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■■■ Am promis că, după numărul dublu pe 
vară nr.7-8 pe iulie-august, vom intra în 

normalitate şi vom apărea lunar. Din păcate, 
nu am reuşit să găsim acea cadenţă nemţească a 
“lucrului bine făcut şi la timp”. Prin urmare, vă 
cer îngă-duinţa ca să mai scot – sper - un ultim 

număr dublu, cel de faţă, nr.9-10 pentru lunile 

septembrie-octombrie. Veţi vedea că este unul 
dublu nu doar ca pagini, 24, dar şi substanţial 
mai bogat în materiale de mare interes.       ■■■ 
 
● Marian Petcu (Bucureşti): “Vă mulţumesc 
pentru revistă, pentru evocare, pentru prietenie!” Şi 
noi vă mulţumim, domnule Profesor, că ne urmăriţi 
cu atenţie. Sperăm ca studenţii dv. să găsească în 
paginile BIP informaţii utile pentru cunoaşterea mai 
exactă a istoriei presei, ca şi unele sugestii de 
cercetare pentru viitor. La bună vedere! 
● Ion Volcu (Brăila): Ai dispărut total, nu te mai 
găsesc la telefon, nu mai răspunzi la e-mail. Dragii 
noştri Cititori aşteaptă încă partea a doua din 
articolul tău despre Cenzură la Brăila. 
● Maria Danilov (Chişinău): Ne mulţumiţi pentru 
revistă, pentru comentariul făcut de noi la cartea dv. 
Presa şi cenzura în Basarabia, ca şi pentru faptul că 
mai sperăm să găsim exemplare din presa 
basarabeană în limba română. Încerc, într-adevăr, să 
las în urma mea, neobosit, mici fărâme de cultură de 
care să se bucure cei care au nevoie de aşa ceva. 
Două răspunsuri punctuale la nedumeririle dv.: 
   1. Cartea dv. am găsit-o pe net şi am descărcat-o 
de îndată, ca să o pot citi şi studia pe îndelete. 
   2. Un prim loc, de care mulţi colegi de-ai dv. nu 
ştiu, unde se află mai toate documentele de arhivă 
evacuate în 1944 din Basarabia, este Direcţia 
Judeţeană Ilfov a Arhivelor Naţionale. Pe site-ul 
acesteia se află o listă de 39 de pagini cu fondurile şi 
colecţiile provenind de la instituţiile de dincolo de 
Prut din perioada interbelică, documente care sunt 
date spre cercetare. Cred că trebuie căutat. 

● George Anca (Bucureşti): Dragă Poete, vorbele 
tale îmi merg la suflet şi mă fac să nu mai simt  
greutăţile prin care trec ca să ţin “treaz” acest 
Buletin. Spui tu: “Bună, evocatoare lectura BIP 7-8, 
diversitate, ritm, consistenţă, surprinzătoare 
jurnalistică a jurnalismului retro (…) Doar nici nu 
s-a mântuit centenarul RMI (foi de front nemţeşti în 
România). Convoci afin foi vâlcene, ieşene, jiene, 
basarabene, militare. Întîlniri insolite - tabăra 
Şirineasa, Petcu, Periscop, Nemecsek.(…) Te văd 
foarte bine în plonjoanele tale prin istoria presei”. 
Mă bucur că te-am revăzut cu bine la primele 
“Colocvii de marţi” de la Clubul Calderon nr.39, pe 
28 octombrie a.c., că ţi-ai scos piciorul din ghips şi 
că traduci pe vâlceanul de geniu Dumitru 
Drăghicescu din franceză, că scrii inconfundabilele 
tale poeme extraterestre şi extraastrale, pe care le 
găsesc strecurate cu drag în câte un e-mail, la 2-3 
zile mai mereu. Poate vom mai face şi alte prelegeri 
sau evocări despre presa bucureşteană la 
“Colocviile” tale. 
● Iulian Boldea (Târgu Mureş): Am notat că aţi 
primit numărul nostru dublu 7-8 şi l-aţi şi parcurs 
imediat, ca să vă faceţi o primă impresie. Vă 
mulţumim pentru interesul dv. constant faţă de BIP. 
● George Achim (Rm.Vâlcea): Aprecierile tale, 
chiar dacă vin de la un prieten atât de vechi şi 
apropiat ca tine, mă bucură şi mă ambiţionează. S-ar 
putea să găsesc o “finanţare” pentru a scoate într-un 
volum tipărit pe hârtie toate numerele Buletinului de 
Istoria Presei. 
● Anca Ionescu (Bucureşti): “Felicitări! Nr.7-8 
este cel mai bun de până acum. Fotografiile dau 
culoare şi dinamism.” 
● Liviu Papuc (Iaşi): Mersi, dragule, pentru apre-
cierile tale faţă de tenacitatea cu care mă lupt să scot 
în continuare acest BIP. Dar cel mai mult îţi 
mulţumesc pentru studiul trimis, din care public deja 
prima parte în acest număr dublu. Sunt sigur că ai 
noştri dragi cititori vor aprecia şi ei calitatea 
deosebită a materialului tău despre unele publicaţii 
bucovinene. 
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 Acum 44 de ani, semnalam în revista Rebus, nr.20 (320) din 20 octombrie 1970 că la 
Piteşti rebusismul este foarte îndrăgit chiar şi de nevăzători. Aceştia construiseră nişte planşe de 
lemn speciale în care alcătuiau careuri din pătrăţele scobite în care introduceau cuburi anume 
confecţionate, purtând pe ele literele alfabetului braille, care este o scriere specială pentru 
nevăzători. Informaţia respectivă o preluasem şi eu din revista Viaţa nouă, organul Asociaţiei 
Nevăzătorilor din Republica Socialistă România, cum se numea ţara noastră atunci. 
 Zilele acestea au venit la instituţia unde lucrez nişte medici oftalmologi, care ne-au supus la 
mai multe consulturi de specialitate, pentru a vedea cum stăm cu ochii, mai ales că obosim ore în 
şir în faţa ecranelor strălucitoare ale calculatoarelor. Şi aşa mi-am adus aminte că există şi pericolul 
real al pierderii parţiale sau totale a vederii. Iar în ţară există deja la ora aceasta aproximativ 
115.000 de nevăzători din România, dintre care 40.000 au handicap grav, adică nu văd deloc. 
 În toamna aceasta s-au împlinit 50 de ani de când Congresul SUA a adoptat Rezoluţia HR 
753 din 6 oct. 1964 prin care Preşedintele SUA a proclamat ziua de 15 octombrie ca fiind “Ziua 
bastonului alb”, devenit apoi simbolul universal al nevăzătorilor. În semn de solidaritate cu aceşti 
defavorizaţi ai vieţii, pe lângă care trecem adesea mult prea indiferenţi, vom publica în paginile 
următoare câteva date despre publicaţiile pentru nevăzători din ţara noastră. 
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 Cele mai vechi publicaţii româneşti special concepute şi apărute pentru cei cu deficienţe de 
vedere au fost, se pare, Vatra Luminoasă şi Braille. 

Vatra Luminoasă. Prima revistă pentru 
nevăzători a apărut la Bucureşti, săptămânal, între 
15 iunie 1908 şi 22 noiembrie 1909, având ca 
director pe Virgiliu N. Dărăscu, până la 24 mai 
1909, apoi pe R. Monske. Scopul ei era de a 
colecta fonduri pentru Aşezământul „Vatra Lu-
minoasă” al Societăţii Orbilor, înfiinţat doi ani mai 
înainte de Regina Elisabeta şi a cărui construcţie a 
început pe 18 octombrie 1908. Avea formatul 48 x 
33 cm şi era tipărită „în scris obişnuit”. 

Braille. Prima revistă din ţara noastră 
tipărită în scrierea specifică nevăzătorilor a apărut 
între 1926-1947 şi a fost finanţată de American 
Braille Press for War and Civilian Blind pentru 
aliaţii americanilor din Primul Război Mondial. 

Desfiinţarea în 1947 a Societăţii Orbilor 
creată de Regina Elisabeta la 1 august 1906 a lăsat un mare gol în presa pentru nevăzători, ca şi în 
organizarea acestora într-o asociaţie care să le apere drepturile şi să le coordoneze activităţile 
specifice. Abia în aprilie 1954 va apărea revista Viaţă nouă, mai întâi independentă, dar 
subvenţionată de Ministerul Muncii, apoi pusă sub egida Asociaţiei Nevăzătorilor din România 
înfiinţată în 1956. 

Viaţă nouă. Revista, format 30 x 21 cm, apare trimestrial, în scrierea Braille, apoi din 1968 
până în 1989 lunar, şi în scrierea obişnuită, de la nr.3 (1968) adăugând în subtitlu Supliment al 
revistei în Braille. Are un conținut de tip magazin, incluzând articole despre viața și preocupările 
nevăzătorilor, scrise de redactori și de colaboratori. La acestea se adaugă materiale cu subiecte 
științifice, culturale, utilitare etc., reproduse din alte publicații care nu sunt accesibile persoanelor cu 
deficiență de vedere. 

Litera noastră e denumirea revistei Viață 
nouă după 1990. Apare tot sub egida Asociaţiei 
Nevăzătorilor din România şi este este singura 
revistă tipărită în alfabetul Braille de la noi. 
Dimensiunea ei este de 120–140 pagini braille, 
echivalentul a un kilogram de hârtie specială per 
exemplar Apare lunar și se distribuie pe bază de 
abonament în întreaga țară și în străinătate (circa 
400 abonaţi). Publicația în scriere obișnuită se 
adresează atât persoanelor cu rest de vedere, cât 
mai ales celor ce doresc să afle mai multe despre 
comunitatea nevăzătorilor români. 

Art Act Magazine. Este prima revistă online care are o secţiune pentru nevăzători în care 
se pot găsi, momentan, în format audio, articole din ultimele patru numere ale revistei. 

Radar este o revistă audio pentru şi despre nevăzătorii din România, lansată în decembrie 
2003, de către Fundaţia „Cartea călătoare” sub sloganul „Singura lumină pe care o puteţi dărui unui 
orb este cea a cunoaşterii”.  Apare lunar cu ajutorul unei echipe de 10 redactori nevăzători, 
voluntari, fiind editată în mai multe formate accesibile persoanelor cu deficienţe de vedere. Este 
publicată pe site-ul Fundaţiei la adresa http://www.revistaradar.ro sau în format audio pe compact 
disc. Unul dintre tinerii redactori nevăzători s-a înscris la Facultatea de Jurnalism. 
 Torna, torna, fratre! Revista Liceului pentru deficienţi de vedere Buzău. Nu am văzut 
decât nr.1 (serie nouă) din martie 2011, tipărită în alfabetul obişnuit, dar care are şi o versiune în 
scrierea Braille. Coordonatorul acestui proiect este astăzi prof. Constantin Vrânceanu, fondator al 
primei serii a publicaţiei alături de prof. Marin Eana. Revista are 24 de pagini, format A4, color. 
 Adolescent-magazin. Revistă a Liceului pentru deficienţi de vedere Cluj-Napoca, editată 
din 1997 în scriere obişnuită. 
 Impact, publicaţie de informaţie şi cultură, care apare din 2005, fiind realizată de către 
redactorii revistei Litera noastră. A ajuns la nr.113 şi este multiplicată pe CD de fiecare filială a 
Asociaţiei Nevăzătorilor din România. 
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Iată câteva fragmente dintr-un reportaj de la sediul actual al revistei Litera noastră: 

“Litera noastră”. Singura revistă în alfabet Braille  
pentru nevăzătorii din România  

de Ionuţ Dulămiţă. Fotografii de Tiberiu Cimpoeru 

28 octombrie 2011, postat pe totb.ro (think Outside The Box) 

 
În tipografia Braille de sub vechea redacţie, aflată lângă Stadionul Naţional din Bucureşti, 

în cartierul Vatra Luminoasă, au rămas doar maşinăriile electromecanice folosite odinioară, la 
care se tipărea manual. Un om dicta şi altul imprima punctele ce formează literele pe două foi de 
metal, din zinc sau aluminiu, rând cu rând, punctele imprimate fiind calculate în aşa fel încât unul 
de pe foaia de sus să nu se suprapună cu altul de pe foaia de jos. Hârtia era aşezată între cele 
două foi şi presată. În cazul scrisului de mână în sistem Braille, punctele erau imprimate pe o 
tăbliţă, un soi de mapă formată tot din două foi de metal, una perforată şi una plină, prinse în 
balamale mici. Hârtia se închidea în tăbliţă, între cele doi foi de metal, moment în care intra în 
schemă punctatorul, un instrument cu vârf metalic ataşat unui mâner de lemn cu care se perfora 
hârtia, de la dreapta la stânga, punctele ieşind în relief pe partea cealaltă. Când hârtia era 
întoarsă, textul putea fi citit de la stânga la dreapta. 

Astăzi, însă, se tipăreşte digital, cu lucioasele maşinării 
instalate în sediul nou. Textele revistei Litera noastră sunt redactate pe 
computer, atât de redactori văzători, cât şi de jurnalişti nevăzători. (…) 
„E un soft care redă vocal din partea stânga sus a monitorului până în 
dreapta jos tot ce apare scris pe monitor”, spune Mihai Dima 
[redactorul-şef, foto]. „Cu softul acesta se folosesc toate programele 
care nu utilizează imagini – mail, Word, Excel etc. Orice mişcare pe 
care o faci din tasatură este urmată de o consecinţă audio”. Când 
jurnalistul scrie ceva în editorul de text, softul îi citeşte pas cu pas 
produsul, care, odată finalizat, este trimis unui tehnoredactor. Acesta 
foloseşte un alt soft pentru a converti textul în „format Braille” şi o 
imprimantă care printează în acelaşi sistem de scriere. Ideal este ca 
foaia imprimată să cântărească între 140 şi 160 de grame pe metru 
pătrat pentru a rezista presiunii şi a nu fi străpunsă – „găurile” care 
alcătuiesc punctele sunt doar adâncituri în relief, nu perforează pagina.  

Revista a fost subvenţionată de stat încă de la înfiinţarea ei. Asociaţia Nevăzătorilor a 
transformat-o atunci, în anii ’60, din trimestrial în lunar (cum e şi acum), iar în 1966 a înfiinţat un 
studio pentru înregistrarea audio de cărţi integrale, audiobook-urile de astăzi. Acestea au fost 
trase pe bandă magnetică până în anii ’90, pe casetă din ’90 până în 2004 şi pe CD din 2004 
până în prezent. Astăzi, toate filialele din ţară ale Asociaţiei Nevăzătorilor primesc astfel de 
audiobook-uri pe CD, în format mp3, iar oamenii le împrumută în regim de bibliotecă.  
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  Presa – mijloc de supravieţuire în istorie 
O revistă în dialectul istro-român: 

„Scrisore către fraţ rumeri” 
(Scrisoare către fraţii români) 

 
 Se cunoaşte de multă vreme rolul deosebit de important pe care îl joacă presa ca izvor de 
informaţii despre trecutul societăţii. Nu toţi istoricii admit aceasta însă, în ciuda faptului că s-au scris şi 
se scriu numeroase studii bazate pe cercetarea anumitor publicaţii dintr-o perioadă determinată, privind 
anumite evenimente sau personalităţi. Or, este ştiut că presa este mijlocul de comunicare care oglindeşte 
cel mai fidel starea politico-economică a vremii, organizarea socială, cultura şi modul de a fi al unui 
popor la un moment dat. 
 Prin datele pe care le pune la dispoziţia cititorilor şi prin limba în care comunică, presa este şi 
un mijloc de supravieţuire în istorie, de mărturie, fie şi nu întotdeauna foarte obiectivă, asupra 
vremurilor parcurse. Cine vrea să afle ce s-a petrecut acum zece, cincizeci sau o sută de ani în urmă, 
poate răsfoi colecţiile ziarelor şi revistelor apărute la timpul respectiv. Materialele din presa scrisă, dar 
mai nou şi din cea audio-vizuală, au aceeaşi greutate probatorie pentru istorie ca şi uneltele de silex, de 
cupru sau de fier, ca şi monezile emise de diverşii domnitori, ca şi inscripţiile de pe pietrele tombale sau 
pisaniile bisericilor, ca şi orice piesă arheologică scoasă din pământ sau ca vechile hrisoave descoperite 
în arhive. 
 În plus, materialele publicate în presă depun “mărturie” despre limba vorbită într-o anumită 
epocă, despre schimbările petrecute peste ani în morfologia şi topica frazei, în vocabularul folosit. Când 
o publicaţie - ziar, revistă sau carte – e scrisă într-o limbă mai rară sau pe cale de dispariţie, aceasta 
constituie o cale prin care se încearcă salvarea acelei limbi de la dispariţie, făcând-o cunoscută unei 
multitudini de cititori. 
 Acesta este cazul şi revistei Scrisore către fraţ rumeri [Scrisoare către fraţii români], scrisă şi 
tipărită în dialectul istro-român la Trieste, în Italia, sub egida şi pe spezele Asociaţiei culturale istro-
române „Andrei Glavina”, înfiinţată în 1994.  

Istroromânii reprezintă astăzi o comunitate pe cale de dispariţie de circa 300-1.500 (după 
unele surse maxim 3.000) de locuitori din vestul Croaţiei. Sunt înrudiţi cu românii. Bazându-se pe 
anumite particularităţi ale dialectului vorbit de ei, există păreri conform cărora istroromânii provin din 
zona Crişanei, Maramureşului sau Banatului. Numiţi fie rumeri, fie vlahi sau vlaşi, fie ciribiri, au mai 
rămas doar câţiva, fără şcoli, fără cărţi şi ziare sau reviste, fără un cadru prielnic folosirii şi cultivării 
dialectului lor, istroromânii tind să dispară în istorie, ca atâtea alte popoare şi limbi. 
 Datorită unor entuziaşti din mica diasporă istro-română de la Trieste (nordul peninsulei italice), 
adunaţi în jurul Asociaţiei „Andrei Glavina”, încă de acum 20 de ani a început să apară o revistă în 
dialectul istro-român intitulată Scrisore către fraţ rumeri [Scrisoare către fraţii români], tipărită şi 
difuzată cu mare greutate. Printre cei care au lucrat efectiv la realizarea acestei publicaţii putem aminti 
pe Corrado Clănaţ (Clagnaz) şi Emil Petru Raţiu, un medic-scriitor român stabilit în Italia din 1969. O 
altă susţinătoare este şi doamna Maria Luisa (Marisa) Ciceran din SUA, unde ar mai trăi vreo 500 de 
istro-români, dar care aproape că şi-au uitat originile, limba. 
 Revista amintită se difuzează din mână în mână, cu mari greutăţi, este trimisă prin poştă la 
fiecare presupus vorbitor sau măcar cunoscător de istro-română, atît din Italia, SUA, cât şi din satele din 
jurul localităţilor Suşneviţa şi Jăian din actuala Croaţie. 
 „Situaţia se prezintă tragic - recunoaşte Emil Petru Raţiu într-un interviu publicat în revista 

Orizonturi culturale italo-române, nr.2 din februarie 2012 - deoarece copiii şi tinerii aproape nu mai 
vorbesc limba, iar dintre vorbitorii care erau acum 15 ani, o jumătate, circa, s-au stins. Calea, pe care 
de 15 ani o susţin şi o invoc, este ca Statul român să ceară Croaţiei punerea în aplicare a Tratatului 
româno-croat din 1994 şi pentru Românii din Istria, aşa cum tratatul este aplicat pentru Croaţii – 
Caraşoveni – din România, îngăduind acelor puţini copii istro-români care au rămas să beneficieze de 
cursuri, fie ele şi facultative, de dialect şi limbă română, precum şi înfiinţarea unui cămin cultural la 
Suşneviţa şi, respectiv, la Jeiăn.” 
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Politică şi cultură 

 în ziarul liberal  

“Viitorul Vâlcei” (1920-1938) 
(Partea I) 

 

Constantin Poenaru 
 

 

 Viitorul Vâlcei este unul dintre cele mai longevive ziare româneşti, apărând în aproape toată perioada 
interbelică. Scos de liberalul I.G. Duca la 10 octombrie 1920, ca “foaie pentru popor” a Partidului Naţional-Liberal 
din judeţul Vâlcea, ziarul va încerca, potrivit editorialului semnat de fondatorul său, să răspândească “adevărul şi 
lumina” în rândul ţărănimii vâlcene, îndrumate de intelectualii satelor – preoţii şi învăţătorii.1 Era un moment 
conjunctural bun pentru folosirea ziarului ca mijloc de propagandă al partidului, căci după 1918 ţãranul era mult mai 
interesat de politicã, de principalele evenimente din ţarã, începea chiar să aibă unele opinii, să-şi pună întrebări şi să 
caute răspunsuri. 
 
 1. Liberalii şi presa de partid 
 Ziarul Viitorul Vâlcei face parte dintr-un lan  de publica ii ale Parţidului Na ional-Liberal, 
ŢcoaŢe prin organiza iile Ţale jude ene, ca inŢţrumenţe de propagandă în rândul alegăţorilor. Aşa cum 
araţă arţicolele-program ale aceŢţor ziare, ele erau concepuţe şi Ţe adreŢau îndeoŢebi voţan ilor de la 
Ţaţe, care erau mai mul i din puncţ de vedere numeric, dar şi mai aţaşa i ţradi ional de Partidul 
Na ional- ărăneŢc, eţernul rival al PNL pe Ţcena poliţică româneaŢcă. De aici şi polemicile 
înverşunaţe duŢe împoţriva ărănişţilor şi foarţe rar împoţriva alţor parţide. 
 Organul central al PNL era ziarul Viitorul, care a apăruţ la Bucureşţi la 5/18 noiembrie 1907 
şi a foŢţ conduŢ ŢucceŢiv de preşedin ii PNL Vinţilă Brăţianu şi I.G.Duca, iar mai apoi de Al. 
Mavrodi. 
 În general, înŢă, conform indica iilor daţe de la cenţru, ziarele PNL din ară apăruţe după 
1919 au adăugaţ la ţiţlul Viitorul şi un nume care Ţă araţe fără echivoc organiza ia jude eană ediţoare. 
AŢţfel, Ţe vor ţipări: Viitorul Argeşului (1921), Viitorul Dâmboviţei (1921), Viitorul Făgăraşului (1922), 
Viitorul Fălticenilor (1923), Viitorul Gorjului (1921), Viitorul Mehedinţului (1921), Viitorul Prahovei (1919), 
Viitorul Putnei (1921), Viitorul Rîmnicului (1921), Viitorul Romanaţiului (1921), Viitorul Silistrei (1920)2. 
Niciuna din aceŢţe publica ii nu va cunoaşţe înŢă 
longevitatea ziarului Viitorul Vâlcei, care va apărea, cu unele 
mici înţreruperi, până în 1938. 
 Ziarul liberalilor vâlceni apare nu doar din neceŢiţă i 
de propagandă de parţid, dar şi ca o ripoŢţă imediaţă la 
geŢţul Federa iei Democra iei Na ional-Sociale care scosese 
la Rm.Vâlcea încă de la 1 mai 1920 gazeţa Secera, deveniţă 
de la nr.6 din 19 Ţepţembrie 1920 “Organ al Parţidului 

ărăniŢţ-Na ional din Vâlcea”, adică adverŢarul poliţic şi 
elecţoral cel mai de ţemuţ al PNL. Toţodaţă, liberalii 
vâlceni conduşi de I. G. Duca nu puţeau uiţa aţacurile 
virulente duse împotriva lor în alegerile parlamentare din 
noiembrie 1919 de căţre ziarul local Unirea, organ al 
Partidului Conservator (devenit din octombrie   1919 organ 
al Parţidului Democraţ), şi mai aleŢ Glasul poporului, care era 
organ al Ligii Poporului de Ţub preşedin ia generalului 
Alexandru AvereŢcu, Ţec ia Râmnicu-Vâlcea 3. Campaniile 
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reŢpecţive de preŢă au arăţaţ câţ de imporţanţ poaţe deveni un ziar în prezenţarea şi popularizarea 
poliţicii unui parţid, în ŢuŢ inerea propriilor candida i în alegeri şi în criţicarea adversarilor de la 
celelalţe parţide. Lucru de care Ţe pare că Ţ-a convinŢ până la urmă şi Ion. I. C. Brăţianu, preşedinţele 
PNL, care diŢpre uiŢe mulţă vreme “puţerea preŢei şi foloaŢele propagandei”. 4  
 Câţ priveşţe alegerea lui Duca de a conduce ziarul Viitorul Vâlcei, ţrebuie aminţiţ că aceŢţa Ţe 
dovediŢe un publiciŢţ reduţabil încă din anii Ţţuden iei, fiind colaboraţor la preŢţigioŢul coţidian 
Universul, ca şi la reviŢţa Viaţa românească. De alţfel, el venea după ce lucraŢe deja ca direcţor al 
oficiosului liberal Viitorul între 1914-1918 şi căpăţaŢe experien ă managerială în preŢă. 
 
 2. Coordonate tehnice de redactare şi tipărire 
 În aţari condi ii, Ţcoaţerea unui ziar propriu a deveniţ penţru PNL Vâlcea o cerin ă 
obligatorie pentru viitoarele succese politice. Astfel, primul număr al ziarului Viitorul Vâlcei, 

Ţubinţiţulaţ „Foae penţru popor a Parţidului 
Na ional-Liberal din Jud. Vâlcea”, apare la 
Rîmnicu-Vâlcea într-o zi de duminică 10 
octombrie 1920, în 4 pagini, format mare 48 x 
32 cm, dar nu atât de mare precum rivalul Ţău 
Secera, care avea dimenŢiuni uriaşe: 63 x 42 cm 5. 
Poaţe de aceea conducerea ziarului a Ţim iţ 
nevoia ca în nr.2 din 17 ocţombrie 1920 Ţă-şi 
anun e în mod expreŢ ciţiţorii că „de la numărul 
viiţor ziarul noŢţru îşi va înmul i coloanele şi-şi 
va mări formaţul”. AceŢţ lucru nu Ţe va peţrece 
înŢă decâţ par ial, în ŢenŢul că doar numărul 
coloanelor Ţe va mări de la paţru la cinci, 
începând cu nr.3 din 24 oct. 1920, în schimb 
oglinda paginilor şi formaţul ziarului au rămaŢ 
aceleaşi până la ulţimul număr din 1 febr. 1938. 
 La 1 iul. 1929, îşi Ţchimbă Ţubţiţlul în 

“Gazeţa Parţidului Na ional-Liberal din jude ul Vâlcea”, iar în dec. 1932 înlocuieşţe cuvânţul 
„gazeţa” cu „organ”. Concepuţ ini ial ca un Ţăpţămânal, de la 8 ian. 1927 devine bilunar, iar la 1 iulie 
1929 precizează chiar şi daţele de apari ie: 1 şi 15 ale fiecărei luni. DeŢigur că varii cauze, înţre care, în 
primul rând, lipŢa unui colecţiv de redac ie profeŢioniŢţ, vor duce la mulţe apari ii neregulaţe încă din 
aprilie 1922. Astfel, dacă anul I, numeroţaţ în conţinuare 1920-1921, va avea 52 de apari ii, anul II va 
avea doar 27 de numere. De la anul III se trece la numerotarea în limitele duratei calendaristice 
anuale, adică Ţe începe cu nr.1 din 7 ian. 1923 şi Ţe încheie cu nr. 30 din 29 nov. 1923.  
 Primul nr. din anul VIII - 1929 va apărea abia la 1 iulie, iar anul XI - 1932 va avea un singur 
număr, daţaţ 1 decembrie. În urmăţorii doi ani, 1933-1934, ziarul nu apare. Abia în 1935, la 23 iunie, 
Ţe ţipăreşţe un nou număr din Viitorul Vâlcei, “număr închinaţ lui I. G. Duca cu prilejul dezvelirii 
monumenţului” aceŢţuia în Parcul comunal din Rm.Vâlcea, în Ţemn de omagiu şi aducere aminţe a 
celui care a foŢţ mul i ani şeful liberalilor vâlceni. Înţregul număr cuprinde aminţiri, evocări şi arţicole 
deŢpre perŢonaliţaţea marelui om poliţic, foţografii ale Culei de la Măldăreşţi, cumpăraţă de Duca şi 
în care locuia aceŢţa când venea în Vâlcea, precum şi a BiŢericii din Urşani-Horezu, unde a fost 
înmormânţaţ. De remarcaţ că aceŢţea Ţunţ Ţingurele fotografii de tip reportaj publicate de ziar în 
istoria sa, restul fiind doar fotografii-portret ale 
diverŢelor perŢonaliţă i liberale. 
 Numărul paginilor va fi în general de 
patru, dar în anumite momente când existau 
evenimente deosebite, precum congrese ale 
parţidului Ţau alegeri parlamenţare, adunări 
populare la care luau cuvânţul o Ţerie de frunţaşi 
ai parţidului, ziarul puţea avea şi şaŢe pagini, ori 
chiar zece ca la nr. 12-13 dublu, din 15 dec. 1929-
1 ian. 1930. Pre ul per număr creşţe anual, de la 
50 de bani în 1920, la 3 lei în 1932. 

Aşa cum Ţe men ionează pe fronţiŢpiciul 
nr.1/10 ocţ. 1920, ziarul apare “Ţub conducerea 
unui comiţeţ”, cu ţoaţe că din ianuarie 1923 îşi va 
alăţura şi numele unui direcţor. Primul Comiţeţ de 

 

Casa de la Măldăreşti, construită în 1912 

 Biserica de la Urşani, unde e îngropat I.G.Duca  
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direc iune anun aţ la p.3 este compus dintr-un lung şir de perŢonaliţă i liberale vâlcene (peŢţe 20): 
avoca i, profeŢori, învă ăţori, preo i, comercian i, docţori din mai ţoaţe localiţă ile jude ului în care 
membrii PNL erau majoriţari. O aŢemenea Ţţrucţură managerială era greu de reunit, greu de 
func ionaţ, de aceea, deşi nu apare prinţre aceşţia, eŢţe de la Ţine în eleŢ că adevăraţul conducăţor al 
ziarului eŢţe preşedinţele PNL Vâlcea, I. G. Duca, Ţemnaţarul arţicolului-program al publica iei. El va 
conlucra cu membrii Comiteţului de redac ie: pr. P. Parţenie, profeŢor, Nicolae S. IoneŢcu, profesor 
şi avocaţ, şi I. BădeŢcu, inŢţiţuţor. 
 Manuscrisele se strâng în str. Traian nr. 99, la N. S. Ionescu, care este numit când redactor, 
când Ţecreţar de redac ie, la 16 iul. 1922, şi de la 7 ian. 1923 fiind men ionaţ ca direcţor, până la 11 
febr. acelaşi an când eŢţe înlocuiţ de Vică GeorgeŢcu. De la nr.5/2 mai 1926 apare ca redacţor I. 
NicoleŢcu, cu inţermiţen e până în 1935, iar la unicul şi ulţimul număr al ziarului din 1938 eŢţe ţrecut 
ca redacţor reŢponŢabil Tică ŞţefăneŢcu. 
 Redac ia şi adminiŢţra ia Ţe află mai înţîi acaŢă la avocaţul N. S. IoneŢcu, în Ţţr. Traian nr.99, 
după care Ţe muţă în localul ţipografiei din Ţţr. Col. ApoŢţol DumiţreŢcu nr. 4, apoi la Banca de Sconţ 
Rm.Vâlcea şi, în final, în Ţţr. Traian nr.88. Ziarul Ţ-a imprimaţ numai la Tipografia „Viiţorul Vâlcei” 
S.A.R., doar nr.3/1929 fiind ŢcoŢ la Tipografia „Guţenberg”.  
 O aţen ie Ţpecială Ţ-a acordaţ creării şi conŢolidării unei înţreprinderi de preŢă Ţolide în jurul 
ziarului Viitorul Vâlcei, care Ţă-i aŢigure aceŢţuia independen ă economică şi ediţorială. În aceŢţ ŢenŢ, 
la 23 ocţombrie 1920, deci la numai două Ţăpţămâni de la apari ia noii publica ii, Tribunalul Vâlcea – 
Sec ia I conŢfin ea conŢţiţuirea Societăţii anonime „Viitorul Vâlcei” pentru industria artelor grafice. Aceasta 
îşi propunea ca, pe lângă lucrări de ţipografie, Ţă înfiin eze şi o caŢă de ediţură, unde Ţă Ţe ţipăreaŢcă 
lucrări de popularizare a şţiin elor, de educa ie ceţă eneaŢcă, de goŢpodărie rurală, devenind aŢţfel 
„focarul unei mişcări culţurale” de care jude ul avea mare nevoie 6. 
 La ţipografia S.A. „Viiţorul Vâlcei” vor apărea mulţe căr i şi broşuri, înţre aceŢţea şi Ţţudiul 
Scumpirea traiului, pe care autorul Grigore Procopiu l-a publicat în 12 numere consecutive ale ziarului 
Viitorul Vâlcei, de la nr. 6/14 nov. 1920 la nr. 17/30 ian. 1921. 
 
 3. Probleme privind libertatea presei 
 Apari ia ziarului Viitorul Vâlcei s-a făcuţ la începuţul unei perioade de mare avânt a presei 
interbelice. La 14 ianuarie 1920, tocmai fuŢeŢeră ridicaţe prinţr-un decret 7 aţâţ Ţţarea de aŢediu, câţ şi 
cenzura, impuŢe în auguŢţ 1916, în ţimpul Primului Război Mondial. Se Ţcoţea pracţic preŢa de Ţub 
juriŢdic ia ţribunalelor miliţare şi Ţe revenea la regimul juridic mai permiŢiv al Legii preŢei din 1862 şi 
al ConŢţiţu iei din 1866. 
 De aceea, orice aţingere aduŢă liberţă ii preŢei era imediaţ Ţemnalaţă de liberali în gazeţa lor. 
Cât s-au aflaţ la puţere, nu au exiŢţaţ incidenţe de aceŢţ gen. După ajungerea ărănişţilor la guvernare 
în ţoamna lui 1928, ele încep Ţă apară aţâţ în ară, câţ şi în jude . Reluând o şţire din ziarul cenţral 
Viitorul, nr. 2 din 15 iulie 1929, publica ia vâlceană deplânge confiŢcarea de căţre ărănişţi a ziarului 
Epoca (nr. din 10 iunie) şi a gazetei sibiene Lumina satelor (cu o Ţăpţămână înainţe). În nr.4 din 15 aug. 
1929, Ţe dă şţirea că primarul LăzăreŢcu, de la Ocnele-Mari, a ordonaţ Ţă fie areŢţa i ţo i cei care 
citesc Viitorul Vâlcei, la 1 Ţepţ. 1929 eŢţe anun aţă inţerzicerea ziarului la Beneşţi, iar o lună şi jumăţaţe 
mai ţârziu Ţe dă publiciţă ii informa ia că “prin fi uica lor, şefii ărănişţi amenin ă cu Parcheţul pe cei 
care Ţcriu la gazeţa parţidului noŢţru” 8.  
 
 4. Ion G. Duca şi noua doctrină liberală  
 Ion Gheorghe Duca (n. 20 dec. 1879 - m. 29 dec. 1933, Sinaia) a fost unul dintre cei mai 
Ţţrăluci i oameni poliţici români, ţeoreţician de eliţă al liberaliŢmului româneŢc. El a avuţ o aŢcenŢiune 
poliţică fulminanţă, devenind în Ţcurţă vreme depuţaţ (1907), miniŢţru (1914-1928), preşedinţe al 
PNL (1930) şi preşedinţe al ConŢiliului de Minişţri (1933). A foŢţ ani la rând preşedinţele organiza iei 
jude ene Vâlcea a PNL, el aţaşându-Ţe Ţufleţeşţe de aceŢţe locuri, unde a veniţ penţru prima daţă în 
1902 când a fost numit ajutor de judecăţor la Ocolul Vâlcea, PlaŢa Horezu, penţru câţeva luni. A foŢţ 
aleŢ depuţaţ de Vâlcea de cinci ori, iar la cula Ţa de la Măldăreşţi, cumpăraţă în 1910, au veniţ Regina 
Maria, Principele Carol al II-lea, ziarişţi şi poliţicieni români şi Ţţrăini. 
 Primele idei ale noii docţrine liberale elaboraţe de I. G. Duca Ţe regăŢeŢc în arţicolul-program 
semnat de el în nr.1/10 octombrie 1920 al ziarului Viitorul Vâlcei: 
 “Scopul acestui ziar este de a răspândi în ţărănimea vâlceană credinţele Partidului Naţional-Liberal. 
 Partidul Naţional-Liberal este acela căruia ţărănimea îi datoreşte toate îmbunătăţirile ce s-au adus până 
astăzi soartei ei. Exproprierea, de pe urma căreia se împroprietăresc acum atâţia săteni; Votul obştesc,de pe 
urma căruia puterea politică a trecut de la câţiva în mâinile poporului întreg.(…) 
 “Viitorul Vâlcei” se va strădui deci să răspândească în ţărănimea vâlceană adevărul şi lumina. 
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 O va face fără patimă şi fără atacuri personale. Toate părerile nepărtinitoare le va primi şi le va discuta în 
chip cinstit, fiindcă aşa înţelege să facă în regimul votului obştesc educaţiunea cetăţenească. Insultele, ori de unde vor 
veni, le va respinge cu dispreţ. Ele sunt armele de luptă ale unor vremuri ce trebuie să înceteze. 
 Pe lângă aceasta, ziarul nostru, având să slujească toate interesele generale ale judeţului Vâlcea, cere 
cititorilor lui să-i semnaleze deosebitele nevoi şi revendicări ale populaţiei rurale. Rugăm pe toţi oamenii de bună-
credinţă să comunice ziarului nostru şi nedreptăţile ce se fac şi îmbunătăţirile ce se reclamă. Pe toate le vom cerceta şi 
apăra, nu într-un sprijin meschin de partid, ci cu sincera grijă a binelui obştesc. 
 De asemenea, “Viitorul Vâlcei” va da ţărănimei sfaturi de tot felul în privinţa agriculturii, a creşterii vitelor, 
precum şi îndrumări higienice. 
 O viaţă politică nu poate izvorî decât dintr-o ţărănime economiceşte şi trupeşte puternic organizată. Cine 
urmăreşte una, trebuie prin urmare să pregătească şi pe cealaltă. 
 Va căuta să cultive şi sufletul ţărănimei prin întărirea prestigiului şcoalei şi bisericii”. 
 Alegerea ărănimii ca public- inţă al noii publica ii liberale vâlcene nu era una înţâmplăţoare. 
Bun cunoŢcăţor al realiţă ilor poliţice din ară şi jude , I. G. Duca şţia că groŢul alegăţorilor Ţe află la 
sate, în cele 128 de comune rurale, nu la oraş, în cele doar ţrei comune urbane. AŢţfel, 
“recenŢămânţul popula iei efecţuaţ în decembrie 1912 eviden iaŢe o popula ie de 231.572 de locuiţori, 
din care 210.308 ţrăiau în mediul rural, 9.603 în capiţala jude ului, celelalţe comune urbane, Drăgăşani 
şi Ocnele Mari, având 6.709 şi, reŢpecţiv, 4.942 de locuiţori” 9. Pe de alţă parţe, şeful liberalilor 
vâlceni avea încă vie în memorie lupţa elecţorală din luna mai în care Parţidul Na ional-Liberal s-a 
confruntat dur cu reprezenţan ii unor parţide poliţice care aveau foarţe mul i aderen i şi Ţimpaţizan i 
prinţre ărani, precum Parţidul ConŢervaţor Democraţ, Parţidul ărăneŢc Ţau Parţidul Poporului 10. 
AceŢţa din urmă avea chiar Ţă câşţige alegerile, având un puţernic vecţor de propagandă în 
conducăţorul parţidului, generalul Alexandru AvereŢcu, “eroul de la Mărăşţi” din Primul Război 
Mondial, exţrem de iubiţ de “ţalpa ării” care lupţaŢe Ţub comanda Ţa şi care îl conŢidera drepţ 
izbăviţorul neamului 11.  
 În aţari condi ii, I. G. Duca îşi propune Ţă facă din “Viiţorul Vâlcei” cu adevăraţ o “ţribună 
liberă” a popula iei de la Ţaţe, îndeoŢebi a preo ilor şi învă ăţorilor.  În plan publiciŢţic, cele două 
caţegorii profeŢionale vor fi mereu în aţen ia ciţiţorilor. Sunţ publicaţe chiar articole-apel căţre aceşţia 
de I.G. Duca (Către preoţii şi învăţătorii vâlceni, 24 ocţ. 1920) şi înv. I. PopeŢcu-Zăţreni (Către învăţători, 
28 nov. 1920, 1 Ţepţ. 1929, 15 Ţepţ. 1929, 1 nov. 1929), iar pr. Ioan N. DărvăreŢcu din comuna 
Oţeşani încearcă Ţă lămureaŢcă pe ciţiţori De ce majoritatea învăţătorilor şi preoţilor sunt liberali (26 
decembrie 1920). 
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 În arţicolele publicaţe în ziar Ţe face deŢeori referire la realizările liberalilor în perioadele câţ  
s-au aflaţ la guvernare, la măŢurile luaţe de aceşţia în favoarea celor mul i şi năpăŢţui i. În chiar 
articolul-program din nr.1/10 dec. 1920 se aduce aminte exproprierea, cea mai radicală reformă agrară 
din Europa de RăŢăriţ, prin care a foŢţ împăr iţă la ărani 66 % din Ţuprafa a arabilă de inuţă de 
moşieri,  câţ şi votul obştesc, “de pe urma căruia puţerea poliţică a ţrecuţ de la câ iva în mâinile 
poporului înţreg”. România devine aŢţfel o arã a micilor proprieţari, iar moşierimea, reprezenţaţă în 
Parlament de Partidul Conservator (Partide cari se duc, nr.28/17 apr. 1921), dispare curând din peisajul 
Ţocial, ceea ce face ca PNL Ţă aibă ca principal adverŢar elecţoral şi la guvernare Parţidul Na ional 

ărăneŢc. De aceea, paginile ziarului Viitorul Vîlcei vor fi pline de atacuri aproape zilnice, polemici şi 
pamfleţe la adreŢa ărănişţilor. 
 I. G. Duca începe Ţă-şi manifeŢţe veleiţă ile de ţeoreţician al poliţicii româneşţi încă din 
primele numere ale ziarului Viitorul Vâlcei. Astfel, în nr.2 din 17 octombrie 1920, într-un articol de 
fond intitulat Ce vrem, el idenţifică cinci “ţemelii” pe care ar ţrebui edificaţă România în noua viziune 
docţrinară a PNL. Rezumaţe, aceŢţea ar fi: monarhia, naţionalismul, democraţia, ordinea şi armonia socială. 
 

NOTE: 
[1] Dumitru Mitrana, File din istoria presei: “Viitorul 
Vâlcei”, în Povestea vorbei, nr.  1-2, ianuarie-iunie 2001, 
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[2] Vezi deŢcrierea lor bibliografică în Publicaţiile 
periodice româneşti. Tom III: 1919-1924, Ed. Academiei, 
1987, p. 1036-1041. 
[3] Adrian Simion, Alegerile parlamentare din anul 1919 în 
judeţul Vâlcea, în Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti. 
[BCSS] Arheologie – Istorie – Muzeologie, Universitatea  
“1 Decembrie 1918” Alba Iulia – Facultatea de Istorie 
şi Filologie, nr.10/2004, p. 142. 
[4] I. G. Duca, Memorii, vol.II Neutralitatea. Partea a II-
a (1915-1916), Ed. Helicon, Timişoara, [1993], p.39. 
[5] H. Nestorescu-Bălceşţi, Bibliografia presei vâlcene 
1875-1970, în Sudii vâlcene, nr.1/1971, p.161-162; Petre 
Petria, Pagini din istoria presei scrise vâlcene. Bibliografie 
selectivă, Ed.Conphys, Rm.Vâlcea, 2001, p. 221-222. 
[6] Viitorul Vâlcei, an. I, nr. 3, 24 oct. 1920, p. 3. 
[7] Decret pentru suspendarea stării de asediu, cenzurii presei, 
în Vechiul Regat, excepţionând Dobrogea, în “Moniţorul 
Oficial”, nr.212, din 14 ianuarie 1920. 
[8] Viitorul Vâlcei, an.VIII, nr.10 din 15 nov. 1929, p.5. 
[9] Adrian Simion, Alegerile parlamentare din anul 1920 în 
judeţul Vâlcea, în Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti. 
[BCSS] Arheologie – Istorie – Muzeologie, Universitatea  
“1 Decembrie 1918” Alba Iulia – Facultatea de Istorie 
şi Filologie, nr.8/2002, p. 161, cf. Enciclopedia de istorie a 
României, Ed. Meronia, Bucureşţi, 2000, p. 468. 
[10] Corneliu Tamaş, Istoria Râmnicului, Ed. Antim 
Ivireanu, Rm.Vâlcea, 1994, p. 193. 
[11] P. P. Negulescu, Partidele politice, Ed. Garamond, 
Bucureşţi, f.a., p. 329. 
 

Acest studiu a fost prezentat la Congresul Naţional de Istoria Presei,  
ediţia a  IV-a, 14-16 aprilie 2011, de la Constanţa 
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ste un lucru banal, de bun simţ, să treci dincolo de informaţia din manualele şcolare şi 
universitare şi să vezi fenomenul literar-cultural ca pe un ansamblu din care ies la iveală 

vârfurile, dar care se sprijină pe contribuţia cvasi-anonimă a multor oameni a căror generozitate n-a jinduit 
după laurii de primadonă. În cazul Bucovinei, anii de după al doilea război mondial au însemnat o stopare 
a oricărei informaţii privind creatorii interbelici din zonă. În felul acesta, generaţii la rând s-au trezit rupte 
de matcă, plutind în derivă pe un teren aparent sterp, în care până la Nicolae Labiş sau alţii mai noi nu s-a 
scris nimic, nu s-a făcut nimic. Pe acest fundal, al interzicerii accesului la informaţie, mi-am dat seama 
prea târziu, când nu mai era nimic de făcut, că de nenumărate ori mi s-au intersectat paşii prin Rădăuţi cu 
cei ai iconarului Ghedeon Coca, fără a şti ce bagaj poetic ducea în spate. 

Anul 1990 a adus cu sine deschiderea arhivelor, a depozitelor secrete din biblioteci şi, mai ales, 
libertatea celor ce mai trăiau de a-şi depăna amintirile. În felul acesta, punând cap la cap informaţiile, 
Suceava a fost în stare „să arunce pe piaţă” două lucrări de referinţă, datorate muncii unor împătimiţi 
profesionişti: Dicţionar de literatură. Bucovina (1993), de Emil Satco şi Ioan Pânzar, şi Presa 
românească în Bucovina (1809-1944) (în 1991), de Ioan V. Cocuz. Bogăţia de informaţii din aceste două 
tomuri n-a făcut decât să provoace lumea literară la completarea cu noi date care, în mod inerent, scapă 
alcătuitorilor unor astfel de instrumente de lucru. Au contribuit la întregirea imaginii culturale a Bucovinei şi 
Adrian Dinu Rachieru, prin volumul Poeţi din Bucovina (1996), şi Octavian Nestor sau N. Moscaliuc, prin 
rubrici susţinute în presa locală. 

Intenţia noastră este de a aduce noi mărturii ale vieţii spirituale bucovinene, bazându-ne pe 
publicaţii existente, în primul rând, la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi, dar şi în 
alte părţi. Pe lângă dorinţa de completare a utilelor instrumente de lucru mai sus pomenite, suntem 
convinşi că vom provoca şi „ieşirea la rampă” a altora, cu informaţii inedite. Oricare cititor poate contribui 
la completarea bibliografiei literaturii bucovinene prin accesul pe care i l-a oferit soarta la alte lucrări 
rămase ascunse. Un exemplu: presa vremii consemnează apariţia, în 1937, a romanului Aventurile unui 
iredentist, scris de Erast Mihalescu. Volumul nu a putut fi depistat de noi în bibliotecile mari ale ţării. Îl are 
cineva? Ştie cineva ceva despre autor? Iată informaţii utile, care ar putea oricând fi făcute publice. 

Reluăm, în acest spaţiu, câteva informaţii bibliografice făcute publice în spaţiul bucovinean 
(gazeta Monitorul de Suceava) de la sfârşitul anului 1998 şi începutul celui următor, spre mai amplă 
circulaţie şi, sperăm, ecou benefic. 

*** 

  Deşteptarea. Între 15 noiembrie 1907 şi 1 noiembrie 1908 apare, la Cernău i, editată de Societatea 
Academică Junimea şi avându-l ca redactor responsabil pe Ştefan Scalat, gazeta pentru popor Deşteptarea. 

Aceasta vine pe solul bucovinean după o publica ie cu acelaşi titlu, începută la 1893 de Constantin 

Morariu, „sfântul de la Pătrău i” – după spusa lui N. Iorga (se poate consulta recent apăruta carte Cursul 
vieţii mele, redactată de Const. Morariu şi publicată de prof. Mihai Iacobescu), degenerată ulterior în 
politică, şi înaintea unei a treia serii, din 1921-1922, avându-l drept redactor pe Ioan Hreniuc. 

Dorin a revistei, apărută bilunar, la 1 şi 15 ale fiecărei luni, într-un număr de 16 pagini (total 320 
p.), este exprimată în chiar articolul de fond al primului număr: „Iată, noi, o mână de tineri din societatea 
Junimea, ne-am hotărât să scoatem o gazetă scrisă pe-n elesul ăranilor şi să aducem lumină celor din 
întunericul de la sate. Voi, preo ilor şi învă ătorilor, care sta i mai aproape de sufletul poporului nostru, 
veni i şi da i-i mângâiere sufletească; advoca ilor români!, învă a i ăranul, înşelat de străini, cum să-şi 

E 



 13 

caute dreptul său; iar voi, doftorii trupului, mântui i-l de boale prin sfaturile voastre! Veni i şi vă aduna i 
cu to ii în jurul steagului rădicat de noi, ca să formăm o armie de luptători pentru binele şi luminarea 
poporului! Gândul ni-i curat, şi cinstit ni este scopul, de aceea să vă apropia i cu dragoste şi fără bănuială 
unii de al ii. Veni i, voi to i cei ce vă iubi i neamul, tineri şi bătrâni, veni i să ne cunoaştem şi să ne 
învă ăm fra ii cei neînvă a i”. 

Urmare a acestui program, de care nu era 
departe Ion Grămadă, sufletul gazetei, aceasta 
va con ine în fiecare număr cel pu in un clasic român 
republicat (M. Eminescu, M. Sadoveanu, Al. Vla-
hu ă, G. Coşbuc, Şt.O. Iosif, A. Russo, Al. Brătescu-
Voineşti, C. Sandu-Aldea sau Mihai Teliman şi 
Iraclie Porumbescu, din Bucovina), articole refe-
ritoare la istoria României şi a Bucovinei, sfaturi jude-
cătoreşti, medicale, idei practice, combaterea 
be iei, poezii populare şi poveşti culese de diferi i 
coresponden i, ştiri din ară şi din lume, adică tot ce i-ar fi fost de folos ăranului, totul într-o limbă 
românească de o rară cură enie. 

Deşi declarată hotărât în afara politicii de partid, gazeta reproduce în nr. 2 poezia Doina de M. 
Eminescu, având în final şi o notă explicativă pentru lămurirea oricui: „Între Nistru, Tisa şi Dunăre sunt 
hotarele românilor”. 

Aflată sub influen a părintelui Constantin Morariu şi purtând amprenta lucrului lui Ion Grămadă, 
Deşteptarea rămâne un moment notabil în evolu ia presei bucovinene de la început de secol XX. 
  

Urzica” lui Aurel Morariu. În Presa românească în Bucovina (1809-1944), la nr. 188, Ioan V. 

Cocuz inserează informa ia despre apari ia, la Cernău i, în 1927, a publica iei Urzica, Revistă umoristică, 
satirică şi de... spirit, bazându-se pe o notă preluată din Făt-Frumos, nr. 2/1927. În această din urmă 
revistă, redactorul Leca Morariu vine cu adaosul: „splendid ilustrată; cu realizări umoristice de durată nu 
numai efemeră”. Despre această Urzică, în afară de faptul că era o publica ie preponderent politică, ar mai 
fi de spus câteva lucruri nu lipsite de interes. 

La Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, sub cota P.II.40.913, se află un exemplar din 
unicul număr apărut, care aduce unele precizări: data apari iei – 1 martie 1927; Redac ia şi administra ia – 
Cernău i, Str. Traian nr. 7; Sub direc ia unui comitet. Red. responsabil – D. Sidoriuc; 12 pagini color. 
Ceea ce însă nu se spune, şi anume adevăratul „posesor” al revistei, aflăm dintr-o coresponden ă rămasă 
inedită, aflată tot la B.A.R., cota S 41(59)/XLIII. În scrisoarea respectivă, expediată, la 5/2 1927, de Leca 
Morariu cumnatului său Ilie E. Torou iu, putem citi că Urzica este o „revistă a deputatului, dar aceasta 
rămâne taină (subl. L.M.)” şi că este aproape gata. Din alte misive ale aceluiaşi fond, aflăm că „deputatul” 
nu era altul decât Aurel Morariu, fratele lui Leca. 

Ramificata familie Morariu avea în epocă reprezentan i de frunte pe tărâm literar prin cei doi fra i 
profesori universitari, Victor şi Leca, dar lui Aurel nu i se cunoştea decât activitatea politică, în calitate de 
deputat liberal din echipa lui Iancu I. Nistor, sau cea de mare avocat. I se cunoştea faimoasa broşură 
Bucovina, 1774-1914, publicată la Bucureşti în 1915, carte de informare românească extrem de necesară 
în acele momente, ce-au precedat intrarea în război a României, precum şi contribu iile privind coopera ia. 
Lumea vremii poate mai ştia şi faptul, nemen ionat nicăieri în gazetă, că tot dânsul diriguia destinele 
complexului care se chema Glasul Bucovinei – ziar, editură, tipografie, 
librărie. Adică un om serios, care se ocupa de lucruri serioase. 

Cine şi-ar fi închipuit că „seriosul” nostru Aurel (1886-1945) 
publicase în tinere e o poezie, că fusese un activ participant la via a 
culturală studen ească de sub egida Societă ii Academice „Junimea” (poate 
de aici, în amintirea anilor tineri, a preluat şi denumirea de Urzica, pe care 
o purtase o publica ie manuscrisă a Societă ii), că mai colabora la presa 
vremii cu câte vreo culegere de folclor sau cu alte contribu ii semnate cu 
pseudonimele A.M. Vornicel sau Maur. Ne lămureşte foarte bine, şi în 
pu ine cuvinte, asupra personajului, mort în refugiu la Craiova, Sextil 
Puşcariu, în volumul său de Memorii (1978, p. 350): „Tăcut şi răspicat la 
vorbă când ia cuvântul, o inimă de aur şi un idealist incorigibil – ca tată-
său şi fra ii săi – e Aurel Morariu. Din când în când, când o aştep i mai 
pu in, el face câte o glumă care arată că gravul nostru avocat e în suflet 
încă un copil ştrengar”. 
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  Observatorul. O interesantă foaie pe care o avem la dispozi ie în colec ie incompletă este 
Observatorul, Gazetă de informa ie pentru Cernău i, Botoşani şi Dorohoi, sub direc ia lui George D. 
Râncu şi având redac ia şi administra ia la Dorohoi, dar şi o redac ie la Cernău i. Colec ia de la B.C.U. Iaşi 
începe cu anul VI, nr. 55, luni 23 ianuarie 1939. Trebuie să deducem că gazeta a debutat în 1933, dar nu 
ştim dacă a avut de la început şi preocupări bucovinene. În calitate de fondator figurează I.B. 
Deladămileni şi are de obicei patru pagini, în care intră şi o rubrică de „Carnet literar” şi crea ii (mai mult 
poezii). Apari ia este neregulată, tinzând către săptămânală. De la nr. 59, din 26 feb., se subintitulează 
„Gazetă de informa ie pentru Moldova de Nord şi Bucovina”, pentru ca de la nr. 60 (L. 6 mart.) şi până la 
ultimul pe care-l avem în colec ie, 74, de Dum. 18 iun., să poarte denumirea de „Ziar de informa ie pentru 
Moldova de Nord şi Bucovina”. 

Sigur că publica ia este, după cum o spune clar subtitlul, în primul rând destinată informa iilor de 
tot felul, dar ceea ce o „saltă” în ochii noştri sunt contribu iile literare, de altfel nesingulare în epocă (ne 
gândim la gazeta Suceava, din acelaşi an 1939, care beneficia de o întreagă pagină culturală, coordonată – 
şi scrisă, în cea mai mare parte – de Mircea Streinul). Deşi majoritatea poeziilor sunt semnate de iluştri 
necunoscu i, e de re inut că găsim, destul de des, dacă ne gândim la statutul de ziar al Observatorului, 
colaborări de autori cu state de serviciu, sau care se vor impune ulterior. Numărul de Paşti, spre exemplu, 
de 8 pagini (nr. 64, Sb. 8 apr.), reuneşte semnăturile mai cunoscu ilor preot Al. Bardier, Mircea Streinul, 
Ion Ojog, poezii de Har. Th. ugui (Lângă dragoste), E. Ar. Zaharia (Elogii), pe lângă al ii. Notabilă este, 
pentru maniera şi sensibilitatea de atunci a tânărului de 19 ani Dragoş Vicol, Stih de primăvară, pe care o 
cităm în întregime: „Iată-n zări/ Trec călări/ Cu argint de lumânări,/ Stele peste codru-adânc/ Purtând 
noaptea la oblânc.// Trec în rând,/ Trec cântând,/ Peste zări cădelni ând/ Dulce clinchet de comoară:/ Din 
tării de cer coboară/ Hăulind,/ Cu cununi de rouă/ Cânt de primăvară nouă!”. 

În nr. 66 apare poema Din oraş de Aurel Fediuc, nr. 73 ne aduce în fa ă o Poezie de Const. Virgil 
Gheorghiu, precum şi o recenzie la volumul Argint de George Lesnea şi note despre Iorgu Tudor, Un om 
de suflet, în alcătuirea lui Al. Bardier. Numărul 74, de Dum. 18 iunie, este din nou festiv, avându-l ca 
punct central pe Mihai Eminescu, de la a cărui moarte se împlineau 50 de ani. „Zeul de la Ipoteşti îşi 
împrumută aripi de basm şi, poate în fiecare seară, îşi plânge zborul într-un col  sfânt de ărişoară, unde 
sub fiecare floare sau lujer de păpuşoi se află un os de erou, un ulcior de sânge sacrificat, o lacrimă de 
domni ă”, spunea Haralambie ugui, în vreme ce G. Lazăr semna Eminescu şi naţionalismul, iar Econ. Dr. 
D. Furtună, în Două pomeniri, militează pentru o sărbătorire dublă: „Unde este pomenit Eminescu şi este 
uitat Creangă – acolo pomenirea se face numai pe jumătate”, pentru că: „Genii na ionale, răsărite din 
inima Moldovei, Eminescu şi Creangă au fost nedespăr i i în gând, în via ă, în soartă”. 

În concluzie: o gazetă interesantă, cu trimiteri bibliografice mai pu in cunoscute. 
 

Cuvântul adevărului. Foarte interesante sunt, chiar şi din punct de vedere cultural, publica iile 
apărute în vremuri de criză. Cum ar fi, de pildă, Cuvântul adevărului, Revistă de cultură creştină şi foaie 
oficială a Mitropoliei Sucevei, din a cărei colec ie există la BCU Iaşi anii 1948-1949. Anul de apari ie 
(79), precum şi men iunea din antet, în care scrie: „Foaia oficială. Serie nouă”, ne fac să credem că este o 
continuare la Foaea Ordinăciunilor Consistoriului episcopal în trebile bisericeşti ale Diecesei Bucovinei, 
apărută, după Ioan V. Cocuz, între 1868-1927. 

Cuvântul adevărului a apărut lunar, în 16 pagini, având articole diverse, precum şi o „Parte 
oficială”. Contribuie, în afara pr. G. Antonescu, redactor, ulterior secretar de redac ie, şi cunoscu i exege i, 
cum ar fi: Prof. univ. Pr. Petru Rezuş, Pr. Oreste Gherasim, Pr. Ştefan Slevoacă. Aflăm de aici că George 
Antonescu (1908-1993, cunoscut ca poet şi sub semnăturile G. Antonovici sau G. Zamfira Antonescu – 
vezi volumele Neuitatele plaiuri natale, Suceava, 1992 şi 1993) ajunge consilier referent al Sec iei 
culturale şi, la 11 mai 1949, „i se fixează sfera de activitate în probleme de ordin cultural şi de învă ământ 
teologic şi catehetic”, „supraveghează, controlează şi îndrumează activitatea culturală, religioasă, 
pastorală-misionară, asisten a socială, conferin ele preo eşti şi catehizarea în biserică”, „are în grijă 
editarea Buletinului Oficial al Eparhiei, precum şi editarea calendarului şi a celorlalte publica ii 
eparhiale”. 

Tot aici e bine să notăm, ca informa ie bibliografică, apari ia la Suceava, în sept. 1947, sub aceeaşi 
semnătură, a unei Cărţi de rugăciuni de 100 de pagini. Aceasta, după cum se spune în nota informativă, 
„ne-a adus de sărbători aerul proaspăt al plaiurilor bucovinene «păstrătoare de legi şi datine», ne-a adus în 
vederea cea dinăuntru chipul drag al dreptcredinciosului ăran bucovinean, ne-a adus aminte de plaiuri şi 
oameni cu care ne-am înfră it şi vom rămânea pururea înfră i i, în munca pentru Hristos”. 



 15 

Odată cu noua organizare eparhială, din 18 sept. 1948, revista are în subtitlu „Foaie oficială a 
Arhiepiscopiei Sucevei şi Maramurăşului”, iar cu luna aug. 1949 aflăm că tirajul a ajuns la 10.000 
exemplare. Şi, în încheiere, două citate semnificative: 

„Cu bucuria aniversării celor patru ani de la descălecatul al doilea de la 23 August 1944, ne 
exprimăm recunoştin a şi urările noastre de bine pentru înfăptuirile de până acum, ca şi pentru cele 
viitoare” (p. 90/1948);  

„La 21 decembrie anul acesta, muncitorii din lumea întreagă au sărbătorit cu nespusă bucurie 
împlinirea a 70 de ani de via ă de către cel mai mare, cel mai în elept, cel mai dârz, cel mai eroic, cel mai 
bun şi cel mai iubit conducător de popoare din lumea întreagă – I.V. Stalin” (p. 96/1949). 
 

Credinţa. În acelaşi registru se înscrie şi publica ia Credinţa, Foaie de zidire sufletească a 
Mitropoliei Bucovinei de Sud (ulterior a Mitropoliei Sucevei, apoi a Arhiepiscopiei Sucevei), apărută în 

anii 1947-1949 (până la nr.10-11, din oct.-nov.) la Suceava, sub aceeaşi redac ie a lui George Antonescu. 
Ea continuă ini iativa mai veche, din 1922, a lui Nicolae Cotos, şi ca atare poartă drept ani de apari ie 
XVI-XVIII. 

Avem de-a face cu un periodic lunar, în 16 pagini, format mic, plin de îndemnuri spirituale (chiar 
şi „Sfaturi pentru plugari”), în care partea literară îşi face, când şi când, sim ită prezen a prin câteva poezii 
tematice. În afara reluării unor crea ii de-ale lui Al. Vlahu ă, versurile sunt semnate de autohtoni, în 
majoritate preo i: Pr. T. Bodnariu, Pr. Enache Tocilă Sibianu (din Plopeni – Botoşani), Const. Olariu, D. 
Loghin (cel cu care, în 1947, G. Antonescu a scos la iveală antologia Floare de gând), ba chiar şi o poetă 
– Presv. Angela Roşu. Celelalte materiale sunt semnate de cei semnala i şi în Cuvântul adevărului. 

În 1948, cu ocazia lui 23 August, G.A. meditează: „Acum, când prăznuim a patra aniversare a 
acestei sărbători a sărbătorilor poporului nostru, ne duce gândul la cele câte le-am petrecut cu patru ani în 
urmă, când ara, condusă de o ceată de slugi ale dictatorilor de la Berlin şi Roma, era cotropită de nem i, 
când sute de mii de fii ai poporului nostru erau mâna i în războiul mişelesc împotriva vecinei noastre de la 
Răsărit, învrăjbindu-ne cu poporul ei, cu care întotdeauna am fost prieteni”. 

Ne duce şi pe noi gândul şi descoperim, în anii 1943-1944, aceeaşi revistă, în aceeaşi redac ie a Pr. 
G. Antonescu, apărând la Cernău i, săptămânal, în 4 pagini mari (anii de apari ie XII şi XIII, ultimul fiind 
nr. 9, din 5 mart. 1944). De data aceasta, însă, sunt la mare pre  relatările faptelor de arme de pe frontul 
din răsărit, consemnarea veştilor de acolo şi a jertfelor, fără a fi neglijată orientarea spirituală sănătoasă. 
Satisfac ia este deosebită când găseşti, mai în fiecare număr, poezii semnate de nume deja consacrate ale 
Iconarilor Bucovinei: Mircea Streinul, Teofil Lianu, E.Ar. Zaharia, Iulian Vesper, Ghedeon Coca (pe care-
l aflăm locotenent pe front), Dragoş Vitencu, Ion Roşca, apoi Sextil S. Dascal (preot-căpitan), N.I. 
Herescu, Emil Zegreanu, Pr. Ioan Boca, Gh. Noveanu. (Foarte importantă ni se pare, în acest context, 
prezen a lui Mircea Streinul cu două poezii, Seară după ploaie şi Iisus binecuvântând stelele, ca dovadă 
că scriitorul mai scria şi poezie pe vremea aceea. De altfel, mai toate versurile din gazetă au rămas 
neadunate în vreun volum). 
La acestea se adaugă pagini 
de proză sau de cultură 
spirituală ale lui George 
Drumur, Const. Milici, Al. 
Bardieru, Milan Şesan, Şt. 
Slevoacă, Arhim. Martinian. 

Compara ia între cele 
două „variante” ale revistei, 
cu distan a ca de la cer la 
pământ, departe de a ne face 
să aruncăm cu piatra asupra 
redactorului sau a colabo-
ratorilor, ne îndeamnă să 
credem că prezen a articolelor 
conjuncturale din anii 1947-
1949 era singura alternativă 
pentru ca publica ia să mai 
apară. Mai ales că era 
publica ie bisericească, şi nu 
chiar rea, pentru vremurile 
acelea.          (va urma) 
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ZIARE   DE 

CAMPANIE 
 

▬■▬▬▬▬▬▬■▬ 
 

 Soarta acestui număr dublu al Buletinului de istoria presei face ca el să apară înainte de turul II al 
alegerilor pentru Preşedinţia României din 16 noiembrie a.c. Indiferent de cine va fi ales, Victor Ponta, 
actualul prim-ministru, sau Klaus Iohannis, primarul Sibiului, cele două alianţe electorale din spatele lor, PSD-
UNPR-PC şi, respectiv, ACL (PNL-PDL), au dus o campanie complexă, inclusiv prin intermediul mass-media. 
Nu ne vom referi aici la conţinutul şi substanţa acesteia, ci doar la mijloacele de propagandă vizuală şi scrisă 
utilizate, de la bannere şi panouri mai mari sau mai mici, la flyere, pliante, foi volante şi ziare special 
concepute şi difuzate pentru acest eveniment. Toate acestea în afara articolelor, paginilor şi chiar a unor 
numere de ziare exclusiv dedicate unui candidat sau altul. 

 Propaganda electorală prin mass-media merită o 
studiere atentă, fie că e vorba de alegerile locale, 
parlamentare sau prezidenţiale. Ea nu e deloc ieftină. 
Astfel, conform unui anunţ de atribuire postat pe site-ul 
guvernamental de licitaţii publice, Primăria Sectorului 2 dă 
477.428 lei (115.000 euro) unei firme pentru a tipări, timp 
de un an de zile, un ziar de 24 de pagini integral color, în 
care se va reflecta activitatea edililor locali. Tirajul: 20.000 
exemplare timp de două luni, 30.000 în următoarele opt 
luni şi 50.000 în ultimele două luni. Calculaţi cam cât ar 
costa un ziar de campanie, limitat la maximum 2-3 apariţii 
şi tipărit în câteva zeci de mii de exemplare. 

 În materialul de faţă nu vrem să prezentăm, succinct, decât vreo câteva titluri de ziare speciale de 
campanie în posesia cărora am intrat întâmplător. Sperăm ca noi, sau altcineva, să pornească de aici şi să 
facă o cercetare riguroasă, sprijinit de colecţiile partidelor politice sau ale unor particulari, căci nu ştiu dacă 
aceste publicaţii au fost supuse legii depozitului legal şi se regăsesc la Biblioteca Naţională, Biblioteca 
Academiei şi celelalte mari biblioteci ale ţării. Practica ziarelor de campanie nu e nouă, ea a fost folosită şi de 
politicenii dinainte de 1944. 
 Ziarul ziarelor (în imaginea de mai sus) a apărut în noiembrie 2004, înaintea alegerilor prezidenţiale 
(câştigate de Traian Băsescu), şi pare făcut de adversarii lui Mircea Geoană, candidatul PSD. Are 16 pagini, 
color, şi în 14 dintre pagini reproduce articole critice la adresa PSD apărute în lunile anterioare în ziare 
precum România liberă, Ziua şi Evenimentul zilei. 

În pagina 1 am reprodus frontispiciul altor două ziare ocazionale de acest fel: Ziar de Cotroceni, scos 
se pare ca să sprijine alegerea candidatei independente Lavinia Şandru la alegerile parlamentare din 2008, şi 
România lucrului bine făcut, care reia în titlu sloganul candidatului ACL Klaus Iohannis la alegerile 
prezidenţiale din 16 noiembrie a.c. 
 În colţul din dreapta jos avem două pagini de mijloc 
dintr-un ziar care se numește Unirea Românilor (după sloganul 
candidatului Victor Ponta, pe care îl sprijină), nr. 2 din 8-14 
noiembrie 2014, apărut la Rm.Sărat, sub patronajul unui 
personaj din fruntea conducerii municipiului migrat de la PNL la 
PLR-ul lui Tăriceanu. Conform site-ului www.ramnicpress.ro, 
ziarul are 8 pagini și este tipărit pe hârtie lucioasă în format A3. 
 Dincolo de Prut, în Republica Moldova se folosesc mai 
mult foile volante pentru propagandă electorală, aşa cum se 
făcea şi în România imediat după război, când s-ar fi tipărit şi 
difuzat vreo 28 milioane de exemplare în campania pentru 
primele alegeri politice din 19 noiembrie 1946. 
 Prin urmare, aşteptăm contribuţiile dumneavoastră 
pentru completarea acestei interesante teme de cercetare.           
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BUKARESTI  MAGYAR IDŐSZAKI  KIADVÁNYOK 

Ziare, gazete, reviste, anuare, calendare, almanahuri, 

buletine, dări de seamă, îndrumătoare 

1860-2010 

Descriere bibliografică alcătuită de 

Hilda HENCZ 
(Editura Biblioteca Bucureştilor, 2011) 

 
 Aşa cum susţinea autoarea însăşi în Introducere, „alcătuirea unei descrieri bibliografice a 
periodicelor presupune o muncă extrem de laborioasă, ce se poate întinde de-a lungul mai multor ani sau 
chiar decenii”. Modelul unei asemenea lucrări îl constituie primul volum din Publicaţiile periodice 
româneşti. (Ziare, gazete, reviste), un catalog alfabetic de 812 pagini, pentru anii 1820-1906, alcătuit de 
Nerva Hodoş şi Al. Sadi Ionescu şi publicat în 1913, urmat de alte patru tomuri în 1969, 1987, 2003 şi 
2009, redactate şi editate sub egida Academiei Române, ultimul oprindu-se la anii 1931-1935. 

“Dificultăţile de care se izbeşte bibliograful sunt multiple” recunoaşte autoarea, atât pornind de la 
multitudinea elementelor ce compun o descriere bibliografică, cât şi ţinând cont de faptul, deloc de ignorat, 
că, “deşi majoritatea titlurilor pot fi găsite la Biblioteca Academiei din Bucureşti, rămân încă destule colecţii 
incomplete, iar altele lipsesc, ceea ce presupune anevoioase investigaţii în alte biblioteci din Bucureşti, 
dar şi din ţară.”  

Din fericire, periodicele maghiare (ziare, gazete, reviste) din România apărute în perioada 1919-
1996 sunt minuţios descrise în câteva lucrări bibliografice temeinic alcătuite. Astfel Monoki István, fost 
bibliotecar la Biblioteca Universitară din Cluj, a întocmit lucrarea A magyar időszaki sajtó a roman uralom 
alatt. 1919-1940, Összeállította: Monoki István, Budapest, Kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum Országos 
Széchényi Könyvtára, 1941, 267 old., apărută şi sub un alt titlu: Magyar könyvtermelés a roman uralom 
alatt. 1949-1940. II. Hírlapok és folyóiratok, Összeállította Monoki István, Budapest, Kiadja a Magyar 
Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára, 1941, 265 old., în care a înregistrat 5.627 de titluri de 
publicaţii periodice. Munca lui Monoki a fost continuată de Kuszálik Péter de la Tg. Mureş, care a publicat 
două lucrări: Erdélyi hírlapok és folyóiratok. 1940-1989, Budapest, Teleki László Alapítvány; Közép 
Európai Intézet, 1996, 261 old. şi A romániai Magyar sajtó 1989 után, Budapest-Kolozsvár, Teleki László 
Alapítvány-Erdélyi Múzeum Egyesület, 2001, 447 old. Cu peste 1500 de titluri găsite. 

La rândul său, autoarea a făcut propriile sale cercetări asupra presei maghiare bucureştene din 
perioada 1860-1941 (în care a cuprins şi anuarele, calendarele şi dările de seamă), incluse în studiul 
Maghiarii în universul românesc. Maghiarii din spaţiul extracarpatic românesc şi presa maghiară 
bucureşteană (1860-1941) /Magyarok román világban. A Kárpátokon kívüli román térségben élő 
magyarok és a bukaresti magyar sajtó (1860-1941),ediţie bilingvă, Bucureşti, Carocom ‘94 srl, 2009, 83 p. 

Pentru lucrarea de faţă, apărută în 2011, autoarea nu s-a mulţumit cu preluarea datelor din 
bibliografiile anterior menţionate, ci a efectuat alte sute de cercetări şi verificări, cu insistenţă mai ales 
asupra publicaţiilor din perioada postdecembristă, despre care nu exista niciun fel de descriere 
bibliografică. 
 După propria mărturisire, autoarea a încercat “să dea o imagine aproape exhaustivă asupra 
periodicelor maghiare apărute în Bucureşti de la începuturi, adică din 1860, până la 31 decembrie 2010, 
deci într-un interval de timp ce însumează un veac şi jumătate.” 

Descrierea propriu-zisă a inclus următoarele elemente: titlul, subtitlul, localitatea, tipografia şi 
formatul, precum şi datarea, periodicitatea, caseta redacţională, editorul, acestea din urmă fiind traduse 
din limba maghiară, ca şi o parte din note, căci lucrarea se adresează preponderant cititorilor de limbă 
română. 

Regula generală avută în vedere a fost că s-a considerat că un titlu aparţine periodicelor 
maghiare bucureştene atunci când redacţia/subredacţia publicaţiei s-a aflat în Bucureşti, iar publicaţia a 
fost redactată cel puţin parţial şi în limba maghiară. 

În paginile următoare vom vedea cum şi-a organizat Hilda Hencz materialul, cum a gândit 
descrierea publicaţiilor periodice analizate, ce greutăţi a întâmpinat în cercetare şi redactate. 
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Pornind de la constatarea faptului că apariţia publicaţiilor maghiare este intrinsec legată de 
evenimentele istorice petrecute în România, am considerat oportun să împart lucrarea în patru părţi, în 
concordanţă cu aceste evenimente, după cum urmează: 

Partea I: 1860-1918 (de la apariţia primului periodic maghiar până la Primul Război Mondial); 
Partea a II-a: 1921-1944 (perioada interbelică); 
Partea a III-a: 1945-22 decembrie 1989 (perioada comunistă); 
Partea a IV-a: 23 decembrie 1989-31 decembrie 2010 (perioada postdecembristă). 
Cele două războaie mondiale, precum şi evenimentele din 22 decembrie 1989 au bulversat viaţa 

maghiarimii bucureştene şi au indus, totodată, caracteristici distincte presei ce urma să apară în 
perioada următoare. Aceste trei evenimente istorice au acţionat cu forţa unei bariere, în aşa fel încât doar 
câteva titluri aparţinând unei perioade vor reuşi să apară şi în perioada următoare, fenomen ce poate fi 
surprins în diferenţa ce există între cele 223 de titluri descrise, faţă de cele 217 titluri înregistrate în 
Indexul alfabetic. Totuşi, cifra de 217, respectiv 223 de titluri rămâne relativă, deoarece nu toate titlurile 
noi au primit un nou număr de înregistrare, iar unele suplimente au un statut de independenţă incert. 

Dintre cele 217 titluri, 32 sunt anuare, calendare, almanahuri, dări de seamă, îndrumătoare şi 
culegeri (ce păstrează elementele specifice ale datării unui periodic). 

Până la Primul Război Mondial, maghiarii din Bucureşti, ca, de altfel, din întreg spaţiul 
extracarpatic românesc, au fost cetăţeni străini, sosiţi din Imperiul Habsburgic, respectiv Austro-Ungar, 
cu precădere după înfrângerea Revoluţiei din 1848. Într-un timp relativ scurt, au reuşit să-şi organizeze 
viaţa culturală şi religioasă, astfel încât preoţii celor două confesiuni importante – catolică şi calvină –, 
la care s-au alăturat temporar şi câţiva ziarişti profesionişti proveniţi din Ungaria, au editat 20 de gazete, 
anuare şi calendare, unele de o importanţă documentară de excepţie, care continuă să-şi păstreze 
valoarea până în zilele noastre. Două titluri de gazete apărute consecutiv au atins performanţa să apară 
de trei ori pe săptămână, e adevărat, doar pentru o scurtă perioadă de timp, de aproximativ câte o 
jumătate de an; luate împreună, au avut şi o continuitate în apariţie de 15 ani. De această perioadă se 
leagă numele istoricului şi bibliografului Veress Endre (Andrei), – cunoscut şi de către români –, care, în 
1890, a redactat un foarte interesant calendar ilustrat al maghiarilor bucureşteni. Din păcate, câteva 
colecţii sunt incomplete sau nici măcar nu mai pot fi găsite în Bucureşti, cum ar fi chiar prima gazeta 

apărută în 1860 şi intitulată Bukuresti Magyar Közlöny 

(Monitorul de Bucureşti). Prin studierea acestor publicaţii 
se poate reconstitui cu destulă acurateţe istoria 
comunităţii maghiare bucureştene. 

După Primul Război Mondial n-a mai apărut 
niciun periodic maghiar timp de doi ani (1919-1920). A 
urmat apoi o adevărată explozie de periodice (80, dintre 
care 7 calendare, anuare sau îndrumătoare); peste 20% 
au avut o existenţă efemeră (8 titluri au apărut o singură 
dată, iar alte 9 au avut mai puţin de 10 numere). De 
altminteri, apariţia neregulată sau cu frecvente întreruperi 
după câte un număr ocazional a constituit o caracteristică 
a publicaţiilor interbelice, în special a celor muncitoreşti. 

Sub aspectul conţinutului, 18 titluri se adresează 
clasei muncitoare, 18 au fost redactate de preoţi (12 titluri 
aparţin neoprotestanţilor), 13 au un conţinut politic, 
socio-economic şi cultural, 7 sunt destinate marilor 
comercianţi sau industriaşi din industria metalurgică, 
textilă, morărit, edituri şi tipărituri, vânzarea de 
automobile, 3 comuniştilor, iar unul este anticomunist. 
Restul se adresează altor categorii profesionale sau sunt 
de divertisment, mică publicitate etc. 
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A apărut un singur cotidian cu o viaţă mai lungă (cca. 4 ani), şi anume Bukaresti Lapok, după 
două încercări eşuate din anul 1921. 

O caracteristică a acestor publicaţii constă în redactarea lor bi- sau multilingvă, fenomen întâlnit 
doar accidental în celelalte perioade istorice. 

Se constată, de asemenea, migraţia redacţiilor, de obicei de la Cluj înspre Bucureşti sau din 
Bucureşti înspre Ardeal (de obicei la Cluj sau la Braşov). Migraţia influenţează şi limba în care s-a 
redactat gazeta respectivă, Bucureştiul fiind defavorizat în acest sens. Spre ex., o publicaţie bilingvă 
numită Sfinx, apărută la Braşov în 1932, în momentul în care şi-a mutat redacţia în Bucureşti, a apărut 
doar în limba română; alte titluri au supravieţuit doar pentru o scurtă perioadă de timp. În 1941, 
publicaţiile maghiare din Bucureşti şi-au încetat apariţia, cu excepţia unei publicaţii neoprotestante. 

În perioada comunistă au apărut 84 de titluri. La începutul acestei perioade până spre sfârşitul 
anilor ’50, a existat un număr considerabil de publicaţii de propagandă, puse în slujba noului regim, cca. 
15 la număr, o bună parte fiind, de fapt, traduceri ale celor româneşti, iar alteori includeau substanţiale 
traduceri din limba rusă. Publicaţiile religioase au dispărut, cu excepţia a trei titluri neoprotestante. 

De această perioadă se leagă ivirea a două publicaţii care îşi vor continua existenţa până astăzi, 
suferind însă modificări ale titlului. Prima publicaţie a fost cotidianul naţional Romániai Magyar Szó 
(Cuvântul maghiar din România) (1947-), iar cealaltă – traducerea Buletinului Oficial al României 
(începând din 1950). Tot în perioada comunistă au apărut două reviste ale elevilor de la liceul maghiar 
din Bucureşti, ca o consecinţă a faptului că în anii ’60 şi ’70, regimul comunist a permis apariţia 
publicaţiilor editate de liceeni. 

Un fenomen destul de ciudat a fost suprimarea casetei redacţionale, practică aproape 
generalizată până prin anul 1970, astfel încât a fost necesară consultarea unor surse secundare în 
vederea completării, cel puţin parţiale, a casetei redacţionale pentru câteva titluri importante, printre 
care se numără şi cotidianul naţional al maghiarimii (pentru perioada iulie 1951-1989). 

La sfârşitul lui decembrie 1989, în România existau doar 31 de periodice maghiare sau bilingve; 
10 dintre acestea erau redactate în Bucureşti, la aceste titluri adăugându-se şi două almanahuri. După 22 
decembrie 1989, ziariştii s-au adaptat rapid noilor cerinţe ale societăţii, şapte dintre publicaţii 
continuându-şi activitatea cu o faţă schimbată, adică primind noi titluri şi subtitluri; au intervenit unele 
schimbări şi în echipele redacţionale. Curând, însă, va începe migraţia publicaţiilor spre câteva centre 
culturale din Ardeal, mai ales Cluj-Napoca şi Sf. Gheorghe; este adevărat că au apărut şi titluri noi, însă 
existenţa lor a fost de scurtă durată. Semnalăm, totodată, şi editarea unui anuar al Asociaţiei Culturale 
Petőfi din Bucureşti. 

În acest fel, după 150 de ani de presă maghiară bucureşteană, 
astăzi mai apar doar două publicaţii, şi anume traducerea Buletinului 

Oficial al României şi cotidianul naţional Új Magyar Szó (Noul 

cuvânt maghiar), accesibil şi pe internet, urmaşa Cuvântului maghiar 

din România.” 
În final, autoarea face şi o propunere, şi anume ca redacţiile 

să ţină “o evidenţă electronică standardizată a tuturor modificărilor ce 
apar în descrierea unei publicaţii şi de a transmite anual aceste date, 
în format electronic, către bibliotecile însărcinate cu stocarea datelor, 
în vederea alcătuirii unei viitoare bibliografii descriptive. Aceleaşi 
obligaţii ar reveni şi publicaţiilor electronice. Această strângere de date 
ar trebui descentralizată, preluată de către bibliotecile judeţene şi/sau 
municipale, deoarece acestea deţin informaţii mai complete şi mai 
corecte despre apariţia sau dispariţia unui periodic.” 
 Considerăm că lucrarea Hildei Hencz, ca şi altele semnate de 
ea, contribuie substanţial la cunoaşterea mai bună a presei maghiare 
din ţara noastră, îndeosebi a celei editate la Bucureşti. 
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Până la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, comunităţile româneşti din fostele scaune secuieşti 
nu au avut publicaţii proprii în limba română. Aceasta nu înseamnă că problematica românilor din zonă nu 
era racordată la viaţa naţională a românilor ardeleni şi a celor de peste munţi. Ziarele si revistele tipărite la 
Sibiu, Braşov, Blaj, Arad, Pesta ş.a. Telegraful Român, Gazeta Transilvaniei, Tribuna, Luceafărul, 
Românul, Observatorul, Federa iunea ş.a. cuprindeau sistematic informaţii şi reportaje de la românii din 
secuime. De regulă, materialele erau semnate de preoţii şi învăţătorii localnici, multe cu pseudonime, 
bucurându-se de o atenţie deosebită, datorită sensibilităţii faţă de situaţia specifică din zonă, dar şi 
prezenţei în conducerea publicaţiilor amintite a unor intelectuali născuţi pe aceste meleaguri: Octavian 
Codru Tăslăuanu, Ghiţă Popp, Romulus Cioflec, Nicolae Bogdan, Nicolae Colan ş.a. Primele publicaţii în 
limba română sau bilingve, româno-maghiare, apărute în 1922 au fost gazetele, monitoarele sau 
buletinele judeţelor: Treiscaune, Ciuc şi Odorhei: Gazeta oficială a jude ului Treiscaune (bilingvă, 1922-
1926), Monitorul oficial al jude ului Treiscaune (1926-1938), Gazeta oficială a jude ului Ciuc (1922-1924), 
Buletinul - repectiv Gazeta oficială a jude ului Odorhei (1923-1925). Primele ziare propriu-zise în limba 
română apar mai târziu. În fostul judeţ Treiscaune, azi Covasna, respectiv în Sfântu Gheorghe, au apărut 
următoarele publicaţii săptămânale şi lunare în limba română: La Noi - in judeţul Treiscaune (1932-1934), 
Neamul nostru (1934-1936), Oituzul (1935-1938), Curierul grefelor (1936-1937), Era Nouă (1933-1940), 
revista lunară editată de Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Treiscaune, Buletinul ASTRA (1938-1940), 
editat de Despărţământul Central al judeţului Treiscaune, Flux - Mensual (lunar) literar şi critic (1934) - a 
apărut în localitatea Covasna.  

Printre publicaţiile apărute la Miercurea-Ciuc în limba română sau bilingve, româno-maghiare, în 
perioada interbelică, amintim: Via a cercurilor culturale (bilingvă, 1922), Dacia (bilingvă, 1926-1928), 

inutul secuiesc (parţial bilingvă, 1931), Şcoala noastră (1932-1935), Viitorul Ciucului (1933-1934), Astra 
Ciucului (1934-1936) şi inuturi secuizate (1934-1940). La Odorhei, în perioada la care ne referim au 
apărut: Gazeta oficială a Revizoratului Şcolar a jude ului Odorhei (1924-1940), Gazeta Odorheiului 
(bilingvă, 1926), Gând nou (1935), Gânduri - revistă literară lunară (1935), Harghita (1929-1939), Glas 
românesc în regiunea secuizată (1935), În regiunea secuizată (1935), Justi ia (1931), Poşta (1927), 
Şcoala practică (1927-1938), Şcoala satului din Secuime (1938-1940), Secuimea (1931). În aceeaşi 
perioadă, la Gheorgheni au apărut: Şcoala şi Familia (1925), Gazeta Ciucului (1929-1940), Începuturi 
(1934-1935), iar la Topliţa, în anul 1929, Glasul Călimanilor.  

În fostele judeţe Ciuc şi Odorhei, situaţia numerică a publicaţilor apărute în limba română, bilingve 
şi în limba maghiară, între anii 1919-1940, se prezintă astfel: publicaţiile româneşti editate în zonă între 
1918-1940 şi-au propus "să acopere un gol pe tărâmul exprimării publice naţionale în zonă", "să lupte 
pentru afirmarea mai puternică a importanţei şi rolului elementului românesc", dar şi împotriva 
manifestărilor şovine şi revizioniste maghiare. Aproape toate sunt publicaţii săptămânale, iar câteva 
bilunare, având format mijlociu. Toate se declară independente, aceasta şi explică într-un fel apariţiile de 
scurtă durată şi întreruperile din unele perioade. În redacţiile publicaţiilor româneşti au lucrat ziarişti 
profesionişti de valoare incontestabilă: Teodor Chindea, Aurel Gociman, Teodor Atanasiu, Octavian 
Dobrotă ş.a. Semnau frecvent în coloanele ziarelor amintite principalele personalităţi ale vieţii culturale 
româneşti şi colaboratori din afara judeţului.  

Majoritatea ziarelor îşi propun, la apariţie, ca obiectiv, preocuparea de a promova în paginile lor 
spiritul de colaborare, prietenia şi înţelegerea pe plan local. Deviza săptămânalului Dacia în nr.1 din 22 
decembrie 1926, era: "În programul nostru de muncă vom căuta să cultivăm apropierea dintre aceste 
două naţionalităţi, hărăzite să convieţuiască împreună, să-şi cunoască reciproc obiceiurile, cultura, 
tradiţiile, felul de a gândi şi a concepe viaţa în statul nou format, căci numai cunoscându-ne reciproc ne 
vom putea stima şi iubi". La fel, în Gazeta Ciucului, nr. 1 din 15 martie 1921, Teodor Chindea spunea: 
"Dorim să sprijinim interesele locale pentru a contribui la crearea atmosferei de frăţească înţelegere, 
urmărind... să ucidem ura şi să stârpim intriga. Vrem să slujim cu dragoste şi abnegaţie interesele şi 
nevoile tuturor locuitorilor din acest ţinut, fără nici o deosebire". Redactorii şi-au propus ca revista să fie 
"scrisă cu lumina gândului bun şi limpezimile de izvor ale limbii româneşti". Pe uşa redacţiei era scrisă 
lozinca "Cei ce intraţi, lăsaţi la uşă politica (în sens de politicianism) şi prostia". Aceleaşi idei le regăsim şi 
în programul publicaţiei inutul secuiesc: "Să ne dăm mâna pentru edificarea unei prosperări comune; Să 
consolidăm un cuib de amiciţie în care să respire în libertate toată populaţia acestui colţ de ţară, fără 
deosebire de rit şi naţionalitate". Gânduri la fel de nobile sunt şi în programul din Astra Ciucului, nr. 1 din 
19 august 1934: "Idei preconcepute, prejudecăţi, resentimente, nu avem pentru nimeni, indiferent de 
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culoarea politică sau sânge, după cum preţuim în aceiaşi măsură hărnicia ţăranului maghiar ca şi 
dragostea de ogor a plugarului nostru".  

Se remarcă abordarea frontală şi demnă a celor mai presante probleme cu care se confruntau 
comunităţile româneşti din fostele judeţe Ciuc, Odorhei şi Treiscaune: întărirea administraţiei româneşti şi 
integrarea zonei în realităţile socioeconomice, culturale, politice şi administrative ale României Mari, 
consolidarea bisericilor româneşti, sprijinirea învăţământului în limba română, revitalizarea tradiţiilor 
româneşti, aducerea la matcă a românilor maghiarizaţi etc. În coloanele ziarelor amintite apăreau cu 
regularitate sinteze monografice, studii sociologice, etnografice şi demografice, evocări, portrete, 
reportaje, ştiri, fotografii, toate foarte importante în reconstituirea vieţii cotidiene şi scrierea istoriei locale. 
Dictatul de la Viena a dus implicit şi la încetarea bruscă a apariţiei tuturor ziarelor şi revistelor româneşti, 
odată cu expulzarea redactorilor. La Sfântu Gheorghe, primul oraş românesc din Ardealul de nord eliberat 
în septembrie 1944, a apărut şi primul ziar în limba română din Ardealul eliberat, intitulat Dezrobirea.  

Până la reorganizarea administrativ-teritorială din 1968, în zona Covasna-Harghita nu au apărut 
ziare în limba română în afară de presa centrală, cele mai citite ziare erau cele regionale din Braşov şi 
Târgu Mureş. În primăvara anului 1968, la Sfântu Gheorghe şi Miercurea-Ciuc au apărut ziarele Cuvântul 
Nou şi Informa ia Harghitei.. 

Atât în ziarele la care ne referim, cât şi în suplimentele social-politice şi de cultură Orizont si 
Harghita, editate de aceleaşi colective redacţionale - au apărut cu regularitate micromonografii folclorice, 
portrete de creatori populari şi de oameni ce obţineau performanţe profesionale, pagini din istoria 
învăţământului, culturii şi economiei locale, aspecte ale convieţuirii interetnice ş.a.  

Demne de menţionat sunt şi cele câteva reviste şcolare apărute meteoric până în 1989, prin 
strădania profesorilor de limba română şi limba maghiară de la şcolile reprezentative din Sfântu 
Gheorghe, Târgu Secuiesc, Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, de regulă bilingve: Anii de 
ucenicie, Liceul nr. 2, Miercurea Ciuc (1972); Atomul, Liceul din Târgu Secuiesc (1969); Busola, Liceul din 
Baraolt (şi in limba maghiară) (1970); Cavalul, Şcoala generală, Voineşti - Covasna (1970); Dumbrava 

minunată, Şc. Generală, Odorhei (1970); Rădăcini, 
Liceul nr. 1 Sfântu Gheorghe (bilingvă, 1968); 
Izvorul, Şc. Profesională Textilă, Sfântu Gheorghe 
(1969); Reflector, Liceul Agricol, Odorheiul 
Secuiesc (1969); Zorile, Liceul din Târgu Secuiesc 
(1970). Tot atunci au apărut câteva apreciate 
publicaţii ştiinţifice, editate de muzeele locale: Aluta, 
Sfântu Gheorghe (redactor responsabil, Székely 
Zoltán), Acta Hargitensia, Miercurea-Ciuc (redactor 
Viorica Crişan), Almanahul Muzeului din Cristurul 
Secuiesc, Anuarul muzeelor din jude ul Harghita 
(ambele redactate de Nicolae Bucur), Anuarul 
Arhivelor Statului - jude ul Harghita (redactor Liviu 
Boar).  

După decembrie 1989, presa de limbă 
română din judeţele Covasna şi Harghita este continuată de cele două cotidiene Cuvântul Nou (redactori 
şefi, Dumitru Manolăchescu şi Ioan Negulici, redactor şef-adjunct Gabriel Florescu) şi Adevărul Harghitei 
(noua denumire a Informa iei Harghitei - redactor şef, Mihai Groza, redactor şef-adjunct, Gheorghe 
Chiper) şi de ziarele Buna ziua, Covasna (a apărut în perioada 1997- 2000, redactori şefi şi adjuncţi, 
Lucian Bitai, Narcis Iordan, Georgeta Dudaş), Transilvania jurnal - ediţia Mureş, Harghita, Covasna (apare 
din 2001, redactor-şef Claudiu Stere, secondat de Andrei Frăsineanu şi Otilia Costescu); Obiectiv, cotidian 
pentru judeţele Braşov, Covasna şi Harghita (apare din 2001), săptămânalele Covasna As (1991, redactor 
şef, Mihai Covaciu) şi Monitorul de Covasna (1988-2000, redactor şef Lucian Bitai), şi revista trimestrială 
Poli ia (director fondator Gheorghe Măgureanu). Din 1996, la Sfântu Gheorghe apare revista de 
arheologie, istorie, etnografie şi sociologie Angvstia, anuar al Muzeului Carpaţilor Răsăriteni şi al Centrului 
Eclesiastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" (redactori responsabili Valeriu Cavruc şi Ioan 
Lăcătuşu). În anul 1998, a apărut numărul 1 al Buletinului Ligii cultural-creştine "Andrei Şaguna", pentru 
anii 1992-1997, iar in 2002, nr. 2, cu subtitlul - Tribună a societă ii civile româneşti din Covasna şi Harghita 
- pentru perioada 1998- 2001 (redactori responsabili Ioan Lăcătuşu şi Violeta Pătrunjel). Prin grija Ligii 
cultural-creştine "Andrei Şaguna" şi a Despărţământului ASTRA Covasna-Harghita, în cuprinsul ziarului 
Cuvântul nou, din 1992, apare lunar Foaia de cuget şi sim ire românească - Oituzul (redactori Ioan 
Lăcătuşu, Dumitru Manolăchescu, Gheorghe Tatu), iar din 1999, prin grija Centrului Eclesiastic de 
Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" şi a Ligii Tineretului Creştin Ortodox Român (redactor Violeta 
Pătrunjel), filiala Sfântu Gheorghe, tot lunar apare în cuprinsul aceluiaşi ziar foaia de atitudine creştin-



 22 

ortodoxă Predania. La Miercurea Ciuc, din 1991 apare Curierul Poli iei, publicaţie editată de Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului Harghita (director fondator Mihai Sarca, redactor şef Mircea Nicolae Costrut), iar din 
1999, foaia de spiritualitate ortodoxă a Episcopiei Covasnei şi Harghitei Grai românesc (preşedinte 
fondator, P.S. Ioan Selejan, redactor-şef Ioan Lăcătuşu). În cuprinsul cotidianului Adevărul Harghitei, sub 
îngrijirea Fundaţiei cu acelaşi nume, apare lunar suplimentul Aletheia. Sub îngrijirea Asociaţiei "Iustinian 
Teculescu" din Covasna, din vara anului 2002, apare publicaţia trimestrială Plai mioritic covăsnean 
(redactori: Dumitru Furtună şi Ioan Ovidiu 
Măciucă). În cadrul şcolilor, după decembrie 
1989, au apărut, prin grija unor distinşi profesori 
şi învăţători, publicaţiile: Şcoala noastră (director 
Nicu Vrabie, redactor-şef Ioan Nete), revista 
trimestrială editată de Asociaţia Cadrelor 
Didactice din Judeţul Harghita; Învă ământ 
primar covăsnean (Elena Boriceanu, Iulia 
Csutak); Dialog didactic (Cristina Pescaru, Maria 
Morogan), Catedra-limba si literatura romana 
(Maria Morogan), Alma Mater (revista cadrelor 
didactice din Bălan). Din 1998, la Miercurea-
Ciuc apare publicaţia Dăscăli a - periodic al 
învăţătorilor din Judeţul Harghita, editat de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean (redactor-şef 
Elena Mandru). O frumoasă ţinută publicistică au şi revistele şcolare în limba română: Ecou - Colegiul 
Naţional "Mihai Viteazul" din Sfântu Gheorghe (prof. coordonator Luminiţa Cornea şi Maria Stoica); Focus 
- Colegiul Naţional "Octavian Goga" din Miercurea-Ciuc (prof. coordonator Nicu Ungureanu), Stilou - 
Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" din Sfântu Gheorghe (prof. coordonator Iuliana Nemeş), Contrapunct - 
Grupul Şcolar Economic nr. 2 din Sfântu Gheorghe (prof. coordonator Rodica Pârvan), Hyperion - Colegiul 
Naţional "Mihai Eminescu" din Topliţa (prof. coordonator Octavian Bucur), Ecou - Grupul Şcolar 
"Johannes Caioni" din Miercurea-Ciuc (prof. coordonator Nicolae Bucur), Zbor înalt - Şcoala generală 
"Nicolae Colan" din Sfântu Gheorghe (prof. coordonatori Maria Solomon şi Rodica Costache), Lyceum - 
Foaie pentru minte, inimă şi literatură - Liceul din Subcetate (profesor coordonator Doiniţa Ana Dobreanu), 
Muzza - Grupul Şcolar "Liviu Rebreanu" din Bălan (prof. coordonator Keszler Andrei). Au apărut şi primele 
publicaţii editate de Consiliile locale: Info Sărmaş (comuna Sărmaş), Glasul Voşlobenilor (Voşlobeni) ş.a. 
Asociaţia Distroficilor Musculari, cu sediul la Vâlcele, editează publicaţia Urcusuri în zări (redactor 
responsabil Stelian Schipor). Începând cu luna februarie 2002, la Topliţa apare prima publicaţie a unei 
parohii ortodoxe din zonă, intitulată Întâmpinarea Domnului - săptămânal editat de Parohia Ortodoxă 
Română Zencani (redactor-şef pr. drd. Vasile Alin Câmpean, secretar de redacţie Anca Câmpean) şi 
publicaţia liceală A fi altfel, redactor responsabil pr. Petre Cătinean. Un loc aparte în mass-media din cele 
doua judeţe îl au şi posturile de televiziune locală, cu emisiuni în limbile maghiară şi română (un 
experiment apreciat drept reuşit l-a constituit prezenţa, în 1995-1996, a posturilor Televiziunii Antena 1 în 
Sfântu Gheorghe - redactor Mihai Covaciu şi în radio ASTRA-MIX FM Sfântu Gheorghe (redactor-şef Dan 
Manolăchescu jr.) şi Radio 21 - Miercurea-Ciuc (redactor-şef Angela Bârsan). Conectarea realităţilor din 
zona cu publicul ascultător din Transilvania şi din întreaga tară se realizează prin intermediul posturilor 
Radio Targu Mures, Braşov şi Cluj-Napoca, a posturilor locale de televiziune (Selectronic, Mix, Antena 1) 
şi cele zonale ale TV Romania, Antena 1, ProTV, Prima TV din aceste localităţi şi prin prestaţia unor 
corespondenţi locali precum: Ştefan Petraru, Dorin Suciu, Mihai Seceleanu, Ştefan Danciu, Angela 
Bârsan, Oana Negrea, Corina Sechereş. Alina Bujancă, Doina Teglas ş.a.  

Demnă de menţionat este, aşadar, activitatea tuturor jurnaliştilor care, în decursul anilor, au trudit 
pe ogorul presei româneşti din judeţele Covasna şi Harghita, inclusiv şi a celor care s-au născut pe aceste 
meleaguri şi au activat în redacţiile presei culturale, teologice, ştiinţifice şi a celei cotidiene din întreaga 
ţară, în rândul cărora se află nume precum: Octavian C. Tăslăuanu, Ghiţă Popp, Nicolae Colan, Romulus 
Cioflec, Aurel Gociman, Gheorghe Papuc, Ion Ciurea, Radu Selejan, Vasile Avram, Ioan Mariş, Tudor 
Artenie şi multi alţii. Cert este faptul că şi din rândul actualei tinere şi talentate generaţii de jurnalişti vor 
rămâne pe răbojul timpului nume care vor face cinste acestei frumoase zestre a spiritualităţii româneşti din 
sud-estul Transilvaniei.  
Acest material documentar, nesemnat, a fost preluat de pe site-ul www.crestinortodox.rom. Din păcate 
Informaţia Harghitei (redactor-şef Mihai Groza, foto), apărut la 23 februarie 1968 şi redenumit între 1990-2007 

Adevărul Harghitei, singurul ziar de limbă română din judeţ, abia mai apare din lipsă de mijloace financiare. De la 

36 angajaţi şi tiraj 7-8000 ex., azi mai sunt 8 angajaţi şi doar câteva sute de exemplare tipărite pentru 40000 români. 

http://www.crestinortodox.rom/
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STUDII ● CERCETĂRI ● EVENIMENTE 
 
■■■ La muncă!... Strig eu tare, ca să mă aud în 
primul rând pe mine şi să mă îndemn la treabă. Vara 
a trecut, am scos un număr dublu nr.7-8 pe iulie-
august, dar încă nu reuşim să intrăm în ritmul 
obişnuit. Aşa că mai scoatem încă un număr dublu 
de 24 de pagini, nr.9-10 pe septembrie-octombrie. 
Iar apoi o să urmăm cursul regulat de apariţii lunare. 
 
■■■ Publicaţiile electronice. Criza economică din 
ultimii ani, concurenţa tot mai mare a televiziunilor în 
difuzarea rapidă a informaţiilor, graba societăţii în 
general, ca şi oportunitatea difuzării instantanee a 
unei publicaţii online oriunde în lume - toate acestea 
au făcut ca tot mai multe publicaţii scrise să se mute 
pe net, iar în nenumărate cazuri să renunţe chiar la 
ediţia tipărită pe hârtie. Problema acestor publicaţii 
(de fapt, site-uri web) necesită deja discuţii teoretice 
privind elaborarea grafică a paginilor, schimbarea la 
intervale anumite a informaţiilor şi articolelor 
postate, arhivarea eventuală a celor vechi, 
modalitatăţile tehnice deosebite de colaborare, 
(auto)cenzura şi deontologia profesională etc. 
Numărul extrem de mare al publicaţiilor electronice 
şi creşterea lor exponenţială, practic de la oră la oră, 
au făcut să apară şi o serie de site-uri specializate 
cu cataloage alfabetice, tematice sau geografice ale 
publicaţiilor online. Din păcate, bibliotecile din ţara 
noastră n-au abordat nici măcar problema 
înregistrării acestora. Prin urmare, acum nu există 
posibilitatea consultării lor accesând un link postat 
pe portalul unei biblioteci (judeţene, universitare, 
publice). 
 
■■■ Temps des Médis (Timpul Media). Este o 
revistă de istorie (dir.C.Delporte), publicată de Soci-
été pour l'histoire des medias (Societatea pentru 
istoria media) în colaborare cu Grupul “Timp, media, 
societate” de la Institutul de Studii Politice din Paris. 

S-a lansat în 18 octombrie 
2003, ultimul număr fiind 
nr.22 „Les Mondes de la 
musique”. Articole despre: 
Muzica mediatizată şi me-
dia muzicală în Italia Re-
naşterii, Opera din Paris în 
ajunul Primului Război 
Mondial, Multiplele mize 
ale criticii muzicale: primi-
rea operei lui Gaetano 
Donizetti în Franţa (anii 
1830-1850), Muzica clasi-
că la televiziunea franceză 
între 1950-1990. 

■■■ Arhivele scrise şi Muzeul Radio France. În 
Franţa, o parte din patrimoniul scris şi tehnic al 
Radioului şi Televiziunii se păstrează la Radio 
France, care asigură şi cunoaşterea şi punerea 
acestuia în valoare. Constituite sub ORTF (Oficiul 
Radio-Televiziunii Franceze), aceste colecţii încep 
cu anul 1898 pentru radio şi oferă date şi informaţii 
preţioase pentru începuturile radiofonice din Franţa. 
 
■■■ Muzeul Presei şi Artelor Grafice din Guada-
lajara (Mexic). Se află într-o clădire numită Casa de 
los Perros, aşezată pe terenul unde a funcţionat 
prima imprimerie din oraş în care a fost tipărit El 
Despertador Americano (Deşteptătorul american), 
considerat primul periodic independent din America 
latină. Aici sunt expuse o serie de obiecte şi 
documente privind istoricul presei scrise şi audio-
vizuale din zonă, între care şi primul echipament de 
televiziune din anii şaptezeci, precum şi o cabină 
radio din prima jumătate a secolului XX. 
 
 ■■■ Achiziţii noi. Revista Camenae. Nu cunoaş-
tem decât un singur număr, dublu, cumpărat de noi 
dintr-un anticariat, acelaşi nr. care se găseşte şi la 
Biblioteca Academiei sub cota P.I. 18.616. E vorba 
de nr.1-2 Octomvrie MCMXLIII – martie MCMXLIV, 
adică oct.1943 – mart. 1944. Cu subtitlul Revistă de 
cultură clasică, apare la Bucureşti, ca revistă a 
Societăţii profesorilor secundari de limbi clasice. Are 
128 de pagini şi formatul 16 x 23 cm. Este imprimată 
la “Tiparul Universitar” Bucureşti şi îşi propune să 
apară trimestrial. Redacţia şi administraţia sunt în 
str. Chişinău nr.23, la I.I. Bujor, care este şi preşe-
dintele Comitetului de conducere, din care mai fac 
parte: G. Guţu, Al. Mălin, I. Maşala, N. Niculiţă, N. 
Ştefănescu şi T. Vasilescu, toţi autori a diverse 
materiale din revistă. 
Printre colaboratorii uni-
cului număr care ar fi 
apărut se mai află  Th. 
Simenschy, Şt. Bezdechi, 
G. Guţu şi Toma I. 
Vasilescu (menţionaţi şi 
de I. Hangiu în Dicţionarul 
presei literare româneşti. 
1790-1990, ed. a II-a 
revizuită şi completată, 
Ed. Fundaţiei Culturale 
Române, Bucureşti, 
1996), dar şi Felicia 
Brătianu, N. Jingoiu, T. 
Lăzărescu, Const. I. 
Niculescu ş.a. 
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Propuneri pentru 
„Istoria jurnalismului din România  

în date” 
ediţia a II-a, revăzută şi adăugită 

de Constantin Poenaru 
 

 Enciclopedia cronologică Istoria jurnalismului din România în date a apărut în 
2012 la Editura Polirom din Iaşi. Coordonată de profesorul universitar Marian Petcu şi 
redactată cu ajutorul a circa 120 de “contributori” din toată ţara – profesori, cercetători, 

bibliotecari, arhivişti, jurnalişti, studenţi, masteranzi şi doctoranzi -, lucrarea adună în cele 1414 pagini 
descrierea (sau măcar menţionarea) a 18.000 de publicaţii periodice, radiouri, televiziuni, agenţii de presă, 
precum şi a 33.500 de jurnalişti şi publicişti din perioada 1731-2011. 
 Era inevitabil ca la un asemenea volum uriaş de informaţii vehiculate să se strecoare şi unele erori de 
datare şi localizare a unor publicaţii, de consemnare a unor evenimente publicistice etc. Aşa cum a spus în mai 
multe rânduri iniţiatorul şi coordonatorul acestui proiect gigant, primul din ţara noastră, Marian Petcu - prin forţa 
lucrurilor determinată de lunga perioadă de 280 de ani de presă din România ce a trebuit investigată, ca şi 
calitatea inegală a colaboratorilor sau chiar dezinteresul unor entităţi culturale judeţene de a contribui serios la 
lucrare – lipseşte aproape jumătate din numărul total al publicaţiilor periodice estimate a fi apărut între 1731-
2011, iar numărul redactorilor şi jurnaliştilor s-ar putea şi el dubla. 
 De aceea, se vorbeşte deja de o ediţie a doua a enciclopediei, care ar trebui atent revăzută şi mult 
completată cu titluri noi de periodice. Personal am fost unul dintre “contributorii” primei ediţii şi îmi însuşesc 
toate criticile şi observaţiile apărute în presă, unele răuvoitoare, dar cele mai multe pertinente şi la obiect. 
Pentru a veni însă concret în sprijinul celor care vor colabora la redactarea ediţiei a II-a din Istoria jurnalismului 
din România în date, începem din acest număr să publicăm propunerile noastre de completare a catalogului 
publicaţiilor periodice inventariate în prima ediţie a lucrării. 
 O sursă importantă de date în domeniu, neexplorată din păcate cum ar fi trebuit, o constituie celebra 
Enciclopedia României a lui Lucian Predescu din 1940, apărută în ediţie anastatică în 1999, la Ed. Vestala. Iată, 
pentru început, 11 titluri de periodice înregistrate la litera A, cu descrierea făcută în Enciclopedie. 
 A.B.C. Revistă artistică şi literară, apărută în Iaşi la 1 iunie 1927. Un singur număr. 
 Abstinenţa. Publicaţie lunară în rom., nemţeşte şi ungureşte. Timişoara.31 ian.1930. 
şef red.: ing. G.Stanciu, dr. H. Drăgan şi C. Medér. Descriere în Publicaţii periodice 
româneşti (PPR), tom.IV, iar cota la Biblioteca Academiei Române (BAR) P.II 10166. 
 Acropolis. Ziar. Bucureşti. 17 febr.1929–17 iunie 1935. Săpt. Dir.:Babis Mesaris. 
Fondator: Aristotel Sardelly. Dela 26 mai 1929, dir.:A. Sardelly. Ziar grecesc. Descriere în 
PPR IV şi la BAR are cota P.IV 10806. 
 Acţiunea. Ziar, în Bârlad, oct.-nov.1902.Săptămânal. Descriere în PPR I. 
 Acţiunea. [Ziar] din Bucureşti, 1915-1918.  
 Acţiunea. Ziar independent de luptă naţională şi politică. Ploeşti. 1935. Red.: 
Nicolae Dinu. PPR V. 

Acţiunea. Ziarul „Asoc. stud. vlăsceni”. Giurgiu. 24 ian.-17 mart.1935. Bilunar. 3 numere. Este descris 
în PPR V, iar la BAR are cota P.III 14822. 

Acţiunea Prahovei. Organ independent, politic lit. Ploeşti.10 aug.-30 sept.1929. Săpt. Dir.: Nicolae 
Dinu, prim-red.: Ionel Fernic. Descris în PPR IV, iar cota BAR este P.III 9301. 

Acţiunea Română. Organ al tineretului L.A.N.C. Bucureşti. 20 apr.1930.1936. Săpt. Red.resp.: Al. 
Const.Gregorian. Descris în PPR IV, iar cota BAR este P.III 10890. 

Acţiune şi reacţiune. „Caete semestriale de sinteză naţională în cadrul secolului XX, scrise de Petru 
Comarnescu, Ion Jianu, Const.Noica şi Mihail Polihroniade”, Bucureşti, 1929-1930, 2 caete. 

A.L.A.C.I. Revistă economică-financiară a Asoc. Licenţiaţilor Acad. Comerciale şi Industriale Buc., 
ian.1930-azi [1939-1940 –n.n.]. Lunară.Comitet. Ad-tor: Const.Pristăvescu. PPR IV şi V, cotă BAR P.I 10886. 
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