întotdeauna din suflet, 
ne-au bucurat şi ne-au fost de bun augur. 
 
● AlexandruăOmeagă (Bucureşti): Îţi mulţumim 
pentru disponibilitatea cu care ne-ai oferit câteva 
date privind înfiinţarea revistei Periscop, al cărei 
prim redactor-şef ai fost. 
 
● IonăVolcuă(Br ila): Îmi pare rău că nu eram în 
Bucureşti ca să te găzduiesc, dar la sfârşitul lui 
iulie şi începutul lui august am fost la Şirineasa, în 
Vâlcea. Am deschis Tabăra de Cercetare cu trei 
studenţi de la Arhitectură, pe care i-am gazduit şi 
ospătat aproape o săptămână, iar ei au făcut 
releveul Bisericii de lemn din Şirineasa, au făcut 
schiţe şi fotografii, au redactat un referat asupra 
stricăciunilor constatate. Căutând în cafas, 
balconul de unde cânta cândva corul bisericii, 
închis acum cu un zid de cărămidă, studenţii au 
descoperit parte din Arhiva parohială, multe din 
documente fiind vechi şi de o sută de ani, dar si 
unele reviste bisericeşti de prin anii 1925-1943. 
Aştept partea a doua din articolul despre Cenzură. 

● IoanăŞt.ăLaz ră (Rm.ăVâlcea): Pe 21 iulie v-am 
trimis un mesaj e-mail cu propunerea de a ne întâlni 
în scurta perioadă de vară petrecută de mine în 
Vâlcea. Mi-a răspuns “secretara” dv., strict oficial, 
chiar prea oficial, spunând că sunteţi ocupat cu zilele 
Imnului, ale Râmnicului etc. Îmi pare rău că nu am 
reuşit să ne vedem, aşa cum făceam cu mulţi ani în 
urmă, mai ales înainte de 1989. E păcat pentru că 
voiam să iau de la dv. materialul pe care mi l-aţi 
propus într-o discuţie telefonică ocazională prin luna 
mai şi să-l public în Buletin. Poate altădată. 
 
● Ancaă Ionescuă (Bucureşti): Îţi mulţumesc pentru 
aprecieri, ca şi pentru oferta ta prietenească de a ne 
ajuta cu servicile tale benevole de traducător din 
limbile engleză şi franceză. 
 
● Gabrielaă P s rină (Craiova): Vă mulţumim 
pentru mesaj. Publicăm în acest număr apelul dv. 
pentru colaborări la revista Analele Universită ii din 
Craiova. Seria Comunicare. Media (AUCCOM). 
 
●ă Mariaă Danilovă (Chişin u): Într-adevăr, Tabăra 
de Cercetare de la Şirineasa, organizată cu sprijinul 
Fundaţiei ProPatrimonio, a avut rezultate dintre cele 
mai bune şi mai neaşteptate. Cei trei studenţi 
arhitecţi au pornit lucrul cu măsurători şi schiţe ale 
Bisericii de lemn refăcute pe la 1883-1887 pe locul 
uneia mai vechi construite de Constantin 
Brâncoveanu şi doamna sa Marica la 1694, dar pe 
parcurs au făcut o descoperire uimitoare, au dat 
peste rămăşiţele Arhivei parohiale de pe la 1900-
1930, dar şi peste mai multe reviste bisericeşti din 
perioada interbelică. Aşa că putem spune că s-au 
făcut cercetări şi în domeniul Istoriei presei. Da, 
peste lipsuri, dezinteres sau comodităţi, încerc să 
redau acestui sat vâlcean al copilăriei mele 
identitatea sa proprie, să-l fac să îşi continuie veacul 
legat de tradiţie, de glie, de moştenirea din străbuni. 
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● Mariană Petcuă (Bucureşti): Ca întotdeauna, 
vorbele dv. ne mângâie sufletul, mai ales că doar 
aceasta este singura noastră răsplată pentru truda 
de realizare a acestui Buletin de Istoria Presei. Vă 
înţelegem amărăciunea pentru indiferenţa auto-
rităţilor faţă de cultura trecutului. Nu doar Muzeul 
de Artă din Cluj-Napoca (Palatul Banffi) sau 
Muzeul Literaturii Române sunt aruncate în stradă 
de moştenitorii clădirilor respective din cauza 
“opacităţii” unor primari şi consilieri locali. Şi alte 
muzee sunt în această situaţie. Cât priveşte 
clădirile în care au funcţionat redacţii de ziare sau 
tipografii şi care sunt legate de trecutul presei 
române - acestea au fost mai toate demolate, fără 
remuşcări, chiar dacă multe aveau plăcuţe 
comemorative (precum cele în care se afla redacţia 
ziarului Timpul unde a lucrat M .Eminescu în 
Bucureşti), altele au trecut în proprietatea unor 
particulari care le-au rezervat alte destinaţii 
(Palatul “Universul” de pe str. Brezoianu). În acest 
sens, vom publica în curând un reportaj fotografic. 
Cât priveşte promisiunea că anul viitor veţi merge 
cu noi la Şirineasa pentru a ţine câteva prelegeri şi 
pentru a studia in situ colecţiile de ziare şi reviste, 
vă anun  că v-am rezervat deja locul nr.1 pe listă. 
 

●ăŞtefanăGhidoveanuă(scriitorăSF,ăBucureşti): 
De ce nu-mi răspunzi, 
Moshule, că ţi-am trimis  
e-mail pe adresa blog-ului 
tău? Încerc să lămuresc câ-
teva aspecte privind revista 
S.F.E.R..A., dacă a apărut 
sau nu în 1983 la Clubul 
„Modul 13 SF”. E impor-
tant pentru acele vremuri. 
Aştept o veste de la tine. 
 

●ă Benone Neagoe (secretar general, Uniunea 
Ziariştiloră Profesionişti): Aşa cum am convenit 
şi în discuţia avută la sediul UZP, v-am trimis 
toate cele şase numere ale Buletinului nostru 
apărute de la începutul anului. Reţinem din 
mesajul e-mail transmis ulterior: “Le-am răsfoit cu 
plăcere, asupra unora dintre pagini m-am oprit 
îndelung pentru că mi s-au părut demne de 
interes. Le voi semnala şi eu. Cu acordul 
dumneavoastră, vom prelua, la rîndul nostru, 
unele dintre articole pentru a le posta pe site-ul 
UZPR, men ionând evident, sursa. Mai mult decât 
atât, dacă vom reuşi să edităm o revistă a Uniunii, 
aşa cum era,cu ani în urmă "Presa noastră", vă 
vom cere sprijinul. Ne vom bucura să regăsim în 
numerele viitoare ale "Buletinului" şi materiale 
preluate de pe site-ul nostru. Aştept cu interes 
numerele viitoare.” Vă mulţumim pentru 
permisiunea de a reproduce în Buletin articolul dv. 
despre inaugurarea Muzeului Presei Militare. 

●ăViorelăFrîncuă(Buz u): Te-am aşteptat, prietene, 
să dai un semn de interes faţă de propunerea mea… 
istorico-bahică de a ne întâlni la un pahar de ţuică de 
prună răcorită în fântână şi a discuta probleme 
“ştiinţifice”. N-a fost să fie în această vară. Poate cu 
alt prilej. Deocamdată, îţi publicăm articolul despre 
„Kriegs-Zeitung 9. Armee/ Jurnalul de război al 
Armatei a 9-a” în acest număr dublu al Buletinului 
nostru. 
 
●ă Dr.ă Constantină Bogdană (Bucureşti): Ca vecin, 
colocatar pe aceeaşi scară de bloc din 1983, vă ştiam 
ca medic gerontolog, autor de ceva cărţulii de 
specialitate dar şi de oarece încercări beletristice. 
Aflu că sunteţi membru activ al Societăţii Române 
de Istoria Medicinei şi că aţi scris despre apariţia 
primului număr al Revistei Române „Victor 
Gomoiu” de Istoria Medicinei. Vă publicăm un scurt 
fragment din această prezentare. Vă mulţumim, 
totodată, pentru invitaţia de a vorbi la una din 
şedinţele Societăţii dumneavoastră despre 
începuturile presei medicale din ţara noastră, ca şi 
despre necesitatea continuării monografiei lui Victor 
Gomoiu privind Istoria presei medicale din 
România, apărută în 1936. 
 
●ăTeodora Vasile (bibliotecar, BCUăTârgovişte): 
Suntem bucuroşi că şi după lunga vacanţă de vară nu 
ne-aţi uitat. V-am re-trimis nr.5 pe luna mai 2014 
din BIP: Iar interesul nostru faţă de Universitatea 
Valahia, ca de altfel faţă de toate „focarele de 
lumină” ale învăţământului nostru superior, rămâne 
constant. Aşteptăm ceva colaborări din partea dv. 
sau a studenţilor, mai ales că aveţi la Târgovişte şi 
un Muzeu al cărţii vechi, iar noi publicăm 
deopotrivă studii şi despre istoria cărţii, a tiparului şi 
a bibliotecilor. 
 
●ă Iosif Friedmann-Nicolescu (avocat): Prietene, 
ştiu că eşti extrem de ocupat, atât în barou, cât şi la 
bară. Ştiu că scrii şi publici, că participi la tot felul 
de simpozioane, „şcoli de vară” şi alte reuniuni 
juridice. Şi nu numai. Dar mi-ai promis un articol. 
Te rog, te implor, trimite-l urgent, să-l introduc 
măcar în numărul următor al Buletinului nostru. 
 

Către Cititori ! 
V ă aştept mă gândurile,ă opiniile,ă suges-

tiile,ă criticileă şiă colabor rileă cuă ceaă maiă mareă
dragoste.ă Fi iă al turiă deă noi!ă Fiecareă informa ieă
despreă trecutulă publica iiloră sauă ziariştilor,ă ală
radioă TVă sauă tipografiiloră constituieă înc ă ună
gr unteăuriaşăpusălaătemeliaăIstorieiăPresei. 
 NUă UITA I:ă Neă pute iă citiă zilnic şiă peă
site-ul culturaarsmundi.ro. 
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Var ăplin ăînăTab raădeăCercetareădeălaăŞirineasa 
 

ara aceasta a fost una neobişnuită, cu ploi vijelioase şi râuri revărsate peste maluri, cu călduri 
sufocante şi zile pline de vântoase. Ei bine, într-o asemenea vreme am fost aproape trei 
săptămâni plecat în Vâlcea, pe Valea Luncavăţului, la Şirineasa, unde am o casă şi nişte 

terenuri personale. Aici am putut sta la răcoare în camerele de cărămidă sau sub prunii şi merii încărcaţi 
din livadă - asta când nu ploua sau nu-mi rupeam şalele, braţele şi picioarele recoltând bruma de grâu şi 
ovăz pe care mama se încăpăţânează să le cultive, la 82 de ani, "ca să nu râdă satul de ea". 

Asa cum am promis şi am anunţat în Buletinul meu, am ţinut şi prima ediţie a Taberei de cercetare 
de la Şirineasa, chiar dacă, din cauza ploilor şi a dezinteresului studenţilor de astăzi, ea părea compromisă 
la un moment dat. Am avut noroc cu doamna arhitect Raluca Munteanu, conducătoarea Fundaţiei 
ProPatrimonio din Bucureşti, cu care discut şi colaborez de mai bine de un an şi ceva pentru includerea 
Bisericii de lemn din Şirineasa în cadrul unui Proiect internaţional mai amplu de restaurare a “60 de 
biserici de lemn din Oltenia şi Transilvania”. Aceasta mi-a trimis trei studenţi de la Arhitectură, două fete 
– Alexandraă B l uca, de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti, şi 
Alexandra Aonofriesei, de la Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino” a Universităţii Tehnice “Gh. 
Asachi” din Iaşi, precum şi un băiat, R zvan Stanciu, de la aceeaşi facultate. Sunt toţi moldoveni, 
originari din judeţul Botoşani, foarte harnici şi cu bun-simţ, pe care i-am găzduit aproape o săptămână la 
mine acasă, ca pe copiii mei, i-am ospătat şi am plâns împreună când ne-am despărţit, căci au realizat nişte 

lucruri extraordinare. 
 Au făcut schiţe, desene şi releveul 
bisericii, au măsurat, au curăţat, au notat 
stricăciunile şi au făcut un raport cu propunerile 
de salvare a acestui lăcaş construit iniţial de 
Constantin Brâncoveanu şi soţia sa Maria pe la 
1694, cam odată cu Mănăstirea Horezu, şi 
refăcut din temelii între anii 1883-1887 în 
vremea când stră-bunicul meu Nicolae Poenaru 
era primar în comună.  

Tot cercetând şi măsurând prin toate 
ungherele bisericii, prin altar şi cele două 
abside, prin naos şi pronaos, prin strane şi pe 
lângă pereţi, studenţii arhitecţii au urcat şi în 

cafas, balconul de unde cânta cândva corul bisericii. Acesta este astăzi despărţit de interior printr-un zid 
înalt de cărămidă, formând o cămăruţă unde dormea Gică Chioru, clopotarul, şi unde erau depozitate unele 
coroane de la morţi. De aici, fetele, care sunt mai uşoare, s-au strecurat pe bârnele încă solide care sprijină 
căpriorii şi acoperişul ca să constate de aproape şi să fotografieze părţile deterioarate din şiţa veche de mai 
bine de o sută de ani. 
 Umblând prin cafas, tinerii au descoperit sub stratul gros de moloz, resturi vegetale de la coroane 
uscate şi resturi de lemn mai multe sute de documente din Arhiva parohială, aruncate aici de foarte, foarte 
mulţi ani, caci actualul preot paroh, venit de vreo şapte ani, nu ştia de ele şi nici nu îşi aducea aminte să fi 
urcat vreodată în cafas în această perioadă. Sunt acte de stare civilă vechi de o sută de ani (cele mai vechi 
datează din 1904-1905), precum “buletine de moarte” (certificatele de deces de azi) şi “autorizaţii de 
înmormântare”, “buletine de naştere” şi “buletine de căsătorie”. Între acestea - ca o răsplată divină pentru 
gestul meu de a aduce studenţii arhitecţi ca să facă releveul bisericii în scopul includerii ei ulterior într-un 
program de salvare – am găsit şi “Buletinul de moarte” al stră-bunicii mele Elisaveta Poenaru, decedată la 
8 mai 1919 (născută în 1861), soţia stră-bunicului meu primarul Nicolae Poenaru, amândoi pictaţi la 1887 
în pronaosul bisericii ca ctitori de frunte alături de P.S. Episcopul Râmnicului de la acea vreme. 
 Urcând şi eu în cafas, printre actele de stare civilă am descoperit şi câteva reviste bisericeşti, 
precum "Renaşterea", de pe la 1925, "Creştinul ortodox", care apărea la Rm.Vâlcea, sau "Biserica 
Ortodoxă Română" din 1942-1943. Preotul paroh Ionel Truţă nu ştia de ele, dar mi-a spus că are un dulap 
plin cu asemenea reviste vechi, aflat la intrarea în biserică, în partea dreaptă a pronaosului. 

V 



 5 

 Publica iile găsite la Biserica din Şirineasa nu sunt 
unele inedite, ci doar exemplare din revistele religioase 
obişnuite la care erau abona i preo ii comunei acum 90 sau 
70 de ani. Ele arată dorin a lor de a se informa, de a 
cunoaşte mai multe despre învă ăturile creştine şi despre 
via a bisericească.  
 Biserica Ortodoxă Română este revista oficială a 
Sfântului Sinod, prin care se fac anun urile ecleziastice 
către cler, se publică articole şi studii de istoria şi 
dogmatica bisericii, de patristică etc.. Ea apare de la 1 
octombrie 1874, iar exemplarele găsite din anii 1942-1943 
arată că nici măcar războiul nu i-a întrerupt apari ia. Chiar 
dacă hârtia era dintre cele mai modeste, iar apari iile 
trimestriale. Sub patronajul I.P.S. Nicodim, Patriarhul 
României de atunci, comitetul de redac ia publica în nr.1-3, 

ianuarie-martie 1943, în anul LXI al revistei, un articol despre Liturghia credincioşilor privită istoric în 
structura şi rânduiala ei, altul despre Contribu ii la iconografia sfintei Euharistii, precum şi o schi ă istorică 

privind Vechea episcopie a Hotinului. 
 Renaşterea era o revistă de cultură creştină şi via ă 
bisericească ortodoxă, publicată de Societatea preo ească 
“Renaşterea” din Oltenia. Primul număr a apărut încă din mai 1922, 
când primul director şi secretar de redac ie a fost pr.prof. Gh. I. 
Ghia. Unul din numerele găsite este nr.5/1942. Format:24x16 cm. 
 Cât priveşte Creştinul ortodox, aceasta era o “Foaie 
religioasă pentru popor” ce apărea sub îngrijirea Direc iunii culturale 
a Sfintei Episcopii a Râmnicului Noului Severin, cu binecuvântarea 
P.S. Episcop D.D. Vartolomeiu. Primul număr este datat 1-15 
februarie 1934, şi nu 1 februarie 1934 cum s-a re inut în istoria 
presei până acum. 
 Existen a acestor publica ii religioase alături de alte 

documente de stare civilă (bilete de moarte, de căsătorie ori de naştere, 
autoriza ii de înmormântare) arată că în Arhiva parohială din cafas-ul Bisericii 
de lemn din Şirineasa, chiar împrăştiată cum este, se pot descoperi şi alte 
lucruri interesante. Poate chiar şi alte publica ii religioase, de acelaşi tip cu cele 
găsite până acum sau cu alte titluri. Rămâne să se continue cercetările, dacă 
degradarea bisericii nu se va accentua, astfel încât să pună în pericol 
integritatea eventualelor tipărituri aflate sub molozul şi resturile de lemne 
putregăite sau deteriorate de ploaie şi zăpezi. 
 Să sperăm că o nouă cercetare, poate şi mai amănun ită, din vara 

anului viitor va aduce noută i şi din punctul de vedere al istoriei presei, fie ea şi religioasă. 
 Cercetările care s-au făcut la Biserica de lemn din Şirineasa, jude ul Vâlcea, au fost facilitate de 
sprijinul Funda iei ProPatrimonio, condusă de arh. Raluca Munteanu, căreia îi mul umim încă o dată.  

 În fotografia alăturată 
îi vede i pe cei trei 
studen i-arhitec i care 
au muncit în Tabăra 
din vara aceasta. De 
la stînga la dreapta: 
eu, Alexandra Aono-
friesei, Alexandra Bă-
lăuca,Răzvan Stancu. 
     Sper că ne vom 
întâlni în vara lui 
2015,tot la Şirineasa 
şi tot cu asemenea 
rezultate. 
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NOI CONTRIBU II  LA  EUROPEANA 
Periodice germane în timpul ocupaţiei din România (1916-1918) 

PARTEA A II-A 

 
 Articolul ”Periodice germane în timpul ocupa iei din România (1916-1918)”, publicat în nr.3, din 
martie 2014 al revistei noastre Buletin de Istoria Presei, a stârnit un interes cu totul neaşteptat. Tema se 
încadrează perfect în Programul “Europeana” dedicat împlinirii a 100 de ani de la declanşarea Primului 
Război Mondial, program la care participă cercetători şi institu ii culturale de pe întreg continentul şi în 
cadrul căruia se strâng mărturii scrise, video şi audio despre istoria acestui moment crucial din via a 
omenirii. 
 Noi nu am făcut decât o scurtă enumerare a principalelor publica ii periodice scoase de armata 
germană în România din 1916 până în 1918. Am lăsat deoparte, din motive de spa iu, multe titluri de ziare 
şi reviste editate de ocupantul german fie pentru a-şi comunica ordinele şi deciziile luate în această 
perioadă, fie pentru a-şi face mai acceptabilă prezen a. 
  Unul dintre cei care au sim it nevoia să aprofundeze subiectul abordat de noi şi prin prisma istoriei 
presei din zona în care trăieşte şi munceşte a fost publicistul Viorel Frîncu, care lucrează la Biblioteca 
Jude eană “Vasile Voiculescu” din Buzău, autor al mai multor căr i despre istoria presei buzoiene. Ca 
redactor la revista Funda iei Mareşal Al.Averescu a trebuit să facă o cercetare privind campania Armatei a 
IX-a germane în timpul primului război mondial, prilej cu care a descoperit o mul ime de informa ii despre 
ziarul Kriegs-Zeitung 9. Armee, despre care a văzut că nu s-a făcut vorbire în revista noastră, deşi un nr. 
din 10 aprilie 1918 se află în B.A.R. Materialul respectiv îl publicăm în pagina alăturată. 
 Încă de la începutul Primului Război Mondial, germanii au avut grijă să scoată mai multe ziare şi 
reviste tipărite la Berlin atât în limba germană, cât şi în alte limbi. Curierul războiului, de exemplu, este 
edi ia română a revistei germane Illustr[ierter] Kriegs-Kurier, care apărea şi în limbile franceză şi 
engleză. Redactor responsabil era R. Sommer, iar publica ia se tipărea la Tip. W. Buxenstein şi avea 
formatul 33x23 cm, în care vor apărea mai toate publica iile germane în timpul războiului. 
 În aceeaşi campanie de propagandă a germanilor în ările cu care erau în beligeran ă, au editat 
revista Kriegs-ausschussder deutschen Industrie Berlin atât în limbile germană şi franceză, dar şi în 
română în 1916, anul când ara noastră va intra în război alături de trupele Antantei. Revista de format 
mic, 23x16, de fapt o broşură, era tipărită la Berlin. În limba română au apărut doar nr.21-29. 
 Românii au scos şi ei publica ii în limba germană, ca mijloace de propagandă în rândul trupelor 
ocupante. Aşa s-a tipărit Die Kriegswoche (Săptămâna de război), cu subtitlul Erscheint an der Front 
(Apare pe front), scoasă de Marele Cartier General al Armatei Române în timpul refugiului de la Iaşi, între 

30 noiembrie 1917 – 25 ianuarie 1918.  
■■■ Iată şi alte publica ii scoase de germani în România: 
 Verordnungsblatt für die Stadt Ploeşti. Monitorul 
Comunal al oraşului Ploeşti. A apărut la Ploieşti, între 6 martie-
30 septembrie 1917, cu text paralel în limbile germană şi 
română. Format 35x23 cm. De la 28 iulie la 30 septembrie 1917 
este cenzurat “Distr. Kdtr. Prahova XII”. Nu se indică tipografia. 
(Cf. PPR, II, p.658, poz. 2559). 
 Verordnungs-Blatt der Oberkommandos der  
Heeresgruppe von Mackensen. Deşi apare la Bucureşti, între 
28 ianuarie 1917-14 iunie 1918, aceste ordonan e privesc 
administra ia militară instalată de armata germană de ocupa ie în 
Dobrogea. Nu au o periodicitate regulată. Formatul este cel 
întâlnit şi la alte publica ii de acest gen, adică 32x23 cm, doar 
între 13 februarie-7 martie 1917 este mai mic: 26x20 cm.  
 La cele două suplimente men ionate de noi la săptămâ-
nalul Verordnungsblatt der Militär-Verwaltung in Rumänien, 
(29 dec. 1916-14 iunie 1918), amintit în BIP nr.3/2014, adăugăm 
astăzi încă două: Merkblatt für Weidebetrieb und 
Grünfütterung şi Dienstanweisung für die Veterinaroffiziere 
der Militar-Verwaltung in Rumanien. 
 



 7 

 
 

 
 

 

KRIEGS - ZEITUNG 9. ARMEE   

(Jurnalul deăr zboi al Armatei a 9-a) 
■ 

Viorel Frîncu 
          publicist, 

Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” Buzău 
 
 Imediat după intrarea României în război, de partea Antantei, la 24 august 1916, generalul de infanterie 
Erich von Falkenhayn a fost numit, prin ordin al Împăratului, comandantul Armatei a IX-a, care va acţiona ca 
principala forţă militară în luptele de pe teritoriul ţării noastre.  
 La momentul respectiv, Armata a IX-a practic nu mai exista, după cum îşi aminteşte fostul ei comandant: 
„Ştiam că Armata 9-a nu mai exista pe Frontul de Est. O parte din statul ei major a fost utilizat într-altă parte, o alta 
trimisă în concediu. Restul - şeful de stat major, un ofiţer de ordonanţă şi câteva grade inferioare - nu se afla la 
Grodno, ci la Slonim”. 1 

 La reînfiinţarea acestei structuri militare, pe lângă unităţile combatante - corpuri de armată, divizii etc. -, se 
pun bazele unei tipografii şi ale unui ziar de armă, cu scopul menţinerii moralului trupei, pentru a justifica şi legitima 
participarea la acest război, dar şi pentru demonizarea adversarului, descurajarea şi crearea de confuzii în mentalul 
colectiv al comunităţii. Realităţile  crude ale războiului erau dezamorsate de o retorică glorioasă, partizană şi 
automistificatoare. 
 Odată cu începerea operaţiunilor militare din Transilvania, la 29 septembrie 1916, apare şi primul număr al 
ziarului de armă Kriegs - Zeitung 9. Armee / Jurnalul de război al Armatei a 9-a. Iniţial a avut titlul Armee - 
Zeitung der 9. Armee / Ziarul Armatei a 9-a. Primul număr se imprimă în localitatea Sebeşul Săsesc  
(Mühlbach), de tipografia de campanie 2.  
 Pe frontispiciu, un desen reprezentând militari germani în timpul unei lupte. Titlul este încadrat de crucea 
germană (stânga) şi coroana prusacă (dreapta). Preţul: „Pentru patrie”, anul: 3 mărci; pentru zona de ocupaţie, nr.: 
10 bani; pentru trupă: se distribuie gratuit. Publicaţia, de format 41 x 29 cm, s-a tipărit în 4 şi, uneori, în 6 pagini, cu 
apariţie cotidiană, uneori cu întreruperi. Redactor şef: lt. (r) K. Volz. Prima serie a apărut în perioada 29 septembrie 
1916 - 28 septembrie 1917 (nr. 1 - 356). După cucerirea oraşului Râmnicu Sărat (9/22 - 14/27 decembrie 1916, 
denumită de germani Bătălia de Crăciun – Weihnachtsschlacht), din februarie 1917, publicaţia se tipăreşte, până la 
încetarea apariţiei, în această localitate. De la 25 martie 1917, până în august 1917, editează suplimente, cu 
numerotarea paginilor separată. A doua serie apare de la 1 octombrie 1917  la 29 septembrie 1918, cu o nouă 
numerotare a anului, astfel că, în 1918, anul 3 devine anul 2, iar numărul 357 devine numărul 1. Continuă editarea de 
suplimente, cu pagini de divertisment (schiţe umoristice, anecdote, caricaturi etc.), dar şi broşuri în serial, cum ar fi 
lucrarea dr. L. Volz Feldzug der 9. Armee gegen Rumänien / Campania Armatei a 9-a împotriva României. La 31 mai 1918, 
apare o ediţie jubiliară, prilejuită de apariţia numărului 6003, din al cărui cuprins menţionăm: istoricul ziarului şi 
tipografiei Armatei a IX-a, tradiţii de Paşti în sud-estul Rusiei, ştiri de pe front, divertisment. Până la 31 mai 1918, 
publicaţia s-a tipărit într-un tiraj de 5,5 milioane de exemplare. De obicei, sumarul gazetei cuprindea: comunicate de 
presă ale Marelui Cartier General, semnate de g-ralul Ludendorff, situaţia militară de pe diverse fronturi, 
corespondenţe telegrafice, analize politico-militare, cărţi în serial (din martie 1917), ultimile ştiri, apariţii editoriale, 
recenzii, programele spectacolelor cinematografului şi Teatrului comunal din Râmnicu Sărat etc.   
 În Biblioteca Academiei Române există doar nr. 194, din 10 aprilie 1918, la cota P. III. 41.976. 
 
1 Erich von. Falkenhayn, Campania Armatei 9-a împotriva românilor şi ruşilor 1916/17,  Bucureşti, 1937, p. 17. 
2 Ein Jubiläum der Kriegszeitung der  9. Armee / Un jubileu al Ziarului de război al Armatei a 9-a, în: „Kriegs - Zeitung 9. 
Armee”, nr. 245 (600), din 31 mai 1918, p.1.  
3 S-a luat în calcul numărul de apariţii din prima serie (356), la care s-au adăugat apariţiile din seria a doua (245). 
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George Achim:ăColec iaă„Albina” 

[din vol. Biografiile iubirii, Ed. Offsetcolor, Rm.Vâlcea,2003] 
 
 
 O altă carte, de fapt o colecţie a revistei “Albina” legată 
şi copertată bine, care cuprindea anii 1897 şi 1898, o adevărată 
“bibliotecă” la purtător, mi-a fost dăruită într-una din serile 
“Cercului de citit” de către nea Gheorghe Folescu, “Folescu ăl 
bătrân” cum îi ziceau toţi. 
 Aces om, prin statura sa impunătoare, conturată de nişte 
plete albe şi o mustaţă stufoasă, tot albă, impresiona, iar pe noi, 
copiii satului, ne atrăgea ca un magnet. Semăna cu dumnezeul 
poveştilor spuse de bunici, iar când vorbea era însuşi… bunicul. 
Avea o voce caldă şi, în tot ce povestea, strecura suspansul de nu 
mai ştiai când trecea timpul, iar poveştile sale păreau nesfârşite. 
 Deseori ne întrebam de unde ştie atâtea acest om, de 
unde vine şi de ce atâta iubire pentru noi, copiii, care îi stăteam 
în jur, fie la “cercul de citit”, fie cu vitele în Livezi, unde avea el 
via şi ne ademenea cu struguri dulci ca mierea, că era un 
gospodar de frunte, şi avea de toate, fie la biserică… 

 Şi curiozitatea mea s-a “rezolvat”, cum s-ar zice, în seara când am primit cartea. Folescu ăl bătrân, 
tatăl învăţătorului nostru, avea chef de povestit, că rareori “vorbea” şi cu adulţi în jur şi aşa am aflat că, 
adolescent fiind, a fugit de acasă ca să înveţe, a luat, chiar, examenul de liceu, la Râmnic, dar tatăl său l-a 
luat pe sus şi l-a readus la …pământ, că şi aici se poate trăi bine… 
 Şi a “trăit” destul de bine, ajungând fruntaş în zona Otăsăului, primar o vreme, dar dorinţa de a 
învăţa şi-a văzut-o împlinită prin copiii săi, care au ajuns învăţători (doi) şi preot (al treilea). 
 Iar când mi-a dăruit cartea (colecţia “Albina”), am văzut în ochii săi o lumină ciudată, care aducea 
a mândrie, dar şi o mulţumire că m-a găsit şi că şi-a încredinţat “o parte din ştiinţa sa” (cum s-a exprimat) 
pe mâini bune. 
 Dar ce zic “o parte din ştiinţa sa”? Pentru că această “revistă enciclopedică populară”, care apărea 
“în fiecare duminică”, avea un sumar foarte bogat şi, printre colaboratori, figurau toate numele ilustre ale 
vremii. 
 Abundau, însă, sfaturile agricole, casnice, didactice etc., de unde ştiinţa Folescului ăl bătrân, dar 
nu lipseau nici legendele, poveştile şi ghicitorile acestui popor, hărăzit de Dumnezeu a fi aici “în coasta 
slavilor, o insulă latină moştenitoare a spiritualităţii vestitutului imperiu” (I. Simionescu). C. Rădulescu-
Motru, Gheorghe Adamescu, Grigore Tocilescu, George Dem Teodorescu, Ioan Bianu, A.D. Xenopol, C. 
Ionescu Gion, Petre Ispirescu, Ioan Neniţescu etc. sunt nume care aproape număr de număr semnează în 
“Albina”, iar Petre Dulfu şi George Coşbuc (acesta de la nr. 10 – 1897), prin semnăturile şi creaţiile lor 
dau strălucire şi mai mare revistei. 
 Curiozitatea mea, însă, era şi mai mare atunci când citeam corespondenţele revistei, numărul 
cititorilor-colaboratori fiind destul de mare, pentru că vroiam să găsesc printre ei şi vâlceni, (în forul meu 
interior) ca să mă laud cu noi şi noi descoperiri. 
 Şi au fost, un N.I. Bădulescu (Genuneni), un C.Măciuceanu (Surupatele), un I. Nicolaescu 
(Slătioara), un I. Popescu (Pietrari) şi chiar unul de-al meu, cum s-ar zice, din localitate, un Gheorghe 
Fierăscu, care transmitea folclor din zonă, obiceiuri şi legende. 
 Ani de zile, chiar şi acum, după aproape 40, această carte (colecţia “Albina”) îmi aduce linişte, 
când o frunzăresc, mi-a dat încredere să lupt pe tărâmul literelor şi în numele lui Folescu ăl bătrân, 
“bunicul” nostru de la “cercul de citit”. 
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 Am găsit şi eu, într-un anticariat din Bucureşti, 13 numere din revista Albina, legate într-un singur 
volum şi datate an.VIII, nr.1-13, 1 octombrie-31 decembrie 1904. Fiecare publica ie este subintitulată 
“revistă populară”, numai pe supracoperta volumului înglobând cele 13 numere, în interior, se specifică: 
“revistă enciclopedică populară”.  
 Redac ia şi administra ia îşi aveau adresa comună în str. Mântuleasa nr.9, iar comitetul de 
redac ie era alcătuit din: Ion Kalinderu, P. Gârboviceanu, G. Coşbuc, general P.V. 
Năsturel, G. Adamescu, I. Otescu, P. Dulfu, V.S. Moga, N. Nicolaescu, Gr. Teodosiu, 
Const.C. Pop-Taşcă. Ca să adaug la evocarea lui G.Achim, pot spune că în nr.7 din 
14 noiembrie 1904 am descoperit şi eu numele unui corespondent din Pietrarii de 
Sus, jude ul Vâlcea, pe numele său Const.D. Dima. 
 Dintr-un studiu mai întins al Elvirei Botez, “Albina” lui Haret, publicat în 
revista Studii şi comunicări, editată de Divizia de Istoria Ştiin ei din cadrul Comitetului 
Român de Istoria şi Filozofia Ştiin ei şi Tehnicii de sub egida Academiei Române, 
Vol. V, 2012, aflăm date atât despre rolul lui Spiru Haret în editarea acestei publica ii 
atât de îndrăgite, cât şi despre ea însăşi. În aprilie-mai 1897, ca ministru al instruc iei 
publice şi cultelor, el va propune fundarea unei reviste de cultură generală a 
poporului, “care prin con inut şi cost să poată fi la îndemâna popula iunii de la sate”. 
 

Elvira Botez 
 “Revista Albina, sortită să îndeplinească aceste deziderate, va avea un caracter na ional, 

străduindu-se ca atât prin cuprins cât şi prin formă, să fie privită cu drag de orice român, fără deosebire de 
vederi. Politica de partid îi va fi străină. (…) 

În primul număr (5 octombrie 1897), după anun area programului revistei (sintetizat în 21 de 
puncte: Religie şi patrie – Educa iune şi instruc iune – Istoria na ională – Istoria generală – Geografie – 
Bărba i mari ai românilor – Bărba i mari ai lumii – Monumente istorice – Literatură română – Folklore – 
Ştiin ă. Articole de ştiin ă vulgarizată – Economie rurală – Medicină populară – Instruc ie civică – Lucrări 
publice – Industrie. Comerciu – Şcóla primară – Via a rurală – Politica – Distrac iuni – Coresponden ă), 
colectivul redac ional făcea un călduros apel la toate persoanele cunoscătoare în diferite domenii de 
activitate publică pentru a sprijini, prin coresponden ele lor, buna ei reuşită. «Luminarea poporului este 
cea mai înaltă datorie a oamenilor lumina i şi patrio i. A nu sprijini lupta pentru luminarea poporului ori a 
lucra contra existen ei ării, este tot una», este deviza Albinei. (…) 

În decursul îndelungatei sale existen e, men inându-şi con inutul, revista a suferit unele modificări 
formale. În această perioadă, teritoriul ării a suferit schimbări, şi însăşi clasa ărănească, căreia îi era 
adresată în mod special revista, a scăzut procentual de la 80% la cam 50%, în schimb, nivelul ei de 
cultură a crescut sensibil. 

Cu subtitlul «Revistă enciclopedică populară», Albina apare săptămânal (duminica) în primii 20 
de ani, cu 32 pagini/număr, foarte bine tipărită, pe hârtie de bună calitate care a rezistat bine timpului. 
Ini ial au existat 10.000 de abonamente. Întreruptă în timpul primului război mondial, ea va reapărea abia 
în ianuarie 1922, cu subtitlul Revistă pentru popor, în acelaşi format, dar cu număr de pagini înjumătă it şi 
tipărită pe hârtie de ziar, foarte nesatisfăcător conservată. O a doua întrerupere a apari iei ei se situează 
între 1929 – septembrie 1933, de atunci apărând continuu (până la vol. 102, după colec ia revistei aflată 
la BCU «Lucian Blaga» Cluj-Napoca, pe care am consultat-o), mai întâi cu subtitlul Foaie săptămânală 
pentru popor, cu formatul schimbat (de ziar), în 1937 cu 1,5 milioane de abonamente şi 5 milioane de 
cititori. Între 1941–1947 nu are perioadă fixă de apari ie. Din 1948, cu subtitlul Revistă săptămânală a 
aşezămintelor culturale, adoptă un format mai mic, acelaşi şi în prezent, precum şi notarea numerelor 
săptămânale în continuare, care se men ine până în 1989, din 1970 fiind dublată de numerotarea 1–52 

(săptămânală), 1–26 (bilunară), respectiv 1–12 
(lunară). Începând cu nr. 85 din 1949, se instituie 
seria II. În 1974 devine bilunară, cu subtitlul 
Revistă pentru sate editată de Consiliul culturii şi 
educa iei socialiste, iar din 1975, lunară. Din 
1990 apare ca Serie nouă şi subtitlul Revistă de 
cultură pentru sate fondată de Spiru Haret; din 
1991 Revistă lunară editată de Ministerul 
Culturii, din 1995 Publica ie lunară a Ministerului 
Culturii, iar din 1998 Publica ie lunară apărută cu 
sprijinul Ministerului Culturii”. 
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Oărevist ăaăspioniloră- PERISCOP 
 

Motto: “Nu este destul să căpătăm în elepciune, trebuie să o şi folosim!”  
Cicero 

 

Interviu cu col. (r) Alexandru Omeag, 

primul redactor-şefăalărevistei 

“Periscop” 
 
 Apariţia în peisajul publicistic românesc a 
revistei Periscop, la începutul anului 2008, a stârnit 
imediat un val de curiozitate şi surprindere. Motivul: 
publicaţia inedită, având ca editor Asociaţia Cadrelor 
Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul de 
Informaţii Externe (ACMRR-SIE), nu era destinată să 
aibă un circuit închis, la care să aibă acces numai 
lucrătorii respectivului serviciu special. Dimpotrivă. Se 
vroia o revistă deschisă tuturor celor care nu cunoşteau 
mai deloc activitatea acestui Intelligence Service al 
statului român, despre care circulau tot felul de 
“legende” şi fabulaţii, cele mai multe rupte de realitate. 

 Pentru a afla câteva date mai concrete despre suportul acestei iniţiative prin care foştii 
“spioni” externi ieşeau la vedere, povestind câte ceva – cât se poate, desigur – despre cazurile în 
care au fost implicaţi să acţioneze pentru apărarea intereselor ţării, aproape indiferent de actorii 
politici aflaţi la putere, ne-am adresat colonelului în rezervă Alexandru Omeag, primul redactor-
şef al noii reviste Periscop, un vechi amic de-al meu, cu preocupări ziaristice încă din vremea 
liceului. 
 - Aşadar,ă ceă a iă vrută s ă ar ta iă cuă aceast ă revist ă înă careămaiămul iă foştiă lucr toriă
SIE,ăacumălaă“pensie”,ăs-au deconspiratăşiăauăap rută înă luminaăreflectoarelorămass-media 

aşaăcumănuăcredeaăpubliculălargăs -iăvad ? 
- Aşa cum a subliniat şi Colegiul de redacţie într-un “cuvânt înainte” programatic publicat 

în primul număr, ne-am angajat pe un drum lung şi anevoios, “pentru a încerca să conturăm o 

imagine cât mai autentică şi aproape de realitate a importan ei activită ii pe care serviciile 

secrete din ara noastră o desfăşoară în slujba cetă eanului, a intereselor majore ale României”. 
 - Nuă eă ună risc,ă totuşi,ă s ă da iă publicit iiă anumiteă numeă deă persoaneă implicateă înă
activit ileădeăstrângereădeăinforma iiăexterne? 
 - Sunt convins că ieşirea din anonimat a ofiţerilor de intelligence poate fi uneori fatală, 
dacă se depăşesc anumite limite sau este făcută numai din dorinţa de a fi cu orice preţ în lumina 
reflectoarelor. De aceea am avertizat cititorii să nu se aştepte la dezvăluiri senzaţionale şi nici la 
referiri la activitatea foştilor camarazi rămaşi să lupte în continuare pe frontul nevăzut. Aşa cum  
arăta şi generalul Petru Neghiu, preşedintele ACMRR-SIE, „Nu ne propunem să agităm spirite 
sau să declanşăm campanii de spionomanie, ci, pur şi simplu, să demonstrăm că, în binele 
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public, ce decurge dintr-o securitate na ională – la asigurarea căreia contribuie şi activitatea de 

intelligence – este inclus şi binele individual, al fiecăruia dintre noi”. 
- Revistaăesteăelegant ,ătip rit ăpeăhârtieăbun ,ăiarăprimeleăarticoleăcititeădeănoiăsuntă

de-aădreptulăcaptivante,ămaiăalesăc ăseărefer ălaălucruriăadev rate,ănuălaăfapteăimaginate de 

unăscritorădeăromaneăpoli iste… 
 - Da. În acest sens pot să vă prezint câteva opinii de întâmpinare din partea unor confraţi-
ziarişti – căci acum ziarişti suntem şi noi – , a unor editori sau cercetători militari. Iată: Laurenţiu 
Constantiniu face o scurtă prezentare a Periscopului în revista Historia, nr.78/iunie 2008, 
apreciind că „revista con ine o serie de articole extrem de interesante, grupate pe rubrici 

tematice”. Sunt reamintite titlurile capitolelor revistei, opinându-se că „to i cei interesa i de 

problematica serviciilor de spionaj se vor delecta cu o revistă în care vor găsi informa ii extrem 
de valoroase”.  Numărul din mai 2008 al revistei Securitatea privată, publicaţie lunară a Editurii 
Detectiv, inserează articolul „O revistă cu totul aparte”, în care autorul îi caracterizează pe foştii 
ofiţeri de informaţii drept „fini observatori ai peisajului politico-social care s-au hotărât, în 
sfârşit, să împărtăşească publicului larg constatările lor asupra lumii în care trăim, părerile lor 
asupra evolu iei acesteia, experien ele lor din istoria noastră recentă, în desfăşurarea căreia ei 
au fost actori, regizori, iar uneori doar simpli spectatori”. 

- Are revista Periscop ună programă editorială oarecumă asem n toră revisteiă Pentru 

patrie dinainte de 1989? 
- Oarecum, dar la un alt nivel. Revista nu e tipărită şi nici difuzată într-un “tiraj de masă” 

precum cea la care vă referiţi. Domnul R.N.Carpen, directorul Editurii „Beta”, remarca totuşi pe 
bună dreptate că „Asocia ia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul de 

Informa ii Externe a luat o ini iativă lăudabilă, lansând pe pia ă Revista Periscop, publica ie de 
real interes cetă enesc, care-şi propune să contribuie la educarea popula iei în spiritul apărării 
siguran ei na ionale, explicând pe în elesul tuturor necesitatea formării unei culturi de 
securitate, a protec iei valorilor social-economice şi politice ale ării, obliga iile tuturor 
cetă enilor de a sprijini organele de specialitate ale statului.  Prin intermediul revistei, foştii 
ofi eri de informa ii vorbesc despre ac iunile trecute şi prezente ale serviciilor speciale pentru 
cunoaşterea şi contracarea activită ilor ce afectează siguran a na ională a României.” 

 - Amăîn elesăc ăînsuşiăgeneral-maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, directorul Institutului 

pentruăStudiiăPoliticeădeăAp rareăşiăIstorieăMilitar , a receptat,ăcuădeosebit ăşiănedisimulat ă
pl cere,ăaceast ăapari ieăeditorial ă trimestrial  mai aparte în peisajul publicistic autohton 

care este revista Periscop… 
- Aşa este. Şi ne bucură în mod deosebit aceste aprecieri venite din partea unui cercetător 

şi specialist de asemenea anvergură ştiinţifică. “Revista – ne scria domnul general-maior - 
cuprinde materiale bine scrise, con inând informa ii foarte utile atât cadrelor militare cât şi 

cercetătorilor, studen ilor, jurnaliştilor şi publicului interesat de problematica securită ii 
na ionale şi interna ionale, în spe ă de activitatea serviciilor de informa ii de la noi şi din alte 
ări.  Publica ia, structurată inteligent pe sec iuni precum «Serviciile secrete şi societatea civilă», 

«Cultura de securitate», «Riscuri şi amenin ări asimetrice», oferă materiale de bună calitate, cu 
profunzime istorică dar şi cu capacitate analitică remarcabilă.” 

 - Ceăneăpute iăspuneăînăfinalulăacesteiăscurte prezent riăaărevisteiăPeriscop? 
 - Sunt convins că demersul nostru publicistic reprezintă o tentativă nobilă de a contribui la 
formarea unei reale culturi de securitate, la consolidarea încrederii contribuabilului român în forţa 
şi eficienţa activităţii serviciiilor de informaţii, aflate în slujba ţării şi cetăţeanului. Încercăm, 
totodată, să realizăm o deschidere cât mai mare între servicii şi societatea civilă. 
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Presa studenţească  
la Iaşi, înainte de 1989 

 
 

„Dosar:ăPresaăstuden easc ă laă Iaşi”,ăaşa se intitulează materialul documentar din revista Dacia 
literară, anul XXIV, serie nouă din 1990, nr. 120-121 (9-10/2013). Documentarul este realizat de Corneliu 
Grigoriu şi Mihai Apostu, studenţi ai Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi, iar transcrierea e făcută 
de C t lin-Mihai Ştefan,ăde la Muzeul Literaturii Române din Iaşi. 

Este o incursiune în istoria presei studenţeşti care apărea acum 30-40 şi chiar 50 de ani în oraşul 
moldovean, realizată pe baza mărturiilor unora dintre cei care au înfiinţat sau lucrat la revistele Alma Mater, 
devenită ulterior Dialog, la Via a Politehnicii sau Opinia studen ească. Rememorează acele timpuri Liviu 
Antonesei, Al. Călinescu, Daniel Condurache, Carmen Creţu, Valeriu Gherghel, Luca Piţu şi Lucian 
Vasiliu. Nu e doar o duios-nostalgică retrăire a tinereţilor, ci şi o preţioasă şi necesară clarificare a unor 
momente de început ale unor organe de presă la care a debutat şi lucrat toată „floarea cea vestită” a 
gazetarilor şi scriitorilor aflaţi atunci în facultăţile de la Iaşi. 

În cele ce urmează încercăm să vă prezentăm o selecţie dintre cele mai interesante amintiri evocate 
cu acest prilej, amintiri care conturează profilul istoric al unei perioade oarecum fecunde a presei 
studenţeşti care apărea la Iaşi prin anii 1980, în ciuda cenzurii şi a lipsurilor tehnice din redacţii.  

“Uităm de fiecare dată contextul în care au apărut revistele studen eşti. Aceste publica ii pentru 
tineri aveau magiştrii lor, în acea perioadă, pe care uităm astăzi să-i mai valorizăm cum trebuie, 
devalorizând în felul acesta şi ceea ce se întâmpla. Era o perioadă în care practic nu exista presă digestă, 
ca să zic aşa, cu foarte mici excep ii. Revistele culturale, revistele studen eşti erau printre altele şi supape 
prin care pătrundea spiritul tânăr. Revistele studen eşti valorizau în acel moment şi o serie întreagă de 
personaje proeminente din spa iul cultural care nu-şi găseau locul în altă parte.” – scrie Daniel 
Condurache. Şi tot el continuă: 

“Atunci erau şi mici momente de eroism pe care noi le savuram ca să spun aşa în toată 
plenitudinea lor. La fel cum astăzi, când avem genera ii care nu ştiu cum arată o societate fără presă 
liberă, e foarte greu să explici cât de complicat era să ai în subtext, cum spuneai mai înainte, ceva care să 
dezvăluie un adevăr pe care în mod firesc nu puteai să-l spui, cum de exemplu a fost mişcarea studen ească 
din 1987.”(…) “Revistele studen eşti nu se vindeau la chioşcuri. Mă întreb dacă autorită ile nu lăsau un 
pic mai liberă presa asta ca studen ii să nu acumuleze tensiune, să şi-o elibereze, cum era şi cu bancurile 
politice, dintre care unele le fabrica Securitatea şi le lansa, ca detensionator, ca eliberare a tensiunii din 
social. Omul râde sau critică ceva şi se eliberează. Nu vede i că acum n-ar fi posibilă o revoltă, dat fiind 
faptul că poate înjura oricine, oriunde, pe oricine”. 

Liviu Antonesei: “După ancheta din 18 mai 1983, eu am fost eliberat din func ie de către UASCR. 
Eram redactor-şef adjunct la „Opinia studen ească”. Redactor-şef era un student. Din fericire nu au reuşit 

să strice revista. A venit Daniel Condurache care 
a preluat partea de jurnalistică propriu-zisă. 
Valeriu Gherghel a preluat partea culturală.”(…) 
“În ’83, atunci, pe 18 mai, practic, Securitatea a 
anchetat aproape 30 de oameni. in minte că eu 
am avut parte de 6 ore de perchezi ie. După 6 ore 
au sunat un Aro şi mi-au zis că mergem sus la 
sediul lor...” (…) “Atunci, la căderea zidului, s-a 
văzut foarte clar cât de bună şi de puternică era 
presa studen ească. De unde înainte apăreau 12 
numere pe an, de fapt în ultima perioadă numai 8 
numere pe an (că pe vacan e nu mai apăreau) s-a 
ajuns ca imediat după 22 decembrie „Opinia 
studen ească” să scoată un număr la 2 zile. Se 
vindea pe tarabe, se vindea direct în stradă, se 
vindea pe treptele redac iei, se adunau banii în 
nişte ligheane până să fie duşi la bancă. Eu cred 
că ajunsese la tiraj de zeci de mii în condi iile în 
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care fosta publica ie cotidiană (unica în jude ) „Flacăra Iaşului” nu-şi revenise. Revistele culturale sigur 
că-şi reveniseră, dar nu puteau avea acelaşi impact pentru că oricum nu-şi schimbaseră la fel de mult 
domeniul, poate mai pu in faza cu „Convorbirile literare” cât au apărut săptămânal. Adevărul e că atunci 
când am trecut de la săptămânal la o dată la două săptămâni, atunci am sim it oboseala. Până atunci n-o 
sim eam, parcă eram băga i în priză.(…) Existau turnătorii din redac ie, mie îmi pare rău că trebuie să 
spun asta!” 

“Din 1983 până în 1987, în „Opinia studen ească” am avut posibilitatea să publicăm câteva nume 
de oameni de cultură însemna i. De la Constantin Noica la Nicolae Steinhardt, de la Nicolae Steinhardt la 
Gheorghe Grigurcu, de la Gheorghe Grigurcu la Dumitru Stăniloaie, Şerban Foar ă şi al ii. Dumitru 
Stăniloaie era un nomen odiosum pentru vremea aceea, el fiind preot” – îşi aduce aminte Valeriu 
Gherghel. “Sunt foarte multe lucruri imposibil de în eles pentru tinerii de 20, 25 de ani care n-au trăit acea 
perioadă. Termeni precum cenzură sunt ceva abstract pentru ei, pe când noi, în anii ’80, ne-am confruntat 
direct cu cenzura şi-am încercat să o păcălim.(…) “În 1983, Securitatea a vizitat acasă pe mai mulți dintre 
cei care publicau la „Opinia studențească”, mă refer la Liviu Antonesei, la Luca Pițu, la Alexandru 
Călinescu, grupul „Dialog”.(…) “În ’89 doi dintre cei care publicaseră la „Dialog” şi „Opinia 
Studen ească” au dat chiar interviuri în direct la „Europa liberă”. Era în decembrie, 20 decembrie, poate 
pu in mai devreme... Interviuri la „Europa liberă” au dat Dan Petrescu şi Luca Pi u.” 

LucaăPi u: “Trebuie să se ştie că într-o anumită perioadă, să zicem, perioada de interval, cum 
spun filosofii istoriei, în intervalul dintre ’65 şi ’71, ’72, ’74 când tovarăşul Nicolae Ceauşescu încă nu 
pusese mâna pe toate pârghiile, puteai cumpăra în chioşcurile din Iaşi publica ia „Combat”, dar şi „Le 
Monde”. De „l’Humanité” nu mai vorbesc. Era o mare schimbare în compara ie, să zicem, cu anii stalinişti 
când fiul lui Perpessicius, de exemplu, şi grupul său de cititori ai ziarului „L’ Humanité” sunt aresta i şi 
fac închisoare.” (…) “Era un fost lector francez, Jean-Paul Goujon, căsătorit cu o româncă. Lector la 
Facultatea de Litere, Universitatea din Sevilla. Venea odată la 2, 3, 4 ani. Îi dădeam mai multe numere! Le 
scotea din valiză şi le expedia din Spania, le putea expedia chiar la Monica Lovinescu sau la „Europa 
liberă”... Cea mai mare plăcere a noastră de atunci, sper că- i aminteşti Lucian, era să ne întâlnim la tine 
în garsonieră şi să ascultăm emisiuni interzise...” 

“Regretul meu – completează Carmenă Cre u - este că revista „Dialog” nu mai apare... 
„Dialogul” a fost un organism viu. Or, dacă nu a fost hrănit, ajutat, sus inut spiritual nu avea cum să 
trăiască. S-au încercat tot felul de resuscitări în anii ’90, dar părerea mea este că s-a pierdut exact esen a 
şi anume acea prietenie, acea predare şi preluare a ştafetei, acea întrepătrundere între genera ii, spiritul de 
interstimulare, creativitate, mica noastră conspira ie de acolo.” 
 

 
FOTO: Acasă la Liviu Antonesei, cu Mihai Ursache, Emil Brumaru, Tamara Pintilie,ăNicolaeăB ciuț,  Mircea 

DanăLesoviciăş.a.ăIaşi, octombrie 1980. În pagina anterioară: Ma ina de scris a lui  Lucian VASILIU (la MLR Ia i). 
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■ Vasile Răvescu – poet şi epigramist: 
Vasile Răvescu – Bazil sau Bebe, cum îi spuneam 
îndeobşte noii prietenii sau cunoscu ii – a fost un 
“reporter frenetic” cum rar se găseşte în breasla asta 
gazetărească. Când lucra la Scânteia tineretului îl 
întâlneam ba mergând agitat pe lungile şi cazonele 
coridoare de la Casa Scânteii, deschizând uşi şi 
salutând din fugă colegii şi mul ii prieteni pe care îi 
avea, ba pe la diverse manifestări, ba în trenul (căci 
încă nu se “inventaseră” microbuzele şi autocarele 

de acum) care îl ducea 
şi aducea din Vâlcea, 
jude  de care era foarte 
legat sufleteşte, deşi el 
era originar din 
Domneştii de Argeş. 
Mereu grăbit şi cu 
zâmbetul pe buze, 
veşnic cu o poantă spu-
moasă la orice, Bebe 
era şi este încă o 
“sărbătoare” a sufletului 
oridecâte ori î i inter-
sectezi paşii cu ai lui. A 
lucrat şi în cinemato-
grafie, ca producător 
delegat, dar tot gazetar 
a rămas. Acum, ajuns la 
vârsta legală a pensi-
onării, cu copii şi nepo i, 
a găsit în sfârşit oarece 

răgaz să dea la tipar un volum de versuri intitulat, 
cum altfel, Rime târzii (Ed. Detectiv literar, 2012), 
dar şi unul de Epigrame policrome din perioada 
portocalie (Ed. Rawex Coms, 2012). Bebe nu se 
dezminte nici acum. Versurile sale duios nostalgice 
pulsează de prospe imea imaginilor şi a amintirilor 
răscolitoare, de vitalitate campestră, deşi nu ai crede 
la un citadin declarat ca el. Se pare însă că toposul 
originilor rurale este preponderant în arhitectura 
poeziei sale, de vreme ce în “Epitaful” cu care se 
încheie volumul scrie astfel: “Fă-mă, Doamne, măr 
Domnesc/ Primăvara să-nfloresc/ Vara-toamna să 
rodesc/ Iernile să le hrănesc/ Şi când toate se 
sfârşesc/ Să rămân tot măr Domnesc”. Cât priveşte 
epigramele, acestea sunt puternic ancorate în 
socialul zilelor de astăzi, lăsându- i un gust dulce-
amar, căci, într-o profesiune de credin ă, el spune: 
„Epigrama nu-i o muză/ Ce inspiră pe acei/ Ce, în 
public, se amuză,/ În epându-se-ntre ei.// E ştiutul 
gest al vie ii,/ Cu degetul la obraz,/ Prin care poe ii, 
bie ii,/ Fac şi ei haz de necaz”. 
 

■ George Achim, Conversa ii pitice, 2013: 
Când i s-a născut nepo ica Lucia Gabriela, 
George Achim a trecut oarecum pe plan secund 
munca de “perceptor pe muzică”, adică inspector 
al Uniunii Compozitorilor însărcinat cu strân-
gerea taxelor pentru difuzarea de muzică în 
localurile publice. A devenit brusc “tătăi ă” şi a 
început să se ocupe mai mult de nepoată. Nu şi-
a uitat însă munca de redactor-şef al revistelor în 
tandem Semn şi ân arul, care apar la Rm. 
Vâlcea, ca şi cea de poet. Astfel, nu de mult el 
ne-a oferit surpriza unui nou volum. Se cheamă 
Conversa ii pitice (Ed. Silvania, Rm.Vâlcea, 
2013) şi cuprinde 33 de poezii. Aşa sugerează 
cel pu in titlul, coperta şi ilustra iile dinăuntru, ca 
şi fotografiile luate din albumul de familie al 
poetului. De altfel, ca să nu existe niciun fel de 
îndoială, autorul dedică această cărticică fiin elor 
dragi pentru care a scris versurile: “Copiilor mei, 
Georgiana şi Ionu  Alexandru, cât şi Luciei 
Gabriela, nepo ica mea – « Prin esa »”. Mare 
iubitor de copii, tată şi bunic admirabil, George 
îşi revarsă toată iubirea pentru cei mici într-o 
serie de întâmplări rimate despre lumea 
copilăriei fericite. “O lume minunată”, vorba 
cântecului, în care fiecare animal, fiecare 
pasăre, floare sau obiect are o “poveste” a sa, 
are un rost anume. Volumul aminteşte de Cartea 
cu jucării a lui Tudor Arghezi (1931). Re inem 
câteva titluri: Albina (“În primul rand eşti harnică/ 
Şi foarte ordonată/ Apoi po i fi şi darnică…/Tu nu 
min i niciodată”), Avionul, Broasca, Căluţul, 
Căţeluşul, Cartea (“Una singură îmi place./ Îi 
zice “Feti a rea”/ Şi nu c-ar fi ea cea mai cea…/ 
Ci pentru că nu-s 
ca ea.”), Puişorii 
de găină (“Parcă-s 
făcu i din lumină/ 
Când vin la mine 
să pape/ Parcă-i 
soarele aproape”). 
Interesant este şi 
Autopotretul făcut 
de poet nepo icii: 
(“Printre jucăriile 
mele/ Sînt şi eu 
una din ele”). Scri-
să cu multă dra-
goste şi duioşie, 
cărticica se citeşte 
cu mare plăcere şi 
de oamenii mari. 
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Cerceta iăpresaăbasarabean  
înălimbaăromân ă! 

 
Distinsa cercetătoare a istoriei presei Maria Danilov, trăitoare la Chişinău, a tipărit în 2012 o carte 

de importan ă copleşitoare pentru cunoaşterea trecutului jurnalistic din Moldova de peste Prut. Lucrarea 
se cheamă Presa şi cenzura în Basarabia. Documentar (Secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-
lea). O carte care pune întrebări, multe incomode, ce-şi aşteaptă de multă vreme răspunsuri adecvate şi 
care, în consecin ă, lansează numeroase ipoteze de lucru pentru cercetătorii din domeniu. 
 Iată doar câteva din temele abordate de autoare, în ordinea capitolelor, care mai de care mai 
interesante şi mai incitante în acelaşi timp:  

● Presa din Basarabia: contexte, ambi ii imperiale, tradi ie şi cosmopolitism.  
● Începuturile presei basarabene: contextul imperial şi specificul local. 
● O conştiin ă românească perpetuă – Ziarul „Românul” (1846). 
● Alte proiecte cenzurate: încercările lui Constantin Cristi şi Gheorghe Gore. 
● Ioan Dabija, cenzura aristă şi problema presei româneşti în Basarabia: încă un proiect 

românesc cenzurat (1858-1864). 
● Prima publica ie în limba română: „Vedomosti de Eparhie” – o izbândă efemeră. 
● Difuzarea presei imperiale în Basarabia. 
● Circula ia presei româneşti în Basarabia şi cenzura aristă (1858-1868). 
● Presa ieşeană în dosarele secrete ale ohranei ariste din Chişinău (cazul „Basarabia”, 1879). 
● Presă şi cenzură în Basarabia la începutul secolului al XX-lea. 
● Primul ziar de limbă română – izbândă a unei genera ii de jertfă (1906-1907). 
● Despre proiectul unei reviste bisericeşti „în limba moldovenească”. 
●Presa de expresie rusă: între ambi ia imperială şi impasul provincial. 

 De departe cel mai provocator şi tulburător capitol este cel care analizează "Presa românească în 
colec ii de patrimoniu” şi care ajunge la concluzii extrem de 
îngrijorătoare: marea majoritate a ziarelor şi revistelor tipărite în 
limba română nu se mai găsesc, din cauza vitregiei 
vremurilor, nici în bibliotecile şi arhivele din Republica Moldova, 
nici în cele din ţara mamă- România. 

“Problema presei româneşti de colec ie din 
Republica Moldova – scrie M. Danilov - este, credem, un subiect 
destul de preten ios atât sub raportul investiga iilor de durată, 
cât şi cel al realizării acestuia în baza surselor. Presa românească 
în acest spa iu a fost pu ină. Depozitarea/tezaurizarea acestui 
gen de publica ii în colec ii de patrimoniu, de-a lungul anilor, s-a 
făcut accidental, colec iile fiind dispersate şi fragmentare. (…) 
trebuie imediat să precizăm că, în depozitele Bibliotecii Na ionale, 
astăzi, nu mai pot fi depistate urmele colec iilor de altădată. Nu 
s-au păstrat: o parte au fost sustrase în perioada regimului 
sovietic (readresate prin transfer în colec iile bibliotecilor din 
Moscova şi Sankt Petersburg), altele au fost distruse (arse) pe loc 
de către agen ii roşii în anii ’60 ai secolului XX.(…) (…) Pentru a acoperi lacunele enorme de informa ie 
documentară asupra presei româneşti de patrimoniu este absolut necesar de a elabora conform rigorilor 
în domeniu şi de a ajusta la exigen ele moderne ale acestei discipline – un Repertoriu bibliografic general 
al publica iilor periodice româneşti (din Republica Moldova) – atât a presei locale, cât şi a celei tipărite în 
alte provincii româneşti. (…) numărul revistelor de colec ie este impunător în raport cu cel al ziarelor. (…) 
La fel este cunoscut faptul că ziarele româneşti basarabene apărute în intervalul 1906-1918 se de in, cu 
mici excep ii, într-un număr infim şi în colec iile din România.” 
 Aşadar:ăcauta i,ăg si iăşiăcerceta iădeăurgen ăpresaăbasarabean ăînălimbaăromân ! 
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INAUGURAREA  

MUZEULUI  PRESEI  
MILITARE 

deăc treăArmata României 
şiăziariştiiăei 

 
La începutul acestei veri s-au împlinit 

155 de ani de la apari ia Observatorului Militar, 
prima publica ie de profil din ara noastră, 
scoasă de colonelul Ion Voinescu şi locotenentul 
Grigore Lipoianu la 23 iulie 1859, la Bucureşti. 
Atunci, vrând să explice gestul de a întemeia un 
astfel de ziar, cei doi ofi eri scriau în prospectul 
de apari ie: "Sim ind trebuin a unui ziar ştiin ific 
militar, am luat această grea sarcină asupra-ne, 
crezând de datorie a dezvolta camarazilor noştri 
de arme cunoştin ele cele întinse ale artei 
militare, care s-a dezvoltat aşa de mult în 
celelalte staturi ale Europei... Scopul nostru va fi 
de a ne sili a ne face trebuincioşi tuturor ofi erilor 
în genere, cade ilor din şcoala militară şi chiar 
unterofi erilor, dându-le prin acest ziar cele mai 
principale obiecte ale artei militare la care se 
exersează în toate zilele." 

Astăzi, tradi ia acestei publica ii şi a 
presei militare în general este dusă mai departe 
de Trustul de Presă al Armatei, care continuă să 
editeze săptămânalul cu acelaşi titlu, ca şi alte 
publica ii periodice de informare şi cultură 
militară. La data aniversară, 23 iulie 2014, 
Trustul a scos un Supliment festiv la 
Observatorul Militar şi a deschis o săptămână de 
dezbateri, expozi ii de carte şi fotografie, proiec ii 
de filme documentare, emisiuni de radio şi 
televiziune.  

Cea mai importantă manifestare 
prilejuită de această aniversare a fost însă 
Inaugurarea Muzeului Presei Militare, despre 
care au scris Florin Şperlea şi Benone Neagoe. 
 

 
 

FLORIN ŞPERLEA, 
redactor-şef „Observatorul militar” 

 
Bazele fondului expozi ional au fost puse 

încă din 2009, de când s-au realizat, pe parcursul 
mai multor ani, câteva albume istorice, menite să 
reconstituie, în imagini, pe măsura dezvoltării 
mediilor de comunicare, istoria presei militare scrise 
şi audio-vizuale. S-au adunat, astfel, numeroase 
fotografii, cele mai multe inedite, acestea constituind 
elementul esen ial al panourilor care înfă işează 
evolu ia presei militare din 1859 până astăzi, la care 
s-au adăugat câteva exponate – publica ii, maşini de 
scris, premii şi trofee, decora ii, camere de filmat şi 
reportofoane – în măsură să reconstituie momente 
semnificative din istoria presei militare în România. 
Cei care vor trece pragul noului muzeu din Capitală 
– care poate fi vizitat, gratuit, în timpul programului 
de lucru – vor putea vedea ordine şi medalii 
conferite principalei publica ii a Ministerului Apărării 
Na ionale în ultimii 75 de ani, premii şi trofee 
ob inute de filmele realizate de Studioul Cine-
matografic al Armatei, cel mai reprezentativ fiind 
„Soarele de Aur”, la Festivalul Interna ional al 
Filmului Militar de la Versailles (Fran a, 1972), dar şi 
camere de filmat din anii interbelici şi postbelici ori 
din perioada recentă, utilizate în teatrele de opera ii 
din Irak şi Afganistan.  

Muzeul va cunoaşte, în perioada următoare, 
o extindere semnificativă, prin îmbogă irea fondului 
expozi ional cu obiecte care au apar inut jurnaliştilor 
militari din diferite perioade, şi prin reconstiuirea, 
într-o încăpere separată, a unui birou redac ional, a 
unui atelier fotografic pentru developarea peliculelor, 
a unei mese de montaj radio, cu benzi, şi video 
pentru televiziune, din anii ’90. Tot aici, vor fi expuse 
uniforme acoperind un veac şi jumătate de activitate 
a jurnaliştilor militari.  

La realizarea Muzeului Presei Militare, cons-
tituit din in iativa directorului Trustului de Presă al 
MApN, colonelul Ion Ciontea, au contribuit Mihaela 
Grigorescu, muzeograf la Muzeul Militar Na ional 
„Regele Ferdinand I”, şi arhitecta Luiza Iosif. 

 Foto: Petrică Mihalache (TPA) 
 

 

https://mbasic.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR/photos/pcb.779036915472341/779028842139815/?type=1&source=49&refid=17


 17 

BENONE NEAGOE 
Secretar general 

UniuneaăZiariştilorăProfesionişti 
 
 

Ieri a fost sărbătoare la Trustul de 
Presă al Ministerului Apărării Naţionale.    
S-au aniversat 155 de ani de la apariţia 
primului număr al publicaţiei “Observatorul 
militar”. Timp de mai bine de un secol şi 
jumătate de existenţă, ziariştii militari au fost 
cronicarii oştirii şi ai devenirii instituţiei 
militare. Jurnalişti din generaţiile trecute şi 
actuale, mulţi dintre ei membri ai Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti din România, au fost 
prezenţi la eveniment. 
 

 Foto: Petric ăMihalacheă(TPA) 
 

Festivitatea a debutat cu inaugurarea 
Muzeului Presei Militare, primul de acest gen la 
noi, găzduit chiar de sediul Trustului de Presă al 
Armatei, din B-dul Unirii nr. 57. S-au implicat 
în realizarea acestui proiect, muzeografi şi 
specialişti de la Muzeul Militar Naţional. 
Invitaţii au admirat fotografii, aparatură, 
exemplare de ziare, reviste, articole, reportaje 
publicate în acea perioadă, emisiuni şi filme, 
piese nepreţuite, strânse şi păstrate de-a lungul 
timpului în Arhivele Ministerului Apărării 
Naţionale. Ele sunt, de astăzi, parte din 
patrimoniul nostru spiritual. Întâlnirea a 
continuat cu dezbaterea pe tema: “Presa 
departamentală, între realități instituționale şi 
provocări profesionale”, organizată în 
colaborare cu Uniunea Ziariştilor Profesionişti 
din România. A fost o dezbatere interesantă şi 
provocatoare. Moderatorul ei, locotenent-
colonelul Florin perlea, redactorul şef al 
ziarului “Observatorul militar “, i-a poftit pe 

seniorii presei, prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu, 
istoric şi critic literar, Neagu Udroiu, Ion M. 
Ioniţă, Bogdan Ficeac, Călin Hentea, Benone 
Neagoe, secretar general al Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti din România, generalii de brigadă 
Gheorghe Văduva şi Grigore Buciu, jurnalişti 
militari, Răduț Bîlbâie, Ministerul Educației 
Naţionale, colonel Valentin Vasile, director-
adjunct la Direcţia de Informare şi Relaţii 
Publice, colonel Ion Ciontea, directorul 
Trustului de Presă al MApN, locotenent-
colonelul Pavel Petrea, şeful Centrului de 
Televiziune şi Film, comandor Bogdan 
Răducanu, redactor-şef emisiuni militare de 
radio, să discute despre trecutul, prezentul şi 
perspectivele presei departamentale, 
globalizarea comunicării, construirea şi 
diseminarea mesajelor, credibilitate, deontologie 
şi practici discursive, print versus online. 
Trustul de Presă al Ministerului Apărării 
Naţionale este continuatorul tradiţiilor primului 
săptămânal militar românesc – “Observatorul 
militar” (apărut la Bucureşti, în urmă cu 155 de 
ani), al Serviciului foto-cinematografic al 
Armatei Române (prima instituţie de profil din 
ţară înfiinţată la 15 noiembrie 1916), al primei 
emisiuni de radio “Ora ostaşului”, devenită, 
ulterior, “Ora armatei” (la 16 iunie 1940) şi al 
primei emisiuni militare de televiziune “De 
strajă patriei”, cu o durată de 15 minute, 
precursoarea emisiunii de astăzi “Pro Patria” (la 
31 martie 1968). Pe o piaţă mediatică autohtonă, 
considerată de mulţi suprasaturată, presa 
militară a reuşit să înlăture barierele 
scepticismului, contribuind la promovarea unei 
imagini reale a armatei, atât pe plan intern cât şi 
extern, oferind opiniei publice informaţii 
pertinente, precise şi de larg interes. 

 

 
Foto: Alex Tudor (Agerpres) 

 

http://www.ziaristionline.ro/wp-content/uploads/2014/07/Muzeul-Presei-Militare.jpg
http://www.ziaristionline.ro/wp-content/uploads/2014/07/Muzeul-Presei-Militare.jpg
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● aniversări  
întârziate  ● 

 

Marian Petcu 
 

Marian Petcu (născut la 15 iulie 1961, în comuna Buzescu din Teleorman) este cunoscut 
ca unul dintre cei mai stăruitori şi competenţi cercetători în domeniul istoriei presei, cu multe 
lucrări de referinţă şi numeroase iniţiative de revigorare a activităţii în domeniu. Ca universitar, 
predă la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii Bucureşti, fiind titular al 
cursurilor de Introducere în teoriile comunicării, Metode de cercetare, Istoria presei române. A 
fost secretar ştiinţific între 2008-2010 şi prodecan al facultăţii între 2010-2012. Este iniţiator al 
Asociaţiei Române de Istorie a Presei şi al congreselor de istorie a presei organizate de aceasta 
anual, fiind ales preşedinte al consiliilor ştiinţifice ale congreselor naţionale din 2008, 2009 şi 
2010. Are studii superioare de jurnalistică şi de sociologie şi asistenţă socială la Universitatea din 
Bucureşti, unde îşi dă şi doctoratul în sociologie, în 2000. Este 
membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, al 
L’Union Internationale de la Presse Francophone, al Institutului 
Cultural Balcanic, al Societăţii Presei şi a Ziariştilor 
Francofoni. Potrivit Iuliei Taraş (Dic ionarul membrilor ARIP), 
în anul 1991 era secretar general de redacţie al revistei Formula AS. 
Un an mai târziu devine reporter la Societatea Română de 
Televiziune, Redacţia pentru Tineret. Anii 1993-1994 l-au găsit în 
funcţia de director general la Agenţia de Publicitate „Topaz” din 
Bucureşti. Între 1994-1995 este redactor-şef al revistei Zig-zag 
magazin. Fondator şi redactor-şef al periodicelor: Revista română 
de istorie a presei, Revista română de jurnalism şi comunicare, 
Studii şi cercetări de istorie a presei. C r iă deă autor: 10 teme de 
istorie a jurnalismului, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2012; 
Istoria jurnalismului şi a publicită ii în România, Editura Polirom, 
Iaşi, 2007; Jurnalist în România – istoria unei profesii, Editura 
Comunicare.ro, Bucureşti, 2005; O istorie ilustrată a publicită ii româneşti, Editura Tritonic, 
Bucureşti, 2002; Sociologia mass media, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002; Tipologia presei 
româneşti, Institutul European, Iaşi, 2000; Puterea şi cultura. O istorie a cenzurii, Polirom, Iaşi, 
1999. Volume coordonate: Dic ionar enciclopedic de comunicare şi termeni asocia i, Ed. C.H. 
Beck, 2014, Istoria jurnalismului din România în date – enciclopedie cronologică, Editura 
Polirom, Iaşi, 2012; Studii şi cercetări de istorie a presei, Editura Universităţii „V. Goldiş”, 
Arad, 2008; Cenzura în spa iul cultural românesc, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005. 
Antologii: Istoria presei române, Editura Tritonic, Bucureşti, 2002. 

 Marian Petcu rămâne cel mai aplicat şi mai 
serios cercetător în domeniul istoriei presei, 
animator asiduu al dezvoltării interesului faţă de 
această disciplină, gata să facă orice sacrificiu 
pentru cunoaşterea mai bună a trecutului media din 
ţara noastră. Este motorul iniţiativei de creare a 
Muzeului virtual al Istoriei Presei Româneşti. 

Pentru coordonarea lucrării Istoria 
jurnalismului din România în date - enciclopedie 
cronologică, apărută la Editura Polirom din Iaşi, în 
2012, a obţinut Premiul “Nicolae Iorga”, conferit 
de Societatea de Ştiinţe Istorice din România (iulie 
2013), ca şi  Premiul naţional “Valeriu Branişte” 
pentru cercetarea istoriei presei, conferit de 
Asociaţia Română de Istoria Presei (aprilie 2013). 

Marian Petcu este inclus de revista Esquire în „Top 7 profesori cu atitudine din România”. 
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STUDIIă●ăCERCET RIă●ăEVENIMENTE 
 
■■■ „Dicţionar enciclopedic de comunicare 
şi termeni asociaţi” (coord. Marian Petcu), 
apărut anul acesta la Editura C.H. Beck, este un 
volum redactat de 50 de profesori din opt ări, 
reprezentând 22 de universită i. În cele 550 de 
pagini con ine peste 800 de termeni şi concepte, 
cu referire la jurnalism, publicitate, rela ii publice, 
sociologia comunicării, comunicare politică, 
psihologia comunicării, marketing, redactare, 

mass media, noile tehno-
logii de comunicare, 
analiză, argumentare, 
retorică, cercetarea comu-
nicării şi modele ale 
acesteia, audien ă, comu-
nicare interpersonală, 
discurs, comunicare soci-
ală, persuasiune, comuni-
care publică, influen ă 
socială, manipulare, 
propaganda, studii cultu-
rale, dreptul comunicării. 
 

■■■ “Revista Arhivelor” aşteaptă colaborările 
dumneavoastră. În prezent, redac ia pregăteşte 
noi numere, restante din anul 2013. Astfel, 
pentru nr.1/2013 şi 2/2013 termenul-limită de 
depunere a materialelor (studii, articole, recenzii, 
note bibliografice, prezentări de evenimente 
etc.) este 30 octombrie 2014. Date suplimentare 
puteti afla de pe site-ul www.arhivelenationale.ro 
 
■■■ ARIP continuă să aibă site-ul oficial 
neschimbat. Nu are nicio dată actualizată. 
Adică este tot aşa cum era la începutul anului, 
când mi-am dat demisia din această asocia ie. 
Mă doare sufletul când văd în ce hal de  
nepăsare se află conducerea acestui ONG, cei 
care ar fi trebuit să se îngrijească de site. Dacă 
te iei după con inutul acestui site, ai crede că 
membrii Asocia iei Române de Istorie a Presei, 
oameni cu preocupări serioase în domeniul 
cercetării trecutului jurnalistic, cei mai mul i 
universitari care predau în facultă ile de 
jurnalism, care îndrumă studen i, nu au făcut 
nimic în ultimele opt luni. Nici măcar despre 
Congresul ARIP din acest an de la Gala i nu 
găseşti vreo relatare. În ce ne priveşte, după 
cum a i văzut, am adus mereu informa ii 
proaspete, lună de lună, despre diversele 
aspecte ale cercetării istoriei presei în ara 
noastră şi în afară. Singuri, fără nicio finan are 
din alte surse, cu propriile for e, edităm lunar o 
revistă, organizăm diverse evenimente de presă. 

■■■ „Ioan Slavici, jurnalist şi deţinut în Europa 
Centrală şi de Est” se cheamă studiul publicat în 
revista Transilvania (director: Dragoş Varga), 
nr.2/2014, de către Lucian Vasile Szabo, de la 
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de 
Ştiin e Politice, Filosofie şi Ştiin e ale Comunicării. 
Autorul desluşeşte trei teme majore care revin 
constant în publicistica scriitorului transilvănean: 
prima este cea a unită ii culturale, relevată “de la 
apelurile de la Viena pentru organizarea Serbării de 
la Putna şi până la studiile despre limbă din anii de 
dinainte de moarte”, a doua idee, “poate nu atât de 
pregnantă, însă exprimată cu claritate de mai multe 
ori, este cea a unui stat român independent, care 
să-i cuprindă şi pe românii din Ardeal, Banat şi 
Bucovina”, iar o a treia, promovată destul de 
insistent de autor, “este cea a unită ii tuturor 
românilor într-un stat federativ cu alte na iuni, 
eventual sub tutela Cur ii de la Viena” şi care  
“presupunea renun area la independen a Regatului.” 
Aceste teme – abordate în diverse registre gaze-
tăreşti: probleme economice, pedagogice, 
interetnice, de politică internă şi externă - îşi găsesc 
aplicarea în mai toate publica iile “intrate pe mâna 
sa”, de la Gura satului la Timpul, Tribuna, Vatra, 
Minerva sau chiar Gazeta Bucureştilor. Pentru 
colaborarea la aceasta din urmă, editată de germani 
în timpul ocupa iei lor din 1918, va face 11 luni de 
închisoare la Văcăreşti, între 19 ianuarie-18 
decembrie 1919, alături de Tudor Arghezi, D. 
Karnabatt, Dem. Theodorescu sau S. Grossman. 
“Slavici – concluzionează dl. Lucian Vasile Szabo - 
va fi un adept al dreptului roman, studiat la Viena, va 
fi fascinat de Italia şi Roma (de unde îi va scrie lui 
Titu Maiorescu lungi-lungi scrisori!), iar pentru greco-
catolicii blăjeni va avea mereu respect. Ba chiar va 
avea grijă să nu-I deranjeze cu ceva... Spirit al 
Mitteleuropei, Slavici şi-asumă libertă ile acesteia şi 
crede, ca român, în valorile umaniste ce vor domina 
în Europa după aproape un secol.”  
 
■■■ Muzeul virtual al Presei Române. Ideea, mai 
veche, a fost lansată oficial la Congresul Na ional de 
Istorie a Presei din 2010, de la Piteşti, de către 
Marian Petcu, reputat istoric al presei şi cadru 
universitar în domeniu, vicepreşedinte (pe atunci) al 
ARIP (Asocia ia Română de Istorie a Presei). Ea a 
fost reiterată anul acesta, cu şi mai mare stăruin ă, 
de către dl. Petcu. De la început am fost sus inători 
totali ai acestui proiect, la care lucrăm şi noi de mai 
multă vreme, însă într-o formulă oarecum diferită. 
Indiferent de materializarea ideii de către dl. 
M.Petcu, noi avem deja adunate şi păstrăm off-line 
peste 150 de ziare şi reviste româneşti digitalizate. 
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■■■ Colocviu la Craiova: „De la cenzura 
impusă la autocenzură”. Iată o temă extrem de 
interesantă şi de actuală pe care prof. dr. Florea 
Firan şi colaboratorii săi de la revista, editura şi 
Funda ia „Scrisul Românesc” au propus-o 
pentru Colocviul ce va fi organizat la Craiova în 
luna octombrie a.c.  
 
■■■ Asociaţia Presei Gratuite din România. În 
curând vom publica proiectul de Statut al acestui 
ONG, pe care il vom lansa spre dezbatere 
publică. Vom oferi şi o primă listă cu publica iile 
româneşti care se difuzează gratuit. Pentru orice 
lămuriri suplimentare apela i mail-ul BIP. 
 
■■■ Revista Română „Victor Gomoiu” de 
Istoria Medicinii. Primul număr a apărut în anul 
2012. Publica ia a fost prezentată în paginile 
revistei Via a medicală, nr.33 (1179), august 
2012, de către medicul Bogdan Constantin. 
Reproducem un scurt fragment din acest articol: 
     Un mai vechi deziderat al Societă ii Române 
de Istoria Medicinii s-a materializat în sfârşit, 
gra ie ini iativei şi eforturilor – inclusiv prin 
sus inere financiară personală – depuse de prof. 
dr. Vasile Sârbu, fondator şi editor şef, 
preşedintele Societă ii Române de Chirurgie, 
vicepreşedinte al Societă ii Române de Istoria 
Medicinii, preşedinte al funda iei culturale 
„Ateneul Dobroge ia“, pasionat iatroistoric şi om 
de cultură. În acest nobil demers – fondarea 
unei publica ii – a fost ajutat de un inimos 
colectiv de colaboratori, în frunte cu prof. dr. 
Dumitru Octavian Unc. 
     Revista Română „Victor Gomoiu“ de 
Istoria Medicinii – Acta Romania Historiae 
Medicinae – include în titlu patronimul marelui 
chirurg şi iatroistoriograf de reputa ie 
interna ională, ca o recunoaştere şi un omagiu 
aduse operei sale. Victor Gomoiu este cel care a 
afirmat pe plan interna ional Şcoala românească 
de istoria medicinii, deschizând drumul unei 
pleiade de prestigioşi istorici ai medicinii, în 

frunte cu Valeriu 
Bologa. 
     Calitatea ştiin ifică 
a revistei, aflată la al 
doilea număr (nr. 
1/2012), este 
garantată de un board 
editorial care include 
specialişti cunoscu i 
apar inând variatelor 
discipline medicale şi 
pasiona i de istoria 
profesiei, din toată 
ara şi din străinătate. 

 

■■■ S.F.E.R.A. – un fanzin de negăsit. Am tot scris 
în ultimele numere ale BIP despre fanzinurile scoase 
de Ştefan Ghidoveanu la Uzina „23 August” înainte 
de 1989, când conducea acolo Cenaclul „Modul 13 
SF”. Din păcate, Fane nu doreşte, se pare, să ne 
răspundă la repetatele noastre mail-uri. Noi am 
continuat să scormonim printre hârtiile rămase din 
acea vreme, când eu răspundeam de cultură la 
Sindicatul Uzinei. Am descoperit doar însemnări 
fugitive în nişte agende despre existen a 
materialelor pentru fanzin (25 ian.1983), despre o 
întâlnire cu Ioan Albescu, redactorul-şef de la revista 
Ştiin ă şi Tehnică, despre o adresă de tipărire a 
fanzinului S.F.E.R.A. la tipografia uzinei etc. 
 
■■■ Stan Ştefan expune legitimaţii de presă. 
Ajuns în prag de pensionare, ziaristul Stan Ştefan, 
din Alexandria de Teleorman, s-a gândit să prezinte 
concetă enilor săi, mai ales celor tineri, o parte din 
legitima iile sale de presă adunate într-o activitate de 
40 de ani de gazetărie. A terminat Facultatea de 
Ziaristică în 1976, a lucrat la fostul ziar jude ean 
Teleormanul, corespondent al ziarului Scânteia şi 
apoi al Radiodifuziunii Române, fiind prezent la 
aproape toate evenimentele publice. În semn de 
pre uire, Muzeul Județean Teleorman i-a dedicat un 
spațiu în cadrul expoziției „Colecții i Colecționari”, 
care va putea fi vizitată întreaga lună octombrie, 
pentru a- i etala legitimațiile de presă, doar din 1989 
până în prezent, căci pe restul le-a pierdut. 

 
 

http://informatiateleormanului.net/stan-stefan-la-40-de-ani-de-gazetarie/20131018_115816/
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■■■ Apel de colaborare la revista AUCCOM. 
Revista Analele Universită ii  din Craiova. Seria 
Comunicare. Media (AUCCOM) nr.1-2, 2014, 
care va ieşi în decembrie a.c., aşteaptă lucrările 
dv. până la 1 octombrie 2014. Colegiul de 
redac ie este alcătuit din specialişti români şi de 
peste hotare, iar articolele propuse trebuie să 
abordeze domenii precum comunicare 
mediatică, antropologie culturală, jurnalism, 
comunicare publicitară, comunicare politică, 
istoria presei, comunicare organiza ională. 
Adresa de contact: auccom2011@yahoo.com. 
 
■■■ 135 de ani de presă dobrogeană. La 23 
iunie 1879 a apărut la Tulcea, sub îndrumarea 
jurnalistului Basile Brănişteanu, prima publica ie 
românească din inutul dintre Dunăre şi Marea 
Neagră: Steaua Dobrogei. Abia trecuse un an 
de la realipirea Dobrogei la patria-mamă. 

Trecutul jurnalistic 
tulcean este minu-
ios cercetat de doi 
împătimi i ai istoriei 
presei locale, Petru 
Zaharia, acum 35 
de ani, şi Mihai 
Marinache mai re-
cent, care au scris 
două lucrări de 
referin ă: 100 de ani 
de presă tulceană, 
1979, şi respectiv 
„Steaua Dobrogei” 
– O încercare de 
reconstituire mono-
grafică, 2007. 
 

■■■ A IX-a întâlnire internaţională a istoricilor 
de presă se va desfăşura între 29-31 octombrie 
a.c la Santiago de Querétaro, în Mexic, sub 
genericul „De la presa modernă la presa 
actuală”. Organizatori: Universitatea Autonomă din 
Querétaro, Universitatea Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Institutul de Cercetări Dr. José María Luis 
Mora, Facultatea de Studii Superioare Acatlán şi Red 
de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en 
Iberoamérica (Re eaua Istoricilor de Presă şi 
Jurnalismul în America Latină). În afara temei 
centrale, se vor ine mai multe mese rotunde privind: 
“Presa şi istoria”, “Presă, legisla ie şi poltică”, “Presă 
şi societate”, “Presa, cultura şi literatura”, “Ziarism şi 
jurnalişti”, “Întreprinderi şi întreprinzători de presă” 
etc. Comitetul academic organizator: Margarita 
Espinosa Blas, Universitatea Autonomă din 
Querétaro, Adriana Pineda Soto, Universitatea 
Michoacana, Fausta Gantús, Institutul de 
Cercetări Dr. José María Luis Mora. Se va edita 
un volum cu lucrările întâlnirii. 

■■■ Moment jubiliar: 100 de ani de la apariţia 
revistei „Viaţa cinematografică în România, 
Bulgaria, Serbia, Grecia, Turcia şi Egipt”. Sub 
acest titlu „globalizator” bucureştenii au putut citi, din 
15 martie 1914, cele mai noi informa ii despre 
crea iile cinematografice din zonă. Nu trecuseră nici 
20 de ani de când fra ii Auguste şi Louis Lumière au 
făcut la Paris prima proiec ie publică a unui film, care 
va da naştere în curând celei de-a şaptea arte. În 
România, primele proiec ii cinematografice au avut 
loc în redac ia ziarului în limba franceză 
L’Indépendance Roumaine la 27 mai 1896. Alte 
reviste româneşti de cinema apărute în această 
perioadă: Revista cinematografică, Bârlad, 1912, 
Filmul, Turnu Severin, 1915-1922, Cinematograful, 
Bucureşti, 1915, Cinema, Rm. Vâlcea, 1916. 
 
■■■ Despre Les Lettres Françaises cu nostalgie. 
Nu mai citisem de foarte multi ani L’Humanité, ziarul 
P.C. Francez. În liceu, prin 1966-1970, îl găseam 
aproape zilnic la chioşcul de ziare din Rm.Vâlcea, 
împreună cu Combat, Temps nouveaux, Les 
Nouvelles de Moscou, L’Unitá, Rinascita etc. Cea 
mai dragă revistă îmi era însă Les Lettres 
Françaises, care chiar dacă era condusă de poetul 
Paul Aragon şi finan ată de comuniştii francezi, era 
totuşi o supapă spre literatura Occidentului, fie ea şi 
oarecum de stânga: Jean-Paul Sartre, Chagall, 
Georges Sadoul, Jacque Derrida, Françoise Sagan. 
Pe ultima o regăsesc pe coperta nr.117 din 3 iulie 
2014, inclus în ziarul L’Humanité, căci din 2004 aşa 
apare, după întreruperile dintre 1972-1990 şi 1993-
2004. Şi mă cuprind amintirile!... 
 

http://www.les-lettres-francaises.fr/wp-content/uploads/2014/07/LF-117-web.pdf
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AămurităŞtefanăNemecsekă– gazetarulăV iiăJiului 
 

 Aflu cu tristeţe şi surprindere că pe 4 august a.c. s-a stins din viaţă ziaristul Ştefan Nemecsek din 
Valea Jiului. Era încă destul de tânăr, nu avea decît 58 de ani, căci se născuse la 19 iunie 1956, în cartierul 
Kokoşvar din oraşul Vulcan.  
 L-am cunoscut în primăvara anului 2009 la Iaşi, la cel de-al doilea Congres Naţional de Istoria 
Presei, apoi ne-am întâlnit cu prilejul următoarelor congrese anuale, la Piteşti, Constanţa şi Bucureşti. 
Mereu cu o geantă de cărţi proprii, pe care le împărţea membrilor prezidiului, celor din conducerea 
Asociaţiei Române de Istorie a Presei, prietenilor şi cunoscuţilor. În astfel de împrejurări mi-a dat şi mie 
vreo trei volume purtându-i semnătura, pe marginea cărora am stat îndelung de vorbă la masa festivă de 
după terminarea Congresului ARIP de la Cercul Militar din Bucureşti, în 2013. Părea sincer şi destul de 
convins în cele ce îşi propunea să facă. 
 Nu ştiam că este grav bolnav şi nici el nu a adus vorba despre suferinţele sale. Dimpotrivă. Tonic 
şi plin de optimism, mi-a vorbit despre lungul său drum până într-o ţară 
nordică, unde ajunsese graţie unei cunoştinţe care era consul onorific pe 
acolo şi unde îşi promova ziarele şi cărţile cu un entuziasm debordant şi, 
apreciam eu, uşor naiv, ca şi cum toţi cei de acolo ar fi ştiut perfect limba 
română sau i-ar fi interesat în mod deosebit cultura românească. 
 Am aflat ulterior, de la cunoştinţe comune, că făcea totul pentru a 
i se recunoaşte meritele personale nu doar ca ziarist şi animator cultural, ci şi ca 
scriitor şi... filozof. După ce a muncit o vreme ca vagonetar în mină, în 1981 
termină cursurile Facultăţii de Maşini şi Instalaţii Miniere din cadrul Institutului 
de Mine Petroşani, obţinând licenţa în electromecanică-tehnologică. A început să 
colaboreze la ziarul local Steagul roşu, mai întâi ca fotoreporter, apoi ca 
redactor. Cinci ani mai târziu, absolvă cursurile post-universitare ale Facultăţii de 
Ziaristică de la Academia “Stefan Ghoerghiu” din Bucureşti, iar după 1990 obţine un masterat la 
Facultatea de Filosofie şi Jurnalism a Universităţii “Spiru Haret” din Bucureşti.  
 Dornic de recunoaşteri academice, se înscrie la… două doctorate, unul la Institutul de Filosofie şi 
Psihologie din cadrul Academiei Române, iar celălalt la Facultatea de Filologie şi Istorie din cadrul 
Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. 
 Începând de prin 2006 publică carte după carte, uneori şi câte 3-4 într-un an, atât de filozofie, cât 
şi de istoria presei şi literaturii hunedorene. Aceste lucrări de sinteză nu se susţineau însă pe nişte studii şi 
cercetări proprii materializate în articole şi studii pe care să le fi publicat anterior. Titlurile cărţilor pe care 
îşi pune semnătura sunt dintre cele mai diverse şi neaşteptate. De la Toleran a în filosofia lockeeană şi 
Ra ionalitatea ştiin ifică popperiană, până la Presa hunedoreană (de la origini până în prezent), 2 
volume, Literatura hunedoreană (de la începuturi până în prezent), 3 volume, sau Carte, literatură şi 
presă la Orăştie (de la începuturi până în 1944), 2 volume.  
 Lipsa unei pregătiri universitare adecvate în domeniul filozofiei, ca şi a oricăror cercetări sau 
studii în materie au atras imediat atenţia specialiştilor, dovedindu-se - conform proceselor care i s-au 
intentat – că lucrările respective erau… copiate, pur şi simplu, după cele ale altor autori! Incredibilă 
situaţie!... Dar, deşi tot mai controversat şi chiar acuzat de plagiat, Nemecsek nu renunţă la ideea de a-şi 
depăşi condiţia de simplu gazetar, unde are merite suficiente ca să fie numit la un moment dat “gazetarul 
Văii Jiului”. Vrea să se afirme cu orice preţ în cercetarea ştiinţifică, aşa că se orientează spre Istoria presei. 
Intră în Asociaţia Română de Istorie a Presei, participă la congresele anuale cu diverse comunicări şi 
începe să publice lucrări de sinteză în 2-3 volume despre presa şi literatura din zona Hunedoarei. Din 
păcate, nu doar că se inspiră copios din lucrările altora, dar – de neînchipuit! – le copiază fără scrupule, 
drept pentru care va fi din nou acţionat din judecată şi… dat afară de la doctorat!  
 Edita ziarele Curierul Văii Jiului (din 1990) şi  Zona specială (din 1999), nu ştiu cu ce i-ar fi 
sporit meritele obţinerea unui doctorat. Mai ales când acesta se prefigura a fi obţinut pe căi neortodoxe. 

* 
 Via a lui Ştefan Nemecsek este povestea tristă şi plină de învă ăminte a unui om nu lipsit 
de multe calită i într-ale scrisului, ambi ios şi răzbătător până peste poate, care a vrut însă să-şi 
depăşească limitele proprii cu aripi de împrumut.  
 Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace! 
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PUBLICAŢII  ROMÂNEŞTI  DIN  EXIL 

Revistaă„Perspective“ 
(Preluare după site-ul www.mrug.de al Misiunii Române Unite din Germania) 

 
 Primul număr al revistei „Perspective” a apărut 
în anul 1978, la câteva luni după venirea Monse-
niorului Octavian Bârlea la München, ca preot al 
Misiunii Române Unite. În cuvântul său „Către 
cetitori” din primul număr, Sfinţia Sa încerca să traseze 
scopul noii publicaţii astfel: „Corul ziaristicii 
româneşti nu va pierde dacă va fi îmbogăţit cu o nouă 
voce, cu o nouă foaie, care vrea şi ea să fie proaspătă şi 
să orienteze spre noi perspective, fie încercând o nouă 
sinteză a ideilor din lumea liberă care stau ca fire de 
aur în albiile diferitelor curente religioase şi culturale, 
fie căutând o distribuire în mic a unor înalte valori care 
stau masiv şi neprelucrare în marile opere, fie aspirând 
spre o înţelegere a semnelor vremii. «Perspectivele» 
vreau deci să constituie o mică insulă de certitudini în 
mijlocul oceanului de incertitudini. Vreau să fie un 
liman, de pe care să lumineze cât mai departe farul 
ideilor creştine. Vreau să fie un radar, care să capteze 
pericolele din depărtare. Vreau să deschidă orizonturi 
spre îmbunătăţirea omului, şi aşa spre o lume mai 
bună. Spre un viitor mai bun se va strădui acest buletin 
nu numai pe seama celor din lumea liberă, ci şi pentru 
cei din ţara părinţilor şi strămoşilor noştri, cărora 
vremile grele de după război le-au impus unele 
perspective neromâneşti. A adresa acestora cuvânt de 
bine va constitui deci pentru buletin nu numai o cinste, 
ci şi o datorie” (Perspective, anul I, nr. 1, iulie-
octombrie 1978, p. 1). 
 În paginile numerelor ce au urmat aceste ţeluri 

au fost atinse în mod diferit. Unul dintre ele însă a fost cu siguranţă îndeplinit cu succes: acela de a 
prezenta celor rămaşi în ţară o perspectivă românească asupra Bisericii şi a neamului. De aici subiectul 
principal al revistei: Biserica Română Unită. Preocuparea principală a Părintelui Octavian Bârlea a fost să 
arate, pe baza documentelor cercetate în Arhivele din Vatican, Viena sau Budapesta, că această Biserică 
românească nu se înscrie în sfera uniatismului – aşa cum cu superficialitate sau cu rea-voinţă o situează 
unii – ci a ecumenismului, fiind o precursoare şi un model de realizare al unităţii creştine. Acest lucru 
explică de pildă distincţia de mare fineţe istoriografică, dintre „unirea cea dintâi” şi „unirea cea de a doua” 
sau unele titluri ale numerelor revistei precum Biserica Română Unită şi ecumenismul Corifeilor 
Renaşterii culturale (nr. 19-20) sau Na iune şi ecumenism. Pastorală la înscăunarea Episcopului 
Alexandru Sterca Şulu iu (1851-1852) (nr. 26), în care Sfinţia Sa aplică termenul „ecumenism” unei 
perioade istorice când acesta nici nu exista. Revista a fost editată în primii ani cu o regularitate de patru ori 
pe an, cuprinzând între 20 şi 60 de pagini. Începând cu numerele 15-16 din 1982 editarea şi mărimea 
revistei se caracterizează prin neregularitate, ea cuprinzând câteodată două sau mai multe numere într-o 
singură ediţie. Aceasta se datorează probabil faptului că unele din numere au o mărime considerabilă, 
pentru redactarea lor fiind nevoie de un timp mai îndelungat (Cfr. nr. 37-38, Mitropolia Bisericii Române 
Unite proclamată în 1855 la Blaj, 419 pagini). În ciuda acestui ritm neregulat revista va ajunge, în august 
2002, la al 75-lea număr. Cu acesta se întrerupe editarea revistei, întrerupere cauzată întâi de toate de 
îmbolnăvirea şi apoi de trecerea la Domnul, la 5 aprilie 2005, a celui care a fost fondatorul şi promotorul 
ei, Monseniorul Dr. Dr. Octavian Bârlea.  

http://www.mrug.de/
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 În anul 2007, la scurt timp după venirea în fruntea 
Misiunii a Părintelui Ioan-Irineu Fărcaş, revista 
„Perspective” îşi va relua apariţia, ajungând în prezent la 
numărul 89. Numerele publicate în aceşti ultimi 5 ani au 
încercat să cuprindă, cu unele excepţii, o gamă de 5 rubrici: 
1. „Toate cele văzute se cer după Cruce” (expresia aparţine 
Sfântului Maxim Mărturisitorul) în care s-a încercat 
prezentarea unei imagini religioase, 2. „O vitamină pentru 
suflet”, ce cuprinde o scurtă povestire cu tâlc, 3. „Dă-mi 
cuvânt, Cuvinte” în care s-a publicat, de obicei, o predică, 4. 
„Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri” (Evr 7, 3), în care s-
a încercat prezentarea unei personalităţi a spiritualităţii şi 
culturii româneşti şi 5. „Intellectus quaerens fidem” 
(expresia aparţine teologului francez Henri de Lubac) ce 
cuprinde un articol bine documentat pe teme teologice sau 
filozofice. Deşi au trecut 33 de ani de la apariţia primului 
număr, ţelurile fixate atunci de Părintele Octavian Bârlea 
rămân valabile. Desigur, regimurile totalitare din Europa de 
Est au căzut, bătrânul continent nu mai este astăzi împărţit 
într-o parte liberă şi una ocupată, iar României nu i se mai 
impun „perspective neromâneşti” şi, totuşi, nevoia de a fi un 
liman de certitudine pe marea incertitudinii acestei lumi este 
mai mare ca oricând. Acest liman nu poate fi altul, pentru 
revista „Perspective”, pentru Biserica Română Unită şi 
pentru neamul românesc, decât Isus Hristos. Perspectivele 
sunt ale Lui. 

 

V ăprezent m:   La Société pour l'histoire des médias 
Este o asocia ie franceză, înfiin ată, conform Legii din 1901, de către Adunarea generală 

constitutivă din 14 octombrie 2000 (Institut français de presse, Paris). A fost fondată la ini iativa 
specialiştilor în istoria modernă şi contemporană, cu scopul de a dezvolta cercetarea ştiin ifică în domeniul 
media, al mediatizărilor şi mediatorilor. Societatea în elege istoria media într-o accep iune mai largă, care 
nu exclude niciunul din aspectele sale: economic, social, politic sau cultural, şi care priveşte istoria 
mijloacelor şi tehnicilor de informare şi comunicare, istoria circula iei şi schimbului de informa ii, istoria 
industriilor culturale, sociologia istorică a media etc. Abordând problematica enun ată din perspectivă 
pluridisciplinairă, ea este deschisă tuturor cercetătorilor, profesorilor universitari şi profesioniştilor din 
media şi cultură, francezi şi străini, având ca obiective: 

- să contribuie la dezvoltarea cercetărilor de istorie a media şi a întâlnirilor cu caracter ştiin ific, să 
favorizeze cunoaşterea izvoarelor bibliografice, franceze şi străine, în domeniul istoriei media, asigurând o 
colaborare strânsă între cercetători, responsabili de fonduri documentare, publice şi private, şi 
profesionişti ai domeniului; 

- să constituie un loc de întâlnire şi schimb de informa ii între to i cei care, cercetători, formatori şi 
profesionişti, concură la definirea şi construirea istoriei media; 

- să adune şi să difuzeze informa iile privind studiul istoriei media (lucrări universitare, publica ii cu 
caracter ştiin ific, congrese, reuniuni interna ionale şi ini iative diverse. 

Comitetul ştiin ific este format din: Pierre Albert, Jean-Paul Bertaud, Christophe Charle, Thomas 
Ferenczi, Laurent Gervereau, Jean-Noël Jeanneney, Bernard Lauzanne, Marc Martin, Jean-Yves Mollier, 
Pierre Nora, Christine Pétillat, Jeremy D. Popkin, Daniel Roche, Jean-Pierre Rioux, Jean-Michel Rodes, 
Jean Sgard, Pierre Sorlin. Adresă de contact: histoiredesmedias@gmail.com. 
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