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Doi ani împreună 

 

     Au trecut doi ani de când mergem împreună 
pe acelaşi drum, spijinindu-ne unii pe alţii când 
am început să obosim sau când înfruntăm 
vânturi tot mai potrivnice. De aceea, putem 
spune că între noi s-a înfiripat un fel de 
prietenie, de solidaritate. Se pare că avem 
nevoie tot mai mult unii de alţii. Mai ales într-o 
lume care se declară tot mai globalizantă, dar 
care se comportă tot mai sectar şi mai agresiv. 
     Acest Buletin ne ţine oarecum legaţi unii de 
alţii, prin fire nevăzute, dar trainice şi necesare. 
Ne spunem unii altora ce am mai făcut, ce am 
mai scris, ce vrem să mai încercăm a face pe 
acest tărâm fascinant şi inepuizabil al Istoriei 
Presei. Prin noutăţile pe care le semnalăm şi 
prin descoperirile pe care le facem, noi 
rescriem cumva o parte din istoria ştiută. Venim 
şi arătăm cititorilor şi lumii ştiinţifice lucruri care 
au existat cândva, multe care există şi astăzi, 
dar care s-au rătăcit însă printre faldurile 
vremurilor şi care zac ascunse încă prin cine 
ştie ce unghere necercetate ale unor arhive, 
biblioteci, anticariate sau colecţii particulare. 
     Suntem navigatori prin apele învolburate ale 
Istoriei, ca şi Cristofor Columb cândva, iar dacă 
nu putem descoperi mereu noi americi sau 
indii, ne bucurăm că putem găsi şi noi măcar o 
insulă sau un ţărm uitat de lume pe care să le 
facem cunoscute semenilor noştri. 
     Nu am stat să numărăm câte ziare şi reviste 
uitate am desprăfuit şi le-am readus în memo-
ria celor de azi, câte întâmplări de presă le-am 
repovestit,câţi gazetari de demult am “reînviat”. 
     Premiul pentru Presa online pe 2014 obţinut 
de revista noastră după doar un an de apariţii 
nu este doar al nostru, el este în primul rând al 
iubiţilor noştri colaboratori, fără de care revista 
nu ar avea substanţă şi nici savoare intelec-
tuală. De aceea, vom continua. 
     Noi toţi, împreună, am făcut ca Buletinul 
nostru să se bucure de preţuire, să fie folosit de 
mulţi în munca lor, fie şi fără a fi citat ca atare. 

     Criticile noastre necruţătoare împotriva oricăror 
plagiatori, a “hoţilor de muncă intelectuală”, ca şi 
pledoariile pentru o cercetare onestă, proprie şi riguros 
ştiinţifică, au început să fie luate tot mai mult în 
considerare de către autorităţile competente, care au 
elaborat deja primele măsuri pentru combaterea 
acestui flagel al contrafacerilor intelectuale.  
     Grupul nostru de cercetători independenţi din 
cadrul Centrului Român de Istoria Presei nu lucrază 
separat de cercetătorii şi cadrele universitare din 
facultăţile de jurnalism, comunicare, istorie şi filologie, 
cu atât mai puţin împotriva acestora. Noi avem însă 
mai multă libertate în stabilirea temelor de cercetare, a 
modului şi timpului de realizare a acestora. 
     În plus, noi – cei neangrenaţi profesional într-un 
sistem de învăţământ superior - nu suntem presaţi de 
anumite norme didactice sau cerinţe obligatorii specific 
universitare, precum participarea obligatorie şi 
susţinerea unor comunicări la un anumit număr de 
congrese, seminarii sau simpozioane, publicarea 
rezultatelor cercetării numai în revistele ştiinţifice 
acreditate special etc. Din aceste motive mulţi tineri 
cercetători sunt tentaţi “să înşele” sistemul, fie 
anunţându-şi participarea la cât mai multe manifestări 
ştiinţifice, fără a fi însă prezenţi efectiv la toate, fie 
copiind copios din scrierile altora pentru a-şi realiza 
numărul de lucrări solicitate de norma didactică sau 
pentru avansare. 
     Flexibilitatea muncii noastre este dublată de marea 
varietate a locurilor în care lucrăm – arhive, biblioteci, 
anticariate, şcoli preuniversitare, ziare şi reviste etc. Iar 
aici noi avem posibilitatea să găsim mai repede 
publicaţii periodice rămase necunoscute poate încă de 
la apariţia lor acum 50-100 de ani mai bine, căci fac 
parte din domeniul nostru ocupaţional, spre deosebire 
de cercetătorii universitari care îşi petrec cea mai mare 
parte a timpului la cursuri, la ore de prelegeri şi 
seminarii, la activităţi cu studenţii, la manifestări 
metodice sau de comuncări ştiinţifice inter-universitare. 
     Au trecut doi ani şi ne bucurăm că munca noastră 
de “furnicuţe” a clădit un “muşuroi” de date şi informaţii 
noi,necesare şi utile pentru îmbogăţirea Istoriei Presei. 
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Vă urăm un Crăciun fericit, 
un An Nou 2016 

cu multe împliniri, 

sănătate, linişte şi bucurii !  
 

La mulţi ani! 

 

 

Vă mulţumim, dragii noştri cititori! 
 

● Prof.dr. Ionel Cloşcă: A fost o reală plăcere să 
vă ascultăm vorbind despre începuturile învăţămân-
tului superior de presă în ţara noastră, prin anii 
1960-1963. Vă publicăm amintirile dv. despre acea 
perioadă în chiar acest număr al revistei. Cartea 
donată o să o păstrăm în Biblioteca Centrului 
Român de Istoria Presei. 
● Viorel Frîncu (Buzău): Ne-ai copleşit cu articole 
şi informaţii, cu fotografii şi cărţi. Suntem încântaţi 
să avem un asemenea prieten şi colaborator. Anul 
care vine să fie cel puţin la fel de bogat în realizări 
precum acesta. Îţi publicăm articolul şi ştirile, plus 
foto. Aşteptăm Istoria… pe suport de hîrtie. 
● Marian Petcu (Bucureşti): Mulţumim pentru urări 
şi pentru că ne urmăriţi revista. Nu v-am uitat. În 
curând vă vom trimite contribuţia noastră pentru 
lucrarea Cronologia cenzurii în România. 
● Iulian Boldea (Tg. Mureş): Trăim vremuri dificile, 
domnule profesor, iar societatea românească de 
astăzi nu este doar “convulsivă şi neaşezată”, dar şi 
scufundată într-o mare confuzie a valorilor. Cei mai 
mulţi dintre intelectualii adevăraţi sunt gata să 
piardă şi ei războiul împotriva noului Antichrist – 
Banul, căci sunt tot mai rari cei dispuşi să se 
sacrifice pe altarele Ştiinţei şi Culturii. 
● Petre Cichirdan (Rm.Vâlcea): Poţi să republici în 
revistele tale orice material din BIP. Înainte de 
ultimul război mondial era o practică obişnuită 
reproducerea unor articole în mai multe reviste, 
pentru a fi cunoscute de câţi mai mulţi cititori. 
● Anca Ionescu (Bucureşti): Am reţinut dorinţa ta 
de a răsfoi “publicaţii vechi destinate circulaţiei la 
sate (almanahuri, reviste, calendare etc).”  În vara 
viitoare vei putea citi multe asemenea tipărituri în 
Biblioteca Centrului Român de Istoria Presei de la 
Şirineasa, ca şi alţi doritori. 

● Miron Mihai (Bucureşti): Ne bucură că ne urmăriţi 
număr de număr. Aşteptăm materialele promise. 
● Maria Danilov (Chişinău): Sărut mâna, Doamnă. Sincer, 
ca vechi prieten ce vă sunt, vă admir pentru neobosita dv. 
strădanie nu doar de cercetare, ci şi de participare la cât mai 
multe activităţi cultural-ştiinţifice. Am reţinut că în vara 
aceasta aţi fost la Iaşi, ca să cercetaţi în colecţiile de la 
BCU, apoi aţi luat parte la a 17-a ediţie a Simpozioanelor 
ASTRA, despărţământul M.Kogălniceanu, care a avut trei 
şedinţe - una la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, alta la 
Universitatea „Aleco Russo” din Bălţi, iar a treia la 
Universitatea de Stat Moldova din Chişinău. Spuneţi că “se 
munceşte mult pe acest tărâm al unităţii culturale cu etnicii 
din afara graniţelor Țării, - mult si dezinteresat -PENTRU 
CEI DE MAINE!” Doamne ajută! 
● Ion N. Oprea (Iaşi): De unde aveţi atâta energie la 84 de 
ani? Vă publicăm şi în numărul acesta câte ceva. Ne rămân 
materiale şi pentru numerele viitoare. Şi încă nu am trecut la 
“explorarea” multelor şi documentatelor dv. istorii ale presei. 
 

Către Cititori ! 
Vă aşteptăm gândurile, opiniile, sugestiile, 

criticile şi colaborările cu cea mai mare 

dragoste. Fi i alături de noi! Fiecare informa ie 

despre trecutul publica iilor sau ziariştilor, al 
radio TV sau tipografiilor constituie încă un 

grăunte uriaş pus la temelia Istoriei Presei. 

NU UITA I: Ne pute i citi zilnic şi pe două 

din site-urile atât de binecunoscute de pe net: 
culturaarsmundi.ro şi digital-library.ulbsibiu.ro. 

Dacă ave i probleme de accesare 
a arhivelor privind unele publica ii mai vechi,  

scrie i-ne şi vă vom trimite revistele dorite  
prin e-mail personalizat. 
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PETRE COMARNESCU    America de azi. Presa americană.1930 
■ ■ ■ Articol apărut în ziarul „Universul”, anul XLVIII, nr. 230, luni 22 septembrie 1930 ■ ■ ■ 

 
 Reproducem în continuare (în ortografia timpului) un scurt articol apărut în ziarul „Universul”, din 22 
septembrie 1930, sub semnătura lui Petre Comarnescu, despre presa din Statele Unite ale Americii, aşa cum 
era ea văzută prin ochii unui intelectual român, călător peste Ocean la 1930.  

* * * 
 Pentru cititorul deprins cu ziarele europene, lectura ziarelor americane este o dificultate, pe care nu cu 
uşurinţă o poate învinge. Ziarul american impresionează prin cantitate şi reclame. Uneori conţine patruzeci de pagini, 
precum şi numeroase secţii literare, ştiinţifice, agricole şi nelipsitele descrieri comice, de-o neîntrecută naivitate. 
 Accentul e pus pe ştiri, iar nu pe opinii şi directive. Într’un ziar se întretae toată viaţa omenirii şi se confruntă 
ultimele manifestări ale întregului glob. În America, însă, ziarul nu selecţionează ştirile, nu le ierarchizează şi nu ia 
atitudini. Din această cauză totul pare un haos fără început şi fără sfârşit şi lectura ziarului devine obositoare. El arată 
ultimele „news” (veşti) şi nicidecum „views” (adică opinii şi interpretări ale veştilor). 
 Ca limbă, ziarul e scris în „Slang”, adică în argo-ul cel mai popular. Poţi şti perfect englezeşte şi citi ziarele 
engleze, fără a însemna că vei putea descifra uşor limbajul propriu al ziarelor americane şi convenţiunile, poreclele şi 
abrevierile lor. Pe de altă parte, articolele ziarelor americane sunt scurte şi neiscălite. Aşa numitele „editoriale” 
încearcă anonim a lua poziţie în anumite chestiuni, dar în chip scurt şi timid. Uneori numele însuşi al directorului 
ziarului e necunoscut. 
 
 PUTEREA ZIARULUI ÎN AMERICA 
 Statisticile arată limpede că fiecare cinci familii americane cumpără opt ziare sau un ziar la două persoane în 
stare a citi. În 1929, venitul din vânzările şi abonamentele ziarelor a fost de 325 milioane dolari, iar venitul din reclame 
900 milioane dolari. Fără ziare, comerciancii şi industraşii americani ar fi paralizaţi. 
 În Statele Unite apar astăzi 1944 ziare (381 de dimineaţă; 1563 de seară). Din acestea, a şase parte sunt 
proprietatea a 57 de grupuri. În general sunt câteva mari grupuri de proprietari ca Paul Bloc, Hearst, Scripps-Howard, 
care au ziarele lor mai în fiecare oraş mare al Statelor Unite. Grupul Scripps-Howard are 25 de ziare, iar Hearst are 
24 ziare, dar cu un tiraj dublu decât al precedentului grup. Tendinţa de monopolizare este atât de mare, încât ziarele 
personale abea de pot exista. În ultimii cinci ani au dispărut 95 de ziare, proprietate a unor indivizi nesusţinuţi de nici 
un consorţiu. Prosperitatea ziarelor monopol este însă reală. Într’un ştiinţific studiu, ziaristul W. P. Beazell arată cum 
se desvoltă această tendinţă de standardizare a produselor presei. Toate ziarele americane reproduc acum aceleaşi 
veşti, aceleaşi idei, aceleaşi fotografii. Aproape că nu mai există diferenţă de conţinut. Ziarele pun atâta interes pe 
veştile generale, încât cu tot numărul mare de pagini ale lor abea pot tipări jumătate din veştile primite. 
 
 ZIARELE AMERICANE ŞI CELE EUROPENE 
 Dar în ciuda curiozităţii pe care o stârnesc, ziarele americane n’au autoritatea şi nici individualitatea ziarelor 
europene. Ele atrag cititorii prin reclama pe care o fac, dar nu prin atitudinea lor personală. Cu excepţia a 2–3 ziare în 
toate Statele Unite, restul sunt inferioare ziarelor româneşti. Ideile serioase, directivele politice, propunerile educative, 
foiletoanele ştiinţifice, articolele de fond se tipăresc în reviste, dar nu în ziare. În acestea din urmă se publică doar ce 
se întâmplă şi nimic din ceea ce ar trebui de făcut. Publicul este ajutat cu greu în iniţiativele lui bune de către presa 
americană, pe când la noi subscripţiile publice şi iniţiativele de educaţie găsesc o nobilă încurajare din partea presei. 
 

AVEREA LUI LAWSON 
 Când am fost în statul Wisconsin, am avut ocazia de a vizita domeniul şi castelul pe care Victor Lawson l-a 
cumpărat din banii pe care i-a câştigat ca jurnalist. A început ca umil vânzător de ziare pe străzile Chicago-ului şi a 
isprăvit prin a fi proprietarul puternicului Chicago Daily News. În primii cinci ani, Daily News a avut un profit net de 1 
milion şi jumătate dolari anual. 
 Am vizitat domeniul pe care la moartea sa, neavând copii, Victor Lawson l-a lăsat grădinarilor şi îngrijitorilor 
acestui domeniu. Aceştia, întrunindu-se într’o societate, au vândut domeniul cu casă cu tot unui conuntry-club, format 
de bogătaşii din Chicago. 
 Aflată pe margine de lac, casa ese foarte mare şi de un gust amestecat, cu o foarte frumoasă terasă, însă şi 
largi camere cu orglinzi până şi pe plafoane. Domeniul e atât de mare încât te poţi rătăci deabinelea chiar cu 
automobilul. Are un fel de pădurice, terenuri de tenis, observatoare astronomice etc. Taxa de membru la acest club 
este de 1000 dolari anual! 
 O dovadă, printre sute altele, de ceea ce energia şi prielnicile condiţii pot ocaziona în America. 
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ZIARELE AMERICANE ŞI ROMÂNIA 
 De la vizita Reginei Maria în Statele Unite, România se bucură de o publicitate pe care statele scandinave, 
balcanice sau ţări ca Belgia şi Olanda nu o au. Regalitatea noastră este cunoscută de fiecare american. Unii 
americani ne mai cred de rasă slavă şi mai amestecă în mintea lor Rumania cu Bulgaria, Armenia sau chiar Austria, 
nu există, însă, cetitor care să nu ştie de M. S. Regele Carol, Regina Maria şi Voevodul Mihai. Fotografiilor tuturor 
membrilor familiei noastre regale sunt arhicunoscute. D-nii V. Brătianu şi I. Maniu iarăş sunt pomeniţi deseori în 
ziarele americane. Că uneori ziarele americane încurcă fotografiile personalităţilor noastre politice nu trebuie să ne 
mire dată fiind depărtarea şi graba cu care se tipăresc acolo ziarele. Fapt este că publicul american a prins interes şi 
curiozitate de cele ce se petrec la noi şi aceasta e un început bun. 
 

CURIOZITATEA AMERICANILOR 
 Americanii sunt poporul cel mai plin de curiozitate. Dacă ştii cum să-i interesezi, ei te ascultă şi despre cele 
mai particulare lucruri. Au mare încredere în fapte şi statistici. Ruşii sovietici le-au prins această predilecţie şi pentru 
a-i convinge de ce bine e în Rusia, îi omoară cu cifre şi statistici tendenţioase în numeroasele cărţi de propagandă pe 
care le împart gratuit. 
 Americanii se interesează de problemele Chinei şi ale Indiei, ca de chestiunea prohibiţiei şi a alegerilor lor 
prezidenţiale. Oriunde vorbeşte un indian, un chinez, un comunist ei se îngrămădesc să culeagă ştiri „de la sursă”. 
Ei n’au nici principii, dar nici prejudecăţi. Au însă o largă şi nestăvilită curiozitate. Dacă românii ar şti cum să-i 
intereseze, România ar câştiga şi mai mult în ochii lor. 
 Dacă statul nostru ar organiza în America câteva expoziţii de artă românească şi ar tipări câteva cărţi despre 
România, am putea fi siguri că mâine zeci de turişti americani vor veni să viziteze ţara noastră. 
 Americanii au bani şi curiozitate. Distanţele pentru ei nu contează. Cei cari au fost la noi nu uită Curtea de 
Argeş, Sinaia şi Braşovul, costumele ţăranilor şi pitorescul naturii. 
 Ele dau fapte şi întâmplări din întreaga lume. Când se pasionează asupra problemelor antartice cu atât mai 
uşor se vor interesa de ceea ce-i în România. 
 Şi să nu uităm că o veste despre România se multiplică simultan dealungul celor 48 de state americane. 
 

In memoriam: Ştefan Ghidoveanu 
exploratorul „lumii de mâine” 
 
 Anul trecut am scris pe larg, în mai multe numere ale BIP (nr.5, 6 şi 7-8 din 
mai, iunie şi iulie-august 2014), despre scriitorul şi animatorul SF Ştefan Ghidoveanu, 
realizatorul celei mai longevive emisiuni de SF din Europa difuzate la Radio sub 
numele „Exploratorii lumii de mâine”, din 1983 până în 2014. L-am cunoscut prin anii 
1982-1983 la Uzina „23 August” din Capitală, cu puţin înainte de celebrul Romcon 13 
(Convenţia naţională de literatură şi arte vizuale SF), ce trebuia să aibă loc acolo şi a 
fost anulat cu câteva ore înainte de a începe. Conducea Cenaclul „Modul 13 SF” şi a 
editat 11 numere din fanzinul Contact între civilizaţii, precum şi suplimentul Mondo SF, 
cu ajutorul Cenaclului Universal Fandom. Era economist cu studii la ASE şi era 
căsătorit pe atunci cu Cristina, care îl seconda în pasiunea sa pentru SF. Înalt, slăbuţ şi 
cu o privire „astrală”, încerca să treacă peste neplăcerile cauzate de unii colegi răuvoitori, ca şi peste neajunsurile 
traiului înghesuit cu soţia şi fiul într-o garsonieră micuţă. Trăia oarecum cu capul în nori, „în norii pasiunii sale SF”. 
 În toamna lui 1983 am început să ne gândim serios la o nouă revistă, SFERA, el urmând să aducă textele şi 
ilustraţiile, iar eu, ca ziarist de profesie, să fac machetarea sau tehoredactarea, cum se spune astăzi. Fiind şi 
vicepreşedinte cu Cultura la sindicatul uzinei, am prevăzut banii în bugetul anului 1984 pentru 500 de exemplare, 
format A4, ce s-ar fi imprimat la tipografia uzinei. Am făcut şi macheta primului număr, dar aceasta nu mai e de găsit. 
Scriitorul SF Nicu Gecse, trimis de Dan Ursuleanu la Cenaclul „Modul 13 SF” în 1983, îşi aduce aminte (într-o postare 
pe site-ul fictiuni.ro din 22.12.2014) că şi el a “lucrat împreună cu Ştefan la proiectul unei reviste care ar fi urmat să se 
numească SFera. El se ocupa de selecţia şi de traducerea textelor, eu de desenarea ilustraţiilor ce lipseau. Aici 
trebuie să vă imaginaţi că tehnoredactarea se făcea cu o maşină de scris şi că punerea şi aşezarea în pagină 
însemnau o muncă migăloasă cu rigla şi bisturiul, cu lipici şi pastă corectoare… Din păcate, SFera nu s-a finalizat.” În 
vara lui 2014, când Ştefan Ghidoveanu (n. 19 aprilie 1955 la Bârlad) se lupta cu boala nemiloasă care avea să-l 
răpună pe 27 octombrie acelaşi ani, nu ştiam de grava sa suferinţă şi scriam uşor ofuscat că „Fane nu doreşte, se 
pare, să ne răspundă la repetatele noastre mail-uri.” Din păcate, s-a dus mult prea devreme după Ion Hobana, Dan 
Ursuleanu, Mihai Grămescu şi alţi SF-işti „grăbiţi” să facă un Cenaclu SF în ceruri, acolo Sus, în lumea visurilor lor. 
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               Foto: Petre Cichirdan 

Noutatea (1929), 

o publicaţie ocazională 

scoasă de fraţii Arsenie 

la Rm. Vâlcea 
*  

Constantin Poenaru 

 
 

 1 noiembrie 1929, a apărut la Râmnicu-Vâlcea o foaie intitulată Noutatea. Avea 2 pagini, 
tipărite faţă-verso, şi un format 48 x 32 cm, asemănător tabloidelor de astăzi.1 La Biblioteca 

Academiei Române, sub cota P.III.42.662, nu există decât primul număr, care se pare că a fost şi singurul. Deşi se 
vroia „Ziar de informaţiuni”, potrivit subtitlului său, nu a mai continuat. De altfel, dacă nu ar fi numerotată şi datată, 
această publicaţie ar putea fi considerată o simplă foaie volantă, cu caracter ocazional, fiind scoasă de Librăria 
Română „Fraţii Arsenie” din Râmnicu-Vâlcea pentru a relata modul cum s-a desfăşurat serbarea din 27 octombrie 
1929 dată de patroni pentru clienţii lor, elevii şcolilor secundare şi primare din oraş, precum şi pentru a face cunoscute 
numele câştigătorilor la tragerea Tombolei cu obiecte organizată cu acel prilej. Am putea spune chiar că era o formă 
de reclamă şi publicitate, aşa cum se practică astăzi de marile magazine (Kaufland, de exemplu), căci foaia se 
distribuia gratuit, conform talonului imprimat pe prima pagină, în colţul din dreapta sus. 

Fraţii Arsenie, Eduard şi Iorgu, au fost persoane importante, binecunoscute în oraşul de la poalele Capelei, 
afacerile lor desfăşurându-se în perioada dintre cele două războaie mondiale în mai toate domeniile comerţului cu 
amănuntul sau en-gros. Într-o reclamă din 1924, inserată în ghidul Prin Vâlcea pitorească, întocmit de Grigore 
Cugler, ing. M. Secăreanu şi Iorgu Arsenie2, se arăta că prin marele Magazin general „Fraţii Arsenie”, amplasat pe 
terasa din centrul oraşului Râmnicu-Vâlcea, în faţa primăriei, se puteau procura tot felul de articole. Iată-le redate cu 
ortografia vremii: parfumerie, galanterie, jucării, cadouri, îmbrăcăminte, încălţăminte, manufactură, stofe-bumbac, 

tricotaje, porcelanuri, sticlărie, fierărie-oţel, gospodărie, voiaj-sport, toaletă-birou, fotografie, modă-artă-lux, 

electricitate, muzică-note, maşini de cusut, arme-cartuşe, biciclete, accesorii, casse de bani, măsuri-greutăţi, cântare-

decimale, lămpi-rame, mobile-piane, motoare-maşini, pietre de moară, curele-furtuni [=furtunuri], pompe pt. vin, 

ţevi-robinete, strunguri, clopote-odăjdii, şi chiar automobile-cauciucuri-accesorii-piese Ford-rulmenţi-uleiuri-

benzină-carbid-garaj. Magazinul avea legături telefonice cu toate comunele şi oraşele, fir special cu Bucureşti şi 
putea expedia comenzi în toată România Mare.  

Aici se afla şi cunoscuta Librărie Română „Fraţii Arsenie”, care funcţiona din 1925. Patronii, cu un simţ 
comercial deosebit, au început să acorde încă din 1927 un rabat de 15 % la cărţile şi rechizitele şcolare, pentru a 
stimula şi a atrage cumpărătorii. Erau primii din oraş care ofereau asemenea înlesniri „în aceste timpuri de mare 
criză”, fiind convinşi că un comerţ progresează numai când are la bază „cinste, eftinătate şi promptitudine”. În plus, 
au distribuit cumpărătorilor şi bilete gratuite de participare la o loterie-tombolă cu diverse obiecte. Tragerea 
câştigătorilor la această tombolă s-a făcut în cadrul serbării organizate de fraţii Eduard şi Iorgu Arsenie la Teatrul 
Adreani din Râmnicu-Vâlcea în ziua de duminică 27 octombrie 1929. 

Serbarea este descrisă cu lux de amănunte în cele două pagini ale foii Noutatea. Prima parte a manifestării a 
început cu o cuvântare a lui Iorgu Arsenie, „cunoscutul sportsman şi coproprietar al Magazinului General”. 
Sublinierea calităţii de sportiv, de om de sport era mai mult decât necesară, Iorgu Arsenie fiind în epocă un foarte bun 
bobeur, participant la mai multe campionate naţionale de bob şi săniuţe, inclusiv la cel inaugural din 12-15 februarie 
1922 desfăşurat pe pârtia de pe Dealul Capela din Râmnicu-Vâlcea. În 1924, s-a dus, cu mari eforturi financiare, la 
prima ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Chamonix (Franţa), dar nu a putut concura la întrecerile oficiale de 
bob, pentru că nu a reuşit să găsească încă trei români cu care să formeze delegaţia regulamentară de patru persoane 
din aceeaşi ţară. A participat însă la concursul preolimpic şi a obţinut, împreună cu boberul Tita Rădulescu, trei cupe 
la proba de bob de 2 persoane. Totodată, a reprezentat România în cadrul Comisiei de Constituire a Federaţiei 
Internaţionale de Bobsleigh şi Tobboganning (FIBT) şi a obţinut afilierea ţării noastre la acest organism sportiv 
internaţional. 3 

La 
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Spre deosebire de fratele său Eduard, născut la 16 mai 1891 la Râmnicu-Vâlcea4, care n-a avut alte preocupări 
decât cele strict comerciale, Iorgu Arsenie, mai tânăr, a fost un sportiv pasionat de bob, sanie şi skeleton, animând 
sporturile de iarnă mulţi ani şi făcând din Vâlcea un centru de referinţă. Deschis înnoirilor, l-a convins pe fratele său 
mai mare să instaleze la toate răspântiile oraşului Râmnicu-Vâlcea şi pe principalele drumuri turistice din judeţ aşa-
numitele indicatoare „Arsenie” fixate pe stâlpii de telegraf, pe care erau scrise cu negru pe fond galben direcţiile şi 
distanţele kilometrice pentru fiecare localitate. Împreună cu Grigore Cugler (1903-1972, scriitor bucureştean cunoscut 
mai ales sub pseudonimul Apunake) şi cu inginerul silvic M. Secăreanu, care a desenat Harta oraşului Râmnicu-
Vâlcea, Iorgu Arsenie a scos în 1924 un prim număr din „Călăuzele Arsenie”, intitulat Prin Vâlcea pitorească. 
Călăuză pentru auto-turism şi excursiuni cu indicator kilometric pentru toate localităţile din judeţul Vâlcea şi 
principalele puncte din întreaga ţară.  

Serbarea a continuat cu audiţii muzicale prin doza electromagnetică de Radio Philips, după care s-au prezentat 
câteva filme artistice cu ajutorul aparatului Pathe Baby, dar şi un film documentar cu imagini din Râmnicu-Vâlcea, cu 
elevi şi şcolile din oraş. Filmul documentar era realizat, după cum susţine Noutatea, de însuşi Iorgu Arsenie, omul 
multidotat chiar şi în domeniul artistic. Au încântat mai ales exerciţiile de gimnastică executate de elevii Şcolii 
Normale de băieţi, conduşi de prof. Titi Unverdorben. Va mai exista, oare, pe undeva acest prim film realizat de un 
vâlcean ? 

Cât priveşte Tombola, din cele 6822 de bilete de loterie distribuite gratuit au ieşit câştigătoare 118, în valoare 
de circa 30.000 lei. Printre obiectele câştigate: cărţi de citit, diverse jocuri („Vulpea afară”, „Robinson”, „Sborul în 
cerc”, „Oac! oac! broaştelor!”, „Jocul gâştelor”), baloane, rechizite şcolare, dar şi un patefon perfecţionat, două 
aparate de fotografiat Billy fabricate de Agfa, un haut-parleur Philips, „Călăuzele Arsenie”, precum şi o bicicletă 
(marele premiu).  

În Noutatea sunt publicate şi două scrisori deschise adresate librarului Arsenie de către Nicu N. Popescu şi 
Teodor Geantă, prin care sunt apreciate eforturile făcute de cei doi fraţi pentru atragerea tinerilor şcolari spre lectură. 
Reproducem în continuare rândurile emoţionante adresate de profesorul, pedagogul şi publicistul Teodor Geantă 
(1890-1968), a cărui carte privind Aspecte din viaţa copiilor doar ce apăruse în 1925:  

 “Iubite Domnule Arsenie, 
 Răspunzând cu plăcere insistentei D-tale invitaţiuni, am trecut pe la serbarea ce ai organizat în sala 

Adreani duminica trecută. 
 Să-ţi spun că am fost plăcut impresionat ? 

 Desigur că acest adevăr – căci e o realitate pe care am trăit-o în mijlocul bucuriei spontane a 

copiilor ce se adunaseră acolo – acest adevăr nu-l pot spune mulţi. 
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 Căci trebuie să ai o iubire de copii, care să-ţi robească sufletul în chip permanent, pentru ca să te 
bucuri la bucuria lor şi să petreci la petrecerea lor. 
 Trebuie să ai o inimă care se poate coborî la nivelul manifestărilor spontane ale copiilor. 
 Îţi mulţumesc că mi-ai dat prilejul aă-mi verific iubirea ce am avut totdeauna pentru copii. 

 Merg să împing credinţa mea de totdeauna că nu numai anumite preocupări omeneşti intră în sfera 
noţiunii “artă”, ci că educaţie, instrucţie şi toate ramurile de activitate omenească trebuie să se coloreze cât 
mai mult cu pensula înmuiată în această minunată şi fericită vopsea a artei. 
 D-ta ai înţeles şi ai simţit că chiar în cea mai materialistă dintre preocupări – în negustorie – să faci 
oleacă de artă. 
 Te felicit. 

 Şi pe cât îmi permit posibilităţile mele de apreciere, pot să te asigur că vei isbuti cândva în toate 
gândurile d-tale. 

 Cunosc un caz. Un bătrân – fost librar – care permanent e însoţit de copii, pentru că totdeauna le dă 
o carte sau o gazetă. 
 Te rog să crezi că la culturalizarea maselor el are o contribuţie mai mare decât atâţia panglicari 
vorbăreţi şi moralişti. 
 L-am întrebat ce sentimente are faţă de copii. Mi-a răspuns: Mi-s dragi, pentru că le place să 
citească. 
 Eu sunt prea sigur că “Ofensivele culturale” numai atunci vor putea reclama vreo victorie când vom 

isbuti să facem din carte tovarăşul nedespărţit al celui din urmă plugar. 
 Şi Dv. – librarii – aveţi un rost prea mare în aceste ofensive. Unii îl înţeleg într-un fel, alţii în alt fel ! 
 Desigur că cea mai fericită înţelegere a acestui rol e de a face din librărie un punct de tentaţie pentru 
orice copil. 

 Şi la temelia acestei atracţiuni nu văd decât metode copilăreşti, metode ca acelea pe care D-ta – 

desigur cu sacrificii însemnate – le întrebuinţezi. 
 Îţi urez numai spor în concursul – efectiv – pe care-l dai tuturora care-s direct angajaţi la educaţia şi 
instrucţia poporului.” 

 

  La serbare ar fi participat, după estimările gazetei, vreo 2000 de şcolari, aşezaţi la parterul şi în lojile 
Teatrului Adreani, ceea ce ni se pare o cifră enormă pentru capacitatea sălii respective, chiar umplută până la refuz. 
Cert este însă că ea a avut un mare succes, dovadă fiind şi scrisorile de mulţumire trimise de zeci de participanţi, 
precum şi promisiunea fraţilor Arsenie de a o repeta în anul 1930.  
  Conform manşetei de jos a paginii întâi a publicaţiei, aceasta a fost tipărită la “Gutenberg”, tipografie, 
legătorie de cărţi şi încadrări de tablouri din str. G-ral Praporgescu nr. 9, vizavi de sediul declarat al redacţiei şi 
administraţiei.5 Fără îndoială, Noutatea a avut nu doar un caracter ocazional, dar şi publicitar. Iată, spre exemplu, 
două texte scurte de reclamă: „La gura sobei / Cu o carte de citit / cumpărată de la Arsenie / uitaţi grijile şi petreceţi 
inteligent” sau „Vremea rea! Nopţile lungi de iarnă! / Nu devin plicticoase dacă vă aprovizionaţi cu o instalaţiune de 
Radio, / ultima perfecţiune de la Arsenie.” Sunt şi pasaje mai lungi şi mai subtil formulate: „Branşa librăriei fiind un 
comerţ select, şi pentru care sunt necesare cunoştinţi speciale, a făcut ca Magazinul Fraţii Arsenie să fie asortat 
continuu cu tot felul de cărţi literare, pedagogice şi ştiinţifice, din cele mai noi apărute, după programul oficial al 
tuturor şcolilor din oraş şi judeţ, totdeauna fiind complete, nelipsind nimic. Dovada aceasta a făcut-o însăşi clientela 
care devine tot mai numeroasă”. 
  Cu toate că a apărut doar un singur număr, şi acela în 2 pagini, Noutatea ne oferă informaţii bogate şi 
preţioase atât despre evenimentul focusat – serbarea de la Teatrul Adreani din 27 octombrie 1929 – cât şi despre 
organizatori şi participanţi. Ea ne evidenţiază încă o latură, cea publicistică, a plurivalentului Iorgu Arsenie, cunoscut 
mai ales ca om de sport şi comerciant. 
 
NOTE: 
1 

Publicaţii periodice româneşti (ziare, gazete, reviste), tom.IV Catalog alfabetic: 1925-1930, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 
2003, poz.2591, p.691.  
2 Grigore Cugler, ing. M. Secăreanu, Iorgu Arsenie, Prin Vâlcea pitorească. Călăuză pentru auto-turism şi excursiuni cu 

indicator kilometric pentru toate localităţile din judeţul Vâlcea şi principalele puncte din întreaga ţară, Editat de Sindicatul de 
Iniţiativă ,Râmnicu-Vâlcea, [1924]. 
3 Enciclopedia educaţiei fizice şi sportului din România (coord. Alexe Nicu), vol.I, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002, p. 234. 
4 Mihai Gherghina, Librării din vechiul Râmnic, în „Casa Cărţii vâlcene”, an.II, nr. 4, iulie-decembrie 2004, p. 25. 
5 Vezi şi: Horia Nestorescu-Bălceşti, Bibliografia presei vâlcene.1875-1970, în Studii vâlcene.1971, p.134: Petre Petria, Pagini 

din istoria presei scrise vâlcene,Ed. Conphys, Rm.Vâlcea, 2001, p.152, precum şi Istoria jurnalismului din România în date. 

Encilopedie cronologică (volum coordonat de Marian Petcu), Ed. Polirom, Iaşi, 2012, p.498. 
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Adevărul despre „Ziua Presei Române” – 16 aprilie 2004 
 

Ion N. Oprea 
 
 

„Să spunem NU impostorilor din ştiinţă şi cultură!”, îşi intitulează Constantin Poenaru documentarul din 
Buletin de Istoria Presei nr. 10, octombrie 2015, publica ie lunară a Centrului Român de Istoria Presei, Bucureşti, 
primul Institut particular de studiu şi cercetare, creat oficial – sub DIREC IA sa – la 24 ianuarie 2014, combătând pe 
falsificatorii „Zilei Presei Româneşti” – un grup de profesori universitari şi senatorii Adrian Păunescu, Grigore Zanc 
şi Ion Solcanu, ajuta i de consilierul preziden ial Octavian Știreanu, luând ca bune fapte neadevărate – că se împlineau 
175 de ani de la apari ia primelor publica ii în limba română – Curierul Bucureştilor (de fapt, Curierul românesc) şi 
Albina Românească. 

Despre cele de mai sus, spune autorul, a publicat atunci un 
articol în ziarul Info-Plus din Râmnicu Vâlcea, iulie 2004, 
încercând să restabilească adevărul datelor istorice. 

Este reamintit şi faptul că în context a fost utilă şi interven ia 
revistei România literară din 28 aprilie-4 mai 2004, care, sub 
semnătura CRONICAR, se pare, se „ascundea” Nicolae Manolescu. 
Adevărul restabilit era acesta: A existat un demers al lui Dinicu 
Golescu de a scoate un ziar în limba română cu titlul Curierul 

Bucureştilor, pentru care a ob inut în 1828 aprobarea din partea 
guvernatorului rus Pahlen, dar el a eşuat. Abia un an mai tărziu, în 
1829, ies de sub tipar cele două gazete de la a căror apari ie se 
împlinesc acum 175 de ani, mai întâi, la 8 aprilie, Curierul 

românesc, editat de I. Heliade- Rădulescu în capitala ării 
Româneşti, iar la 1 iunie Albina românească, scoasă de Gh. Asachi 
la Iaşi. 

Deci, conchide Constantin Poenaru, data de 16 aprilie, 
stabilită ca Ziua Presei Române, nu corespunde cu nici una din datele 
de apari ie a celor două publica ii invocate (şi) în proiectul legislativ. 

Nici cu privire la primele publica ii în limba română, cei de 
mai sus n-au nimerit-o şi sunt citate primele noastre periodice: Crestomaticul românesc al lui Teodor Racoce 
(Cernău i, 1820), Biblioteca românească a lui Zaharia Carcalachi, Buda, 1821...  

La cele de mai sus o contribu ie operativă şi-a adus şi subsemnatul Ion N. Oprea. Iată, deocamdată, ce scriam 
eu pe coperta IV a volumului „Bucovina în presa vremii, Cernăuţi 1811-2004”, în aprilie 2004: ...”La 16 aprilie 2004 
în România s-a sărbătorit Ziua Presei, când se presupune că s-ar fi împlinit 175 de ani de la apari ia primelor publica ii 
în limba română: Albina românească şi Curierul Bucureştilor. 

Știrii de mai sus din Adevărul puteam să-i invoc în controversă Dicţionarul Presei Literare Româneşti 1790-

1990 de I. Hangiu, Editura Funda iei Culturale Române, Bucureşti, 1996. Vine Nicolae Manolescu în Adevărul din 16 
aprilie 2004 şi spune clar: „Pe data de 16 aprilie nu se împlinesc 170 de ani de la apari ia nici unui ziar românesc, şi 
cu atât mai pu in de la apari ia presei. Curierul Românesc şi Albina românească au apărut în 1829, iar la Cernăuţi, în 
1820, Crestomaticul românesc”, spune domnia sa. 

Calendarul de casă ca presă apare în Bucovina la 1811, dacă nu mai devreme, iar bucovinenul I Schintilă 
cunoştea încă din 1794 calendarele româneşti tipărite la Viena sau la Buda. “Deci nu 175 sau 170 de ani de presă 
românească, ci 193 de ani, dacă nu 210 ani de la prima tipăritură românească”, scrie şi Ion N. Oprea. 
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Reviste literare braşovene interbelice (1919-1930) 
Daniela-Mihaela Florescu 

 

 La nivelul presei, și deci și al celei literare brașovene, perioada care a urmat după Marea Unire s-a 
individualizat prin elemente de natură să susțină motivația unei abordări distincte. Premisele au fost oferite de 
amploarea cu care s-a dezvoltat presa din Ardeal, implicit și cea brașoveană, de obiectivele înaintate ale programelor 
acestor publicații cu rol deosebit în evoluția fenomenului cultural transilvănean. Entuziasmul degajat din programele 
publicațiilor literare brașovene – specific epocii – a fost adesea dezis de deficiențele cu care conducătorii acestora se 
confruntau de cele mai multe ori: concurența marilor cotidiane din capitală și probleme de ordin pecuniar. Unul dintre 
obiectivele acestei lucrări constă în reanimarea, pe cât mai mult posibil, a unui segment al vieții cultural-literare 
brașovene interbelice – cel publicistic – prin analiză atentă a programelor revistelor, a specificului fiecăreia dintre ele. 
 Presa românească, în general, și cea transilvăneană, în particular, a cunoscut, după realizarea Unirii tuturor 
românilor de la 1 Decembrie 1918, o nouă etapă de dezvoltare democratică, impunându-se ca a patra putere în stat, 
până la înlocuirea democrației cu dictatura comunistă. Perioada interbelică s-a caracterizat printr-o adevărată 
explozie de ziare și reviste, acesta fiind și cazul Brașovului (multe dintre ele dispărând după câteva numere sau chiar 
după unul singur), dar și printr-o lipsă de preocupări pentru lucrări teoretice, monografice sau bibliografice referitoare 
la presa transilvăneană în general și la cea brașoveană în special. Termenul de ,,presă literară” a fost rar întâlnit în 
prima jumătate a secolului al XX-lea. 
 Perspectiva studierii programelor revistelor cu caracter literar din Brașovul interbelic, multe dintre ele puțin 
cunoscute în afara acestui spațiu – la o primă luare de contact, programele revistelor se prezintă ca o temă de 
cercetare prin excelență cultural-literară – este amendată de contactul succesiv cu chestiuni istorice, politice, de 
istorie literară, economice, sociale.  
 Sursa principală a cercetării care a facilitat realizarea obiectivelor propuse o constituie publicațiile brașovene 
interbelice: ara Bârsei, ,Gazeta Transilvaniei, ,Bra ovul Literar i Artistic, Ghimpele, Lumina, Carpa ii, Pe drumuri 
noui, Ritmuri, Gura lumii, Năzuin a, Frize, Promete, Front literar i artisti, Arta, Vremuri noi, Claviaturi. Caiet de 
poezie, Tribuna literară etc., cea mai mare parte găsite în Colecția de periodice din cadrul Bibliotecii ,,George Barițiu” 
din Brașov, altele păstrându-se doar la Biblioteca Națională din București. 
 
 Lumina. Era un săptămânal duminical, care apărea la Braşov cu intermitenţe, mai precis între 20 aprilie-29 
iunie 1919 şi 4 ianuarie-29 februarie 1920, pentru ca la 15 septembrie 1921 să se mute la Cluj, unde a apărut pentru 
scurt timp, până la 28 februarie 1922. Directorul publicaţiei era Ioan Petringenar. Aceasta a fost editată de Foaia 
comercianţilor români din Braşov, cu scopul de a ,,îndulci” puţinul timp liber al comercianţilor şi meseriaşilor ,,prin 
bucăţi literare potrivite: versuri, povestiri instructive din viaţa comerţului, glume, aforisme, vorbe înţelepte, eventual 
romane etc”. Revista a fost scoasă la I. Gött fiul. Ultimul număr văzut este din 29 iunie 1919. Revista era subintitulată 
„Revistă literară, culturală” și era ilustrată. Avea ca obiectiv principal să ofere ,,lumina” pe care o aştepta poporul 
român. S-au publicat articole despre tradițiile comerciale și culturale ale Brașovului, creații literare, biografii. 
 Revista publica în mod deosebit lirică semnată de poetul Şt.O. Iosif, de poetul şi prozatorul Radu D. Rosetti, 
de Zaharia Bârsan – dramaturg, poet şi prozator. Acesta din urmă publica cu deosebire proză scurtă, în care erau 
relatate, aparent fidel, întâmplări obişnuite. O mare parte a acestor povestiri stăteau sub semnul amintirilor. Ecaterina 
Pitiş, I.U. Soricu, la care se adaugă versurile unui consecvent colaborator, Constantin Budiu, se numărau printre cei 
care semnau frecvent în paginile revistei pe parcursul scurtei sale existenţe. Articolele de interes general erau 
semnate de Ioan Petringenar şi Constantin Budiu. Sporadic, în paginile revistei erau inserate epigrame, proverbe sau 
anecdote. Revista nu a avut un program foarte clar conturat, în afara scopului şi obiectivelor menţionate. 
 

 Gheorghe Lazăr reprezintă o primă încercare de a da Braşovului o revistă cultural-literară. Revista a fost 
editată de ziarul Carpaţii la 100 de ani de la moartea lui Gh. Lazăr şi tipărită la Tipografia Grünfeld & Company; avea 
ca director pe Al. Tissescu; a apărut un singur număr. Colaboratori ai revistei au fost: G. Popa-Lisseanu, G. 
Baiculescu, dr. M. Suciu-Sibianu, D.Karnabatt, V. Demetrius, Al. Stamatiad, Vasile Savel, D. Nanu. S-au publicat 
poezii, discursuri omagiale, eseuri, articole didactice, eseuri culturale. 
 
 Pe drumuri noui. A apărut „sâmbătă, 23 februarie/10 martie 1929”. Era revistă bilunară, în total au fost 6 
numere. Iniţiatorul revistei a fost E. Jebeleanu, licean la Brașov, dar în casetă apare menţiunea „sub conducerea D-lor 
Eugen Jebeleanu şi Ştefan Il. Chendi”. Pavel Nedelcu, Alexandru Muşlea, Ionel Zaharia, I. Murăroiu, Ştefan Muscalu, 
Petre D. Stănescu au semnat în revista care avea ca rubrici cu conţinut specific „Figuri şterse”, „Figuri actuale”, 
„Reviste–Ştiri”. Dacă ne referim la genurile şi speciile abordate în revistă, se publică: versuri, proză, eseuri critice, cro-
nici de reviste (Klingsor, Les annales), interviuri, traduceri (în special din Baudelaire). Se pare că revista are uşoare 
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influenţe romantice, dar fără a se încadra evident într-un curent sau altul. Eventual o putem încadra într-un clasicism 
tradiţional cu influenţe neomoderniste prin faptul că susţin tendinţele noi, moderne în artă, deci şi în literatură. 
 

 Ritmuri. Tabloul literar al Braşovului interbelic a fost îmbunătăţit prin apariţia, în intervalul septembrie 1929-
august 1930, sub directoratul poetului Ion Focşeneanu şi a scriitorului Ion Al. Bran-Lemeny, a unei noi publicaţii cu 
caracter literar – ,Ritmuri, revistă lunară de „Literatură şi Critică”. Redactorul tinerei publicaţii era Ion Iordache. 
 Analizând conţinutul revistei, întâlnim pagini de proză şi poezie, în cuprinsul cărora sunt descrise aspecte ale 
vieţii pline de lipsuri a ţăranilor, muncitorilor şi intelectualilor. În special, scriitorul Nicolae Cantonieru prezintă oameni 
necăjiţi, ţărani sărăciţi, trăind într-o atmosferă sumbră de deznădejde. Scriitorul Ion Focşeneanu prezintă viaţa plină 
de amar a sacagiului, silit să muncească pentru un salariu mizer, purtând mereu în suflet nostalgia locurilor natale. 
Aceeaşi atmosferă de deznădejde se desprinde şi din unele poezii semnate de Ecaterina Pitiş, Ion Iordache, Pavel 
Nedelcu, Lucian Costin, Aurel Marin, George Voevidca. 
 Valoarea literară a revistei Ritmuri constă în faptul că ea nu cuprinde o literatură de salon, ci exprimă realităţi 
ale societăţii contemporane. Pornită pe acest drum, revista şi-a asigurat un mare număr de colaboratori, nu numai 
locali, dar şi din întreaga ţară: George Bacovia, Emil Isac, Ion Minulescu, Cincinat Pavelescu (devenit braşovean în 
1929), nume bine cunoscute în literatura noastră. Reprezentanţii şi oamenii din jurul acestei publicaţii credeau în lupta 
de cristalizare a tendinţelor de dezvoltare a culturii române, având ambiţia de a da „pe ici, pe colo indicii, directive, ba 
străduindu-se chiar să creeze făgaşuri şi curente pentru îndrumarea la bun liman a energiilor culturale”. Dacă ne 
gândim la afirmaţia redactorilor Ion Focşeneanu şi Al. Bran-Lemeny din articolul-program, în care susţin modelul 
ardelenesc în opera de regenerare morală a ţării, dacă avem în vedere ceea ce publică revista, putem trage concluzia 
că Ritmuri se înscrie pe linia publicaţiilor tradiţionaliste. Dacă ne gândim la traducerile din poeţi romantici sau la 
versurile aparţinând lui Lemeny, am putea spune că în revista Ritmuri se regăsesc şi influenţe romantice, dar dacă ne 
gândim că cei mai fideli colaboratori ai revistei au fost Minulescu şi Bacovia, am reține şi uşoare influenţe simboliste. 
 
 Ţara Bârsei. Una dintre particularitățile presei românești de după 1918 o constituie apariția curentului localist, 
cu antecedente în epoca tocmai încheiată. Principiul regionalismului cultural, specific întregului spațiu românesc, a 
impus publicații de ținută. Apariția acestora era o necesitate după Unire, când interesul societății românești se 
îndrepta spre cunoașterea profundă a provinciilor integrate în statul național 
unitar român. Aceste condiții istorice au determinat apriția unor reviste cu 
specific enciclopedic, deci şi literar, care și-au legat numele de centre 
culturale din provincie capabile să rivalizeze însă cu reviste consacrate din 
capitală. La fel s-a întâmplat și la Brașov. Principiul regionalismului își 
găsește în revista brașoveană ara Bârsei exemplaritatea în Transilvania. 
 Revista a fost editată ca bilunar. Motivaţia apariţiei la două luni se 
justifică prin dorinţa de a avea un conţinut mai consistent, mai extins şi de a 
putea publica şi articole mai lungi. Predominant istorică, dar cu preocupări 
de literatură, lingvistică, geografie, apare cu spijinul material al Primăriei 
orașului, al Despărțământului ASTRA Brașov și al unor comercianți și 
funcționari locali. Colaboratorii erau de primă mână: S. Pușcariu, G. Bogdan-
Duică, C. Lacea, A.A. Mureșianu, I. Mușlea, V.L. Bologa, I. Breazu, C. 
Gollner, I. Colan, H. Petra-Petrescu, I. Micu, I. Bran-Lemeny, Al. Lascarov-
Moldovanu, A.P. Bănuț, Gh. Tulbure, E. Pitiș, D.D. Roșca, A. Marin, V. 
Netea. Sunt publicate articole de istorie, cultură, versuri, proză, traduceri din 
Petöfi, J. Arany, Lenau, Heine. Apare din mai 1929 până în 1938 (ultimul 
număr, triplu, 4-5-6/1938). Grija redactorilor acestei publicaţii pentru factorul 
cultural, literar, i-a determinat să includă în paginile ei creaţii lirice, epice, 
dramatice, traduceri, dar şi de critică literară. Normele estetice au fost 
aproape întotdeauna subordonate celor naţionale şi etice, ceea ce a 
determinat şi nivelul valorii literare a acestei reviste. Revista ara Bârsei a 
fost o publicație regională, dar fără a fi vorba de un regionalism exclusivist; a 
fost o revistă emblematică pentru această parte a țării, dar cu standarde de 
calitate care s-au ridicat la nivelul revistelor centrale, o revistă care a dat 
contur presei culturale transilvănene și naționale. 

Acest material este continuarea celui publicat în nr.10 (22) din oct. 2015 al revistei noastre, fiind un 

extras (cu minime rearanjări de text) din teza de doctorat “Reviste şi grupări literare braşovene din 
secolul al XX-lea”, susţinută de prof. Daniela-Mihaela Florescu la Universitatea din Braşov. 
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Primele ziare la Revoluţia din 1989 - Libertatea 
 
 Evenimentele din decembrie 1989 care au pus capăt “Regimului Ceauşescu” şi au deschis României 
calea unor înnoiri democratice profunde au început pe 16 decembrie la Timişoara şi s-au desăvârşit la 
Bucureşti în 22 decembrie, ora 12,06, odată cu fuga soţilor Ceauşescu de pe clădirea Comitetului Central al 
PCR cu un elicopter. Presa a reacţionat imediat. La Radio, încă de la ora 11 un revoluţionar vorbise despre 
mişcarea revoluţionară din centrul Capitalei, iar la ora 12,51 Ion Caramitru şi Mircea Dinescu au anunţat din 
Studioul 4 al Televiziunii victoria revoluţiei anticeauşiste. După amiază au apărut şi primele ziare libere. 
 

 
Libertatea este noul nume sub care a apărut 
fostul cotidian de prânz Informaţia Bucureştiu-

lui. Primul număr avea ca subtitlu “Ziar al 
Frontului Renaşterii Naţionale” (fără să facă 
însă vorbire despre vreo formaţiune politică 
având o asemenea titulatură) şi s-a difuzat în 
mare parte de către ziariştii acestuia, gratuit, aşa 
cum reiese şi din facsimilul alăturat. Avea 4 
pagini şi din nou format mare precum Scânteia.  
La nr.1, prima pagină avea titluri mobilizatoare, 
entuziaste:“Victorie!”, “Cetăţeni! Fraţi români! 
Am învins! Tiranul a fost învins! Puterea este în 

mîinile poporului!” În interior se publica şi 
ştirea că: “Azi la ora 15 s-a constituit în clădirea 
Palatului Universul [unde se tipărea ziarul] 
Sindicatul Liber al Ziariştilor din Bucureşti”. 
Nr.2 avea ca supratitlu “Trăiască Revoluţia!”, 
iar ca subtitlu: “Cotidian de prânz al cetăţenilor 
Capitalei, tribună liberă a Frontului Salvării 
Naţionale”, devenit ulterior “Cotidian indepen-

dent, tribună liberă a cetăţenilor Capitalei”. 
Coordonator fusese ales Stelian Moţiu, iar 
printre redactori se aflau: Octavian Andronic 
(care va deveni el coordonator de la nr.12), 
Mihai Bărbulescu, Nicolae Coşoveanu, Marian 
Ghiolduş, Florin Rădulescu-Botică, Emil Jurcă, 
Val.Voiculescu, Vasile Apolozan, Sorin Roşca-
Stănescu; Eugen Comănescu. 
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Mor revistele de cultură! 
 

 Ultimii patru-cinci ani au produs un adevărat măcel printre ziarele tipărite. Au dispărut unul după altul, că nu 
mai ai cu ce să-ţi înveleşti un peşte, vorba unui celebru umorist american. Cele mai multe s-au mutat pe net, într-un 
mediu virtual instabil şi imprevizibil, dar care este mai puţin costisitor decât tradiţionalele publicaţii pe suport de 
hârtie. Ziare centrale (Cotidianul, Gândul, Ziua) dar şi numeroase ziare judeţene sau locale pot fi citite numai online, 
ceea ce presupune un acces mai rapid şi o operativitate mai mare (de tip “radio TV”) în postarea ştirilor de “ultimă 
oră”, dar şi un acces prohibitiv determinat de bunăstarea materială a cititorilor, pregătirea lor intelectuală şi situarea 
lor în aria de funcţionare a unor reţele de Internet. 
 Mari gânditori ai lumii au spus în repetate rânduri că trenul şi ziarul au fost principalii factori de civilizaţie ai 
omenirii, ele au scos din sărăcie, izolare şi incultură milioane şi milioane de oameni. Şi tocmai ele sunt astăzi 
înlocuite masiv de surogate precum automobilele, care au otrăvit aerul Planetei cu gazele lor poluante, ori 
publicaţiile electronice, care au încetinit gândirea umană, au redus limbajul, au înstrăinat oamenii, le-au răpit 
sentimentele şi sensibilitatea, i-au robotizat. Mă îndoiesc că “citirea” ziarelor, revistelor şi cărţilor de pe net vor 
reduce numărul analfabeţilor. Din păcate, şi la noi ziarele şi revistele sunt privite îndeosebi ca un mijloc de înavuţire, 
de făcut bani din tiraj, vânzări, reclamă etc. Se uită înadins, de către indivizi interesaţi sau răuvoitori, că aceste 
publicaţii tipărite au fost scoase cu mari greutăţi la începuturile lor pentru a servi la informarea şi instruirea unor 
mase largi de oameni, la culturalizarea şi emanciparea lor, la propăşirea marilor idealuri naţionale. Azi se vrea 
aproape exclusivist doar “entertainment”, cu un termen diform pricopsit de la americani, adică doar plăcere, 
distracţie şi amuzament. Nimic pentru “inimă şi minte”, cum şi-au propus primii noştri ziarişti. 
 Această tabloidizare a presei - adică reducerea la facil şi efemer, la bârfă, can-can şi amuzament – are 
consecinţe grave asupra întregii societăţi contemporane. În şcoli nu se mai învaţă decât ce îţi foloseşte în traiul tău 
de azi pe mâine, artele şi literatura sunt tot mai des înlocuite de spectacole şi texte improvizate, pendulând între 
frivol, trivial şi superficialitate.  
 Revistele de cultură, fie ele pe suport de hîrtie, fie 
difuzate la radio sau TV, au început şi ele să dispară unele 
după altele. Cauze principale: criza economică, deturnarea 
interesului cititorilor către publicaţiile de scandal şi 
divertisment, lipsa sprijinului financiar din partea autorităţilor 
şi sponsorilor faţă de arte şi cultură. În aceste condiţii, am 
constatat cu tristeţe că nr.46 (544) de joi 26 noiembrie 2015 
al revistei Cultura a fost ultima sa apariţie. Primul număr al 
publicaţiei a apărut la 8 decembrie 2004 în condiţii grafice 
foarte elegante: hârtie lucioasă, full color, format ziar mare şi 
s-a bucurat de o bună apreciere din partea cititorilor şi a 
profesioniştilor din literatură. A fost editată timp de zece ani, mai întâi cu sprijinul Institutului Cultural Român (ICR), 
apoi de către Fundaţia Culturală Română cu finanţare parţială din partea Ministerului Culturii. Într-un editorial de 
rămas-bun, intitulat „Punct” şi semnat de directorul Augustin Buzura, binecunoscut romancier şi fost preşedinte al 
ICR, se face o scurtă prezentare a programului revistei şi a realizărilor acesteia timp de un deceniu, într-o societate 
mult prea politizată şi divizată, ca şi într-un climat de gravă confuzie a valorilor autentice. „Ne-am dorit – scrie el - o 
publica ie elegantă, cu un generos număr de pagini, absolut liberă, deschisă tuturor opiniilor, un spa iu al afirmării şi 
promovării adevăratelor valori româneşti şi a dialogului acestora cu alte culturi. Spun asta gândindu-mă că de o 
vreme încoace, pentru mul i, nu e cool să fii român şi să crezi în na ia ta şi în istoria ta, aşa cum a fost, cu bune şi 
rele, cu mari momente de curaj, dar şi de dureroasă rătăcire. Trebuie să spun că nu mi-am făcut iluzii că voi reuşi 
să tulbur liniştea  şi împăcarea scriitorimii române care nu are nimic de apărat sau de revendicat. ării, vândută de 
la firul de iarbă la stejarul secular, i-a mai rămas pe taraba democra iei postdecembriste  o parte din istorie, foarte 
scumpă pentru noi, românii, ieftină pentru  cumpărători. Altfel, pe măsură ce numărul confra ilor noştri creşte, 
sporeşte şi se adânceşte şi liniştea. Nici o durere nu se ridică până la urechile şi ochii lor. După Revolu ie, s-a 
instalat o „nouă ordine“ în cultură şi în modul de a o judeca şi în elege: alte vremuri, alt mod de a vedea locul şi 
rostul culturii. Prioritatea o au carnetul unui anume partid, „copacul“ politic sub care te-ai aşezat şi, fireşte, 
autoritatea grupului de influen ă  la care ai aderat. 
 Printr-o ciudată întâmplare a vieţii, am scris cu bucurie despre “botezul” acestei reviste – în Info-Puls 
(Rm.Vâlcea) din 20 aprilie 2004 – iar acum sunt nevoit să consemnez, trist, şi “decesul” acesteia. (C. POENARU) 
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Fenomenul SF – reviste "ilegale" şi zeci de cenacluri 
● Material de Eliza Dumitrescu, postat la 28 august 2009 pe jurnalul.ro.  ● 

 

 
 SF-ul, ca mişcare literar-artistică, dar şi ca domeniu de interes 
conex ştiinţei şi tehnicii de ultimă oră, a fost cultivat în România până la 
sfârşitul anului 1989 cu o deosebită fervoare alimentată şi de situaţia 
social-politică a vremii. Publicul interesat era extrem de numeros, 
dovadă fiind existenţa la sfârşitul anului 1989 a peste 70 de cenacluri 
dedicate la nivelul ţării.  
 În 1989, profesorul Aurel Cărăşel şi autorul de SF cunoscut sub 
numele de Harry T. Francis, preda limba şi literatura română la Liceul 
Agroindustrial Cernavodă şi conducea un astfel de cenaclu format din 60 
de membri, ma-joritatea elevi. Era singurul cenaclu SF pentru acest profil 
de vârstă din ţară. În acest an au început şi problemele profesorului cu 
Securitatea, care a făcut presiuni nu numai asupra sa, ci şi asupra 
elevilor implicaţi. Iată cum au stat lucrurile.  
 În luna mai 1989, Atlantida, fanzinul cenaclului (revistă cu profil 
science-fiction), primea "Premiul revistei Ştiinţă şi tehnică" pentru "Cea 
mai bună revistă de amatori", pe anul 1989, la Consfătuirea Naţională de 
SF din Timişoara.  
 Cu acest prilej, autorii au intrat în vizorul autorităţilor, care au 
început să facă presiuni. Doreau să afle care au fost circumstanţele 
editării, de unde a fost luat Bun-ul de Tipar, la ce xerox a fost multiplicată 
revista. Trebuie menţionat că Atlantida era pe atunci la al patrulea număr 
"editat" la xeroxul unei unităţi militare din Slobozia. Domnul Cărăşel ne-a 
explicat de ce a ales o cale "alternativă" pentru realizarea Atlantidei.  

 XEROX CONTRA ŢIGĂRI ŞI CAFEA. "Calea oficială pentru realizarea unei reviste şi chiar a unui fanzin tipă-
rit era aceea a obţinerii aprobărilor din partea propagandei PCR. La Consfătuirea Naţională din 1989, într-o discuţie 
privată cu Ioan Eremia Albescu (redactor-şef la revista Ştiinţă şi tehnică), acesta a afirmat că în anul următor se 
preconiza să dispară toate publicaţiile regionale (ziare şi reviste), cu vreo trei-patru excepţii (printre care şi revista 
Vatra), urmând să rămână vie numai presa centrală; dar chiar şi la acest nivel urmau să aibă loc câteva operaţii 
chirurgicale de amploare (trebuia să dispară, de exemplu, Gazeta Sporturilor). Situaţia era motivată de lipsa de hârtie 
de tipărit. Aşadar, era chiar imposibil să urmezi «calea legală». În plus, disidenţa fanzinelor SF era un fapt deja 
devenit istorie - o parte din cele scoase în acea perioadă apăreau semilegal (aveau un accept verbal) sau «ilegal». 
 Experienţa cu «ilegalitatea» o mai avusesem în perioada 1981-1985, când editasem fanzinul Omicron Satelit 
la Craiova. Existau patru condiţii pentru a putea duce la capăt un astfel de lucru: să ai o maşină de scris bună şi un 
simţ al machetării dezvoltat, să ai cunoştinţe la o tipografie, care să-ţi facă rost, pe şest, de hârtia necesară, să ai 
acces la un xerox, linotip, xerigrafie unde să tipăreşti materialul, să ai o reţea de difuzare asigurată (pe lângă cea 
oficială); aici, lucrurile erau mai simple: fanzinul se vindea ca pâinea caldă la întrunirile regionale sau naţionale. 
 Atlantida a fost un lux chiar şi pentru mine: cuprindea un sumar complet, în 64 de pagini, format A4 - avea 
materiale de ştiinţă, proze şi lirică SF, traduceri, careuri de profil, grafică, poşta redacţiei." Asemenea iniţiative nu erau 
neobişnuite printre cenacliştii SF. Mulţi au editat pe propria răspundere fanzine de mici dimensiuni "xeroxate sau 
linotipărite în locurile unde, pentru un cartuş de Kent sau un pachet de cafea, cei care aveau în grijă maşinăriile 
respective riscau şi le editau pe ascuns". Printre acestea: Omicron Satelit, apărut la Craiova, Biblioteca Nova, la 
Timişoara, Solaris, la Bucureşti, Atlantida, la Cernavodă. 
 În luna iunie a anului 1989, cenaclul condus de Aurel Cărăşel l-a avut ca invitat de onoare pe Alexandru 
Mironov, pe atunci redactor la Radio Bucureşti. Preşedintele de cenaclu, elevul Sorin Repanovici, i-a propus domnului 
Mironov realizarea unei tabere de creaţie SF pe o insulă aflată la 22 de kilometri de Cernavodă. A avut loc o 
descindere la faţa locului, cu o şalupă pusă la dispoziţie de Căpitănia Portului Cernavodă. Domnul Cărăşel îşi  
aminteşte că: "Fascinat de imaginea unică a insulei, Alexandru Mironov s-a declarat de acord pentru o încercare, în 
anul următor, în paralel cu Tabăra SF din pădurea de la Guranda (jud. Suceava)". Aşa a luat naştere Atlantykron, un 
fenomen de educaţie nonformală, derulat de atunci, neîntrerupt, în acelaşi cadru danubian. 
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 JOHNNY MNEMONIC, ÎN TRADUCERE NEAUTORIZATĂ. "Pentru generaţia anilor '80, consideră domnul 
Cărăşel, SF-ul a fost o evadare dintr-un prezent cenuşiu, tern şi trist, un mijloc puternic de socializare, la marginea 
sistemului comunist, ignorându-i cea mai mare parte din reguli şi interdicţii; la sfârşitul anului 1989 existau peste 70 de 
astfel de cenacluri şi cluburi, activând în oraşele importante ale ţării şi adunând sub stindardul imaginaţiei aproximativ 
4.000-5.000 de împătimiţi ai acestui tip de literatură şi cultură care a reprezentat una dintre puţinele legături cu 
Occidentul care ne mai rămăseseră."  
 Literatura autorilor de SF în vogă în Vest era însă o raritate la sfârşitul anilor '80. Autorităţile preferau autorii 
decedaţi cu 50-60 de ani în urmă, pentru că erau mai puţin incomozi. Nu puneau probleme Jules Verne, H.G. Wells, 
J-H Rosny-Aine şi nici ruşii Alexei Tolstoi (cu Hiperboloidul inginerului Garin), Mihail Leasenko (cu Omul-rază) sau 
Ivan Efremov (cu Nebuloasa din Andromeda). "Pentru a traduce din autorii contemporani, se realizau adevărate tururi 
de forţă în domeniul ingeniozităţii: spre exemplu, în Almanahul Anticipaţia apăreau romane semnate de James Gunn 
sau de fraţii Strugatki purtând ca antet, în paranteză, menţiunea "Fragmente"; pentru aşa ceva nimeni nu percepea 
drept de copyright. Numai că aceste fragmente reprezentau 98% din întreaga operă (lipseau câteva pagini de la 
început şi de la sfârşit, pagini care erau rezumate de antologator, pentru ca opera să-şi păstreze înţelesul), îşi 
aminteşte profesorul Cărăşel.  
 Accesul la literatura SF la zi, din Vest, mai era posibil prin împrumutarea unor cărţi trimise sau aduse "de 
afară" şi prin intermediul traducerilor neautorizate, făcute pentru a fi citite prin cenacluri şi din care circulau variante 
xeroxate printre cunoscuţi. În felul acesta au apărut Johnny Mnemonic de William Gibson, Fundaţia de Isaac Asimov, 
Dune (vol. I) de F. Herbert. Aceste traduceri nu acopereau însă nici măcar 15% din necesarul de traduceri solicitat de 
piaţa românească. "E vorba despre o piaţă şi o perioadă în care publicaţiile oficiale SF atingeau uşor tiraje de 
100.000-150.000 de exemplare şi se epuizau în mai puţin de două-trei zile", apreciază Cărăşel.  
 Pentru cei interesaţi de scrierea de opere SF, se punea şi problema actualizării informaţiilor ştiinţifice şi 
tehnice. Dat fiind accesul limitat la astfel de materiale, domnul Cărăşel e de acord că SF-ul românesc funcţiona "până 
la un punct" asemeni unei enclave. Informaţiile erau dobândite, de cele mai multe ori, printr-un efort extraordinar. 
Uneori se primeau cărţi solicitate unor mari universităţi din lume.  
 "O parte din informaţii ajungeau în fandom (clubul de SF) pe cale 
orală (existau fani cu calificare ştiinţifică, unii chiar de renume, cum era 
prof. dr Ion Mânzatu, astronautul român Dumitru Prunariu etc.; alţi fani 
erau foarte buni popularizatori de ştiinţă, de exemplu, profesorul universitar 
Titus Filipas din Craiova, profesor de fizică, Alexandru Mironov, profesor 
de matematică); o parte din fani erau abonaţi la reviste ştiinţifice europene 
sau americane, exista o corespondenţă destul de bine pusă la punct între 
ei şi Vestul lumii europene. În plus, existau chiar şi inventatori români care 
participau la şedinţe de cenaclu (unii, trăsniţi de-a binelea, îşi închipuiau, 
de pildă, că descoperiseră principiul de funcţionare al farfuriilor 
zburătoare)." 
 În prima jumătate a anilor '90, până în 1996, fenomenul SF din 
România s-a dezvoltat ca amplitudine, iar după acest an mişcarea a intrat 
treptat în regresie. Anul 2002, cu înfiinţarea unor noi cenacluri (Helion la 
Timişoara şi Solaris la Bucureşti) şi cu extinderea în spaţiul virtual, a 
marcat un uşor reviriment. De remarcat faptul că, în 2001, Tabăra de 
Creaţie Atlantycron, ale cărei baze au fost puse în anul 1989, a reuşit să 
organizeze Convenţia anuală europeană de SF pe insula de lângă vechea 
cetate Capidava. 
 
■■■ Revistele şi fanzinurile SF din ţara noastră au 
apărut şi s-au dezvoltat înainte de 1989 într-o atmos-
feră mai degrabă de “underground”, de oarece 
libertate, fiind tolerate ca un “rău necesar” de către 
autorităţi după manifestaţiile studenţilor şi liceenilor 
francezi din mai 1968. Tot atunci s-a dat liber şi la 
apariţia presei şcolare, scrisă şi editată de elevi. Se 
spune că Nicu Ceauşescu, în calitatea sa de prim-
secretar al CC al UTC, ar fi sprijinit făţiş mişcarea lite-
rară SF, luând sub oblăduirea sa multele cenacluri SF 
apărute în acea perioadă de “deschidere culturală”. 

■■■ Nu există încă o Istorie a revistelor şi fanzinurilor SF, 
ci doar un bruion de Bibliografie generală a ficţiunii specu-
lative în România, care include doar cărţile, rămas însă în 
faza de proiect prin moartea lui Ştefan Ghidoveanu, 
iniţiatorul. Din păcate, nici uriaşa Istoria jurnalismului din 
România în date, coordonată de Marian Petcu şi apărută 
în 2012, nu menţionează decât 5 sau 6 publicaţii SF din 
cele circa 100 existente. Nici în marile biblioteci nu se află 
aceste reviste. Prin urmare, trebuie să apelăm la amintirile 
şi colecţiile scriitorilor SF şi ale adepţilor acestui gen de 
literatură. De aceea republicăm aici acest material. 
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IONELăCLOŞC  

 

Înainte - primaăgazet –şcoal ăromâneasc  

 
 
 
 A fost creată în cadrul Catedrei de Teoria şi practica 
presei din cadrul Şcolii Superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu” 
şi a purtat denumirea de Înainte. Este o formă „sui generis” de 
învăţământ: absolvenţii acestui curs nu vor practica, de regulă, 
niciodată profesia de ziarist, deoarece ea a fost creată pentru a 
completa pregătirea cursului de bază de la Şcoala „Ştefan 
Gheorghiu”. La terminarea cursului care avea o durată de un an 
de zile ei vor părăsi sistemul primind funcţii în munci de partid. 
 Ideea apariţiei acestei gazete-şcoală a apărut în urma 
hotărârii de a completa pregătirea cursanţilor de la şcoala de 

partid cu o structură de presă. Astfel acest an terminal al cursului de bază a fost divizat în patru grupe,fiecare dintre 
ele fiind organizată pe structuri de presă: un redactor–şef, unul-doi redactori-şefi adjuncţi, un secretar general, 
secretari de redacţie, plus serviciile organizate la nivelul Şcolii– administrativ etc. 
 Coordonarea gazetei a fost încredinţată primului redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia – Pop Valeriu. 
Celelalte cadre didactice erau recrutate din rândul conducătorilor de publicaţii din presa centrală, inclusiv 
corespondenţi de presă acreditaţi în străinătate. Sunt nume binecunoscute, astfel: Dumitru Popescu, care va fi rector 
al Academiei „Ştefan Gheorghiu”, Tudor Vornicu, Silviu Brucan – numit de curând corespondent la Washington, 
fost secretar general de redacţie la ziarul Scânteia, Horia Liman, corespondent la Geneva, Neagu Udroiu, director la 
Agerpres, cu multe lucrări publicate în domeniul Media, Cârje Ion, redactor-şef la revista Lumea, Sergiu Fărcăşan, 
dramaturg, Nestor Ignat, redactor-şef adjunct la ziarul Scânteia,Alexandru Ionescu, redactor-şef la Scânteia 

tineretului, Alexandru Câmpeanu, corespondent la Moscova, Munteanu, corespondent la Beijing ş.a., deoarece la 
vremea respectivă nu prea  erau funcţii didactice acreditate pentru presă, personalul didactic îndeplinea funcţii 
vocaţionale. Pentru examene se formau comisii din trei persoane. 
 Cursanţii. Erau studenţii anului patruai cursului de bază. Ei erau recrutaţi special după criterii de partid (la 
recrutare ei trebuiau să aibă o funcţie echivalentă cu secretarul judeţean de partid). În afară de cursurile de teoria şi 
practica presei, ei urmau şi alte cursuri. La începutul fiecărui an universitar, studenţilor li se ţineau prelegeri 
referitoare la introducerea în teoria şi practica presei: despre categoriile de litere cu care se tipărea gazeta, 
instrumentele de lucru, dimensiunile literelor, în unităţi tipografice (quadraţi, ghiferţi, puncte), termeni specifici: 
perie, vingalac, despre tipar-adânc, înalt, plan, offsset, despre maşinile de imprimat - plane ş.a. Culegerea 
materialelor se executa de lucrătorii tipografiei, la fel şi paginarea. 
 Muncaăînăredacţii. Anul de studii era divizat în patru grupe, fiecare grupă având schema sa organizatorică. 
Fiecare grupă avea obligaţia să tipărească un număr de ziar săptămânal. La începutul fiecărei săptămâni fiecare 
grupă organiza o şedinţă de lucru, denumită după presa sovietică „letucică” (zburătoare) în această şedinţă. 
 Fiecare şef de redacţie comunica materialele pe care intenţiona să le publice în numărul respectiv, data 
predării, eventualele deplasări pe teren ş.a. Se aproba sumarul. Materialele aprobate erau date la dactilografie, după 
care se citeau şi se predau şefului de redacţie spre aprobare. Materialul era paginat şi trimis în tipografie. Mergea în 
redacţie pentru corectură. După ce este cules se dă o perie pentru corectură şi este din nou trimis în tipografie pentru 
„albire”. O ultimă operaţiune care se mai făcea înainte de a merge la imprimare era ultima citire de către „capul 
limpede”. Şeful de redacţie da „bunul de difuzat”. Numărul imprimat se supunea colegiului spre apreciere. 
 Aceasta este în linii generale procesul de realizare a unui număr din ziarul Înainte. 

 

Ionel Cloşcă este un renumit specialist în drept internaţional umanitar, prof.univ.dr., preşedinte al 
Asociaţiei Române de Drept Umanitar, al Institutului Internaţional de Drept Umanitar de la San Remo şi al 
Societăţii Internaţionale de Drept Militar şi Dreptul Războiului de la Bruxelles, autor a numeroase lucrări în 
domeniu, laureat al Premiului Academiei Române pentru „Tratat de drepturile omului”. Născut la 29 aprilie 
1931 la Giurgiu, a lucrat mulţi ani în presă, mai întâi ca redactor principal la secţia Internaţional la Scânteia 
(1957–1963), apoi redactor pr. i secretar general adjunct la Lumea (1963-1973), redactor pr. la redacția 
Relații Internaționale a Editurii Politice (1973-sept.1990). Materialul de mai sus evocă scoaterea unei gazete-
şcoală în perioada 1960–1963, când era lector la catedra de Teoria si practica presei la Şcoala Superioară 
de Partid „ tefan Gheorghiu”. Pentru clarificări, vă prezentăm alăturat câteva precizări şi comentarii. 
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●●●●● Preciz riăşiăcomentariiă●●● Preciz riăşiăcomentariiă●●●●● 

 
● Referitor la denumirea instituţiei cunoscute în 1990 şi astăzi sub numele prescurtat de Academia „Ştefan 
Gheorghiu”, consacrată învăţământului politic, trebuie să facem următoarele precizări:  
 Ea a fost creată, după model sovietic, în 1945, sub numele de Universitatea Muncitorească a PCR, 
redenumită un an mai târziu - Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”, iar din 1951 - Şcoala Superioară de 
Partid „Ştefan Gheorghiu”. Abia în 1966 se transformă în Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu, iar 
din 1971 îşi schimbă denumirea în Academia „Ştefan Gheorghiu” pentru pregătirea cadrelor de conducere a 
activităţii de partid, social-politice, economice şi a administraţiei de stat, de pe lângă CC al PCR.  
*** Întrucât prof. I.Cloşcă a folosit în evocarea sa denumirile de ”Universitate” şi „Academie”, le-am înlocuit cu 
titulatura corectă de „Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu” existentă între 1960-1963 când a funcţionat 
ca lector la catedra de Teoria şi practica presei. 
● Cursuriădeăpreg tireăpentruăziarişti. Înainte de 1989 au existat două secţii de Ziaristică la universităţile de 
stat, una pe lângă Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti (1956-1959), absolvită şi de 
istoricul şi criticul literar Al. Oprea, iar cealaltă pe lângă Facultatea de Filologie, între 1961-1966. Abia în 1971, 
Academia de Ştiinte Politice „Ştefan Gheorghiu” a inclus o Facultate de Ziaristică, cu o durată de 3 şi apoi 4 ani, ale 
cărei studii erau echivalate cu cele de la universităţile de stat, conform HCM nr.632/1973. Cât priveşte Şcoala 
Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu”, Mihai-Florin Răzvan scrie pe site-ul său că aici „a funcţionat pentru o 
perioadă, între 1957-1963, un curs de pregătire de ziarişti (corespondenţi de presă şi redactori stagiari), de 2 ani. 
La început, l-au urmat mai ales muncitori cu şcoală medie. În perioada 1957-1962, 371 absolvenţi au fost trimişi în 
presă, după ce au urmat acest curs.” Se pare că un astfel de curs l-a urmat şi Maria Ghiţulică, ultimul prim-secretar 
al Comitetului Judeţean Iaşi al PCR, deşi nu avea terminată decât o Şcoală profesională de bobinatoare. 
*** Ion N. Şinca, fost prodecan al Facultăţii de Ziaristică la „Ştefan Gheorghiu”, îşi aduce aminte şi el  într-un articol 
intitulat „File de istorie a învăţământului ziaristic din România”, publicat în Revista română de istorie a presei, nr.2 
(12) 2012, de Cursul de ziarişti cu durata de 2 ani, pe care îl plasează ca începând din toamna anului 1958, 
avându-l ca şef al catedrei de Teoria şi practica presei pe Valeriu Pop, menţionat şi în evocarea prof. I. Cloşcă.  
● Editarea revistei-şcoală. Prof. Ionel Cloşcă susţine în evocarea sa că s-a editat o revistă-şcoală – prima de 
acest fel – dar de către cei aflaţi în  anul terminal al cursului de bază, cărora li s-a completat programa şcolară cu o 
structură de presă, deşi nu se punea problema ca aceştia să practice activitatea de ziarist după absolvire. Revista 
s-ar fi chemat Înainte şi era redactată şi editată de către cursanţi fără o pregătire prelabilă în domeniul presei, ei 
fiind îndrumaţi de „cadre didactice [care] erau recrutate din rândul conducătorilor de publicaţii din presa centrală, 
inclusiv corespondenţi de presă acreditaţi în străinătate”.  
*** Ion N. Şinca, în amintirile sale din Revista română de istorie a presei (vezi mai sus), confirmă într-un fel 
existenţa acestei gazete-şcoală, modul ei de concepere şi editare, dar susţine că se numea Victoria, nu Înainte. Iată 
ce spune: „În cel de-al doilea an de studii [la Cursul de Ziarişti de doi ani – n.n.], cursanţii au editat ziarul-şcoală 
Victoria, un experiment cu foarte bune rezultate, fiindcă au fost puse în aplicare toate fazele, operaţiile şi tehnicile 
de concepere şi tipărire a unui ziar”.  
 Alăturat vă prezentăm una din gazetele-
şcoală editate la Facultatea de ziaristică în 1975, 
care se numea Opinia. Ca fost student al acestei 
facultăţi, promoţia 1973-1976, pot confirma că tot 
atunci s-au mai scos cîteva gazete-şcoală 
intitulate Şantier, de către grupe de studenţi care  
s-au deplasat pentru documentare  în diverse 
localităţi, precum Sinaia, Moreni etc. 
● Concluzii preliminare. Trebuie spus că doar Opinia 
[trecută greşit Opinie] şi Şantier se găsesc menţio-
nate succint în Istoria jurnalismului din România în 
date (coord. Marian Petcu), Ed. Polirom, Iaşi, 2012. 
Nici Înainte şi nici Victoria nu se regăsesc acolo ca 
gazete apărute în cadrul Şcolii Superioare de Partid 
„Ştefan Gheorghiu”. Cum arhiva acestei instituţii a 
dispărut după 1990 (cercetătoarea Lavinia Betea 
crede chiar că a fost... arsă!), va fi greu de găsit vreun 
exemplar din aceste publicaţii. Mai ales că aveau 
regim de „circuit închis”, de „uz intern”,  Până atunci, 
să dăm crezământ memoriilor celor doi profesori. 
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„Nehoiu” - o publicaţie 

a emigranţilor politici greci 
■ 

Viorel Frîncu 
          publicist, 

Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” Buzău 

 
 Cu câteva zile înainte ca lucrarea Istoria jurnalismului din judeţul Buzău să intre la tipar, acribicul istoric-
arhivist Alexandru Gaiţă m-a informat că a intrat în posesia unor fotocopii reprezentând două publicaţii editate de 
emigranţii politici greci refugiaţi în România: Nehoiu  şi Ν α ζω  (Nea zoi, Viaţă nouă), cu ediţie şi în limba 
bulgară (Hoв Живoт). 
 Referitor la cele două publicaţii, sunt necesare a fi făcute câteva precizări privind istoricul acestor emigranţi 
politici veniţi din Grecia. 
 La puţin timp după încheierea celei de-a doua conflagraţii mondiale, în Grecia izbucneşte un sângeros război 
civil (septembrie 1946 - octombrie 1949) declanşat de gherilele procomuniste împotriva armatei naţionale a 
guvernului „monarho-fascist” de la Atena. Având susţinerea logistică a armatei britanice, staţionată în marile 
oraşe ale Greciei, insurgenţii procomunişti au fost înfrânţi, după care au urmat represiunile împotriva acestora. 
 În aceste condiţii, peste 200.000 de greci, foşti insurgenţi, împreună cu familiile lor, s-au refugiat în ţările 
socialiste, în România găsindu-şi adăpost circa 12.000 de persoane, din care aproape jumătate (5.604) au fost 
copii. Azilanţii greci au fost cazaţi în diferite localităţi - Tulgheş (jud. Harghita), Călimăneşti (jud. Vâlcea), Arad, 
Blaj (jud. Alba), Orăştie şi Haţeg-Păclişa (jud. Hunedoara), Roman (jud. Neamţ), Ştefăneşti (jud. Argeş), Sinaia 
(jud. Prahova), Oradea (jud. Bihor), Botoşani, Craiova, Galaţi, Nehoiu (jud. Buzău) ş.a., pentru aceştia creându-
se, în respectivele colonii, toate condiţiile ducerii unei vieţi normale, inclusiv încadrarea celor apţi de muncă în 
producţie. 
 Astfel s-au petrecut lucrurile şi în colonia de la Nehoiu, o parte dintre refugiaţi fiind angajaţi la Întreprinderea 
Forestieră din localitate.   
 În ceea ce priveşte cele două publicaţii semnalate, dacă despre Viaţă nouă se cunoaşte că se tipărea 
săptămânal, la Bucureşti, cu o redacţie compusă din 10 persoane, despre foaia volantă Nehoiu, nu se cunosc, 
deocamdată, prea multe date, cu excepţia exemplarului amintit. 
 Prin amabilitatea domnului Eduard Nicolescu, un bun cunoscător al limbii, culturii şi civilizaţiei elene, căruia îi 
mulţumesc pentru ajutorul primit, privind traducerea conţinutului publicaţiei, redactată integral în greacă, suntem 
în posibiltatea să oferim cîteva date desprea aceasta.  
 Publicaţia, în format, probabil, 48 x 32 cm, tipărit pe o singură pagină, la tipografia săptămânalului Viaţă nouă 
din Bucureşti, are titlul încadrat de două desene - în stânga, un interior al fabricii de cherestea, şi la dreapta un 
pâlc de brazi - şi credem, după unele informaţii coroborate, că a fost editat în martie 1956. 
 Foaia volantă, redactată de Hristoforos Keromiti si Thimio Palasti, conţine informaţii despre viaţa de zi cu zi a 
refugiaţilor din colonie, despre familiile acestora, relaţia excelentă cu locuitorii zonei, care i-au primit cu multă 
căldură, de modul cum s-au integrat în comunitate şi despre reuşitele lor personale, fiind chiar exemple pentru 
locuitorii Nehoiului. 
 Iată câteva dintre titlurile articolelor: „Nehoiul de ieri..., Nehoiul de astăzi”, „Lupta poporului român”, „Sfârşitul 
stăpânirii”, „Poporul român a câştigat lupta pentru libertate”, „Exemple de fruntaşi în muncă” (Ştefan Popescu), 

„Simbolul emigranţilor”, „Din viaţa noastră”, 
„Timp liber”, „De dragoste” ş.a. 
 Întreg conţinutul publicaţiei este scris în 
clasicul stil comunistoid al anior ’50, în care 
popoarele conlocuitoare pun umărul la 
construirea „societăţii socialiste multilateral 
dezvoltate şi a omului nou”. 
 După cum aprecia domnul Eduard 
Nicolescu, „gazeta este scrisă într-o limbă 
greacă foarte îngrijită, cu evitarea 
neologismelor şi folosirea multor cuvinte din 
greaca cultă, numită Katharevousa (şi nu în 
limba populară dimotiki). 
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Începuturile presei bisericeşti româneşti 
pr. Cezar ŢĂBÂRNĂ 

 
 Începuturile presei bisericeşti sunt un rezultat al dezvoltării învă ământului teologic, deoarece abia după 
formarea unor oameni pregăti i s-au putut pune bazele unor periodice bisericeşti. Încă din 18 decembrie 1838, tinerii 
dascăli de origine transilvăneană, ierodiaconul Dionisie Romano, profesor la „Şcoala Na ională“, şi Gavriil Munteanu, 
profesor la Seminarul din Buzău, au publicat o „înştiin are“ prin care îşi anun au inten ia de a publica un ziar 
bisericesc, „pentru a hrăni duhul religios şi moral ce a caracterizat întotdeauna na ia românească“. Ziarul a apărut la 7 
ianuarie 1839, sub titlul Vestitorul bisericesc, gazetă religioasă şi morală. A apărut săptămânal, în patru pagini, în 
tipografia Episcopiei până în decembrie 1840. Avea şi un supliment de „Medita ii religioase”, traduse din limba 
germană de Gavriil Munteanu, strânse apoi în două volume. Cele mai multe articole, de regulă traduceri, apar ineau 
celor doi redactori, la care se adăugau câteva cuvântări ale arhimandritului Eufrosin Poteca şi chiar traduceri făcute 
de elevii de la seminar. Aproape toate erau însă rupte de realită ile bisericeşti, fapt pentru care ziarul n-a avut nici un 
ecou în rândul preo imii, fiind nevoit să-şi înceteze apari ia, după numai doi ani de existen ă. O bună parte din 
articolele publicate de Dionisie Romano în paginile Vestitorului au fost strânse mai târziu într-un volum, cu titlul 
Principii generale de înţelepciune şi datoriile tinerilor (apărut la Buzău în anul 1871). Cu toate că Vestitorul bisericesc 
n-a fost de un real folos Bisericii şi preo imii, totuşi, însemnătatea sa constă în faptul că a fost primul ziar în Biserica 
noastră, pregătind drumul publica iilor periodice de mai târziu. Din sept. 1850 până în august 1852, Dionisie Romano, 
acum arhimandrit, a editat la Bucureşti un nou ziar bisericesc, mai interesant, intitulat Eho ecleziastic, gazetă 
religioasă-morală. Apărea o dată pe lună, având şi un supliment „Biblioteca religios-morală“, în care erau publicate 
diferite broşuri cu caracter religios-moralizator sau fragmente din căr ile Sfintei Scripturi. Nici acest ziar n-a avut o 
soartă mai bună, căci nefiind sprijinit de preo ime şi nici de oficialită ile bisericeşti, a trebuit să-şi înceteze apari ia.  
 După ce la 7 ianuarie 1839 la Buzău a apărut ziarul Vestitorul bisericesc, gazetă religioasă şi morală, şi în 
septembrie 1850, la Bucureşti, Eho ecleziastic, gazetă religioasă morală, al treilea periodic bisericesc tipărit în ara 
Românească a fost Predicatorul, un săptămânal care a apărut la Bucureşti, între 1 ianuarie-25 decembrie 1857 şi 1 
martie 1858-19 februarie 1859. Redactorii Predicatorului au fost protosinghelul Dionisie Măldărescu, iconomul 
Mitropoliei, şi Ilie Benescu, profesor la Seminarul din Bucureşti, amândoi foşti bursieri ai mitropolitului Neofit la Atena. 
În acest periodic au apărut articole de istorie bisericească şi de morală, şi câte o predică în fiecare număr. Între 28 
ianuarie 1862 şi 19 iulie 1864, a apărut, tot la Bucureşti, Biserica, redactată de preotul Grigorie Musceleanu. În 
paginile acestei gazete au apărut mai multe articole cu caracter istoric, legate mai ales de trecutul mănăstirilor, chiar 
cu reproducerea unor documente inedite, fiind tocmai în preajma secularizării. Între 1871-1872, gazeta a reapărut, 
sub titlul Biserica română. În cursul discu iilor provocate de ultimele legiuiri bisericeşti ale lui Alexandru Ioan Cuza, a 
apărut la Bucureşti, în 1866-1867, Ecclesia. Era o gazetă redactată de Scarlat Rosetti şi de arhimandritul moldovean 
Climent Nicolau, un om pregătit, fost profesor la Socola. Sunt interesante câteva documente referitoare la începuturile 
Mitropoliei Ungrovlahiei. În perioada 1870-1872, arhimandritul Teoctist Scriban a editat, la Bucureşti, Vocea Bisericii, 
„ziar literar şi ştiin ific-religios“, în care au apărut mai ales cuvântări, multe traduse de el însuşi din Sfântul Grigorie 
Teologul, precum şi articole de cuprins variat.  
 În Moldova, cea mai veche gazetă bisericească a fost Preotul. A apărut săptămânal, cu întreruperi, din 15 
aprilie 1861 până la 9 aprilie 1866, fiind redactată de Climent Nicolau, ajutat, pentru scurt timp, de ierodiaconul 
Inochentie Moisiu, viitorul episcop de Roman. La 3 octombrie 1864, a apărut, tot la Iaşi, o nouă gazetă bisericească - 
Predicatorul moralului evanghelic şi al umanităţii, sub conducerea arhimandritului Isaia Teodorescu (popa Duhu 
al lui Ion Creangă), pe atunci rector al Seminarului de la Socola, ajutat la început de preotul Constantin Ştiubei, apoi 
de preotul Constantin Bu ureanu. În paginile sale au apărut predici şi cronici bisericeşti. Şi-a încetat apari ia în iulie 
1865. Între 1 octombrie 1868 şi 1 ianuarie 1872 la Iaşi a apărut „Foaia oficială bise-ricească a Sfintei Mitropolii a 
Moldovei“, cu binecuvântarea mitropolitului Calinic Miclescu. Aici au fost publicate în mod deosebit actele oficiale ale 
Mitropoliei, circulare, concursuri etc. Prima revistă bisericească de înaltă inută teologică a fost Biserica Ortodoxă 
Română, oficial al Sfântului Sinod (azi buletinul oficial al Patriarhiei Române). A apărut lunar, de la 1 octombrie 1874 
până azi (cu scurte întreruperi în 1878-1880 şi în 1916-1921). Era sub conducerea unui comitet de redac ie, format 
din câ iva membri ai Sfântului Sinod şi profesori de la Seminarul Central şi Facultatea de Teologie sau al i teologi. 
Primii preşedin i ai comitetului de redac ie au fost arhiereii titulari Ghenadie eposu, fostul episcop de Argeş, urmat 
de Silvestru Bălănescu, Ghenadie Enăceanu, Gherasim Timuş şi al ii. În paginile revistei s-au publicat diferite studii 
de teologie, de unii ierarhi, de profesorii Facultă ii de Teologie şi de unii preo i din Bucureşti. S-au publicat şi 
numeroase studii de istoria Bisericii Române, traduceri din Sfin ii Părin i, predici, cronici ale unor evenimente 
bisericeşti interne şi externe. Printre colaboratori s-au numărat şi câ iva ardeleni. 
Material preluat după http://ziarullumina.ro/agenda-crestinului/istoria-crestinismului-mcccxciv-inceputurile-

presei-bisericesti-romanesti, captură din 7 februarie 2015. 
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STUDII ● CERCETĂRI ● EVENIMENTE 
 

■■■ Cărţi primite la redacţie: Introducere în teoria 
presei de Octavian Butoi (1974). Pe 21 noiembrie a.c.   
l-am vizitat pe dl. Ionel Cloşcă, prof.univ.dr. renumit în 
domeniul Dreptului Internaţional Umanitar, fondator în 
1993 al Asociaţiei Române de Drept Umanitar şi al 
Revistei Române de Drept Umanitar. Puţini ştiu însă 
că dânsul a lucrat mulţi ani ca redactor în presă şi 
profesor în domeniu. A fost redactor principal la secţia 
Internaţional a ziarului Scânteia, între 1957–1963, 
redactor principal i secretar general adjunct la revista 
Lumea; între 1963-1973, lector la catedra de Teoria si 
practica presei la Academia „ tefan Gheorghiu”; între 
1960–1963, apoi  redactor principal I la redacţia Relații 
internaţi-onale a Editurii Politice; din 1973 până în 
septembrie 1990. Dinstinsul om de presă, aflat în 
pragul a 85 de ani, ne-a oferit volumul Introducere în 
teoria presei de Octavian Butoi, apărut în 1974 sub 
egida Facultăţii de filosofie de la Universitatea din 
Bucureşti, cu autograful autorului. Lucrarea 
reproducea textul cursului cu acelaşi nume pe care îl 
preda la facultatea amintită şi la Facultatea de limba şi 
literature română. Era primul curs de acest  gen editat 
după război. De aceea, darul profesorului Cloşcă mi-a 
amintiti că, student fiind în acea perioadă la Facultatea 
de Ziaristică din cadrul Academiei “Ştefan Gheorghiu”, 
îl procurasem şi eu în data de 8 octombrie 1974 de la 
standul de cărţi de la universitate, dar în varianta cu 
coperta cartonată. O carte preţioasă şi mult căutată la 
vremea respectivă. Iată câteva din temele principale 
abordate de autor, aşa cum sunt ele enunţate chiar pe 
coperta cărţii: Presa şi comunicarea socială ● Aria de 
preosupări a teoriei presei ● A fi ziarist în presa 
modernă ● Rolul presei în formarea conştiinţei sociale 
● Organizarea unei redacţii ● Despre genurile presei ● 
Informaţia ● Articolul ● O publicistică a dialogului ● 
Reportajul ● Tonalităţile satirei ● Cronica literară ● De 
la informatorii orali la agenţiile moderne de presă. 
■■■ Despre plagiat la Oxford. Am citit recent pe site-
ul www.ziaristionline.ro o nouă opinie despre plagiat, 
care e un subiect la modă astăzi, de interes general. 
Distinsul critic literar Alex Stefanescu ar fi susţinut la 
B1TV că “Un profesor la Oxford prins cu o singura 
propoziţie plagiată îşi pierde calitatea de profesor. (…) 
Plagiatul este o impostură împotriva căreia statul 
trebuie să deschidă acţiune în Justiţie. Pentru că tu te-
ai prezentat ca un scriitor de calitate, ceea ce nu eşti”.  
Aceasta constituie încă un punct de sprijin pentru lupta 
noastră fermă şi dură împotriva impostorilor, a 
tâlharilor ce pretind să capete diplome de intelectuali 
fără îndreptăţire, prin însuşirea roadelor muncii altora. 
Vezi în acest sens: http://www.ziaristionline.ro/2012/06/28/ 

gabriel-liiceanu-a-plagiat-in-teza-sa-de-doctorat-32-de-
pagini-din-constantin-noica-securitatea-a-interceptat-

marturia-filosofului-plagiiceanu-dovedit. 

■■■ 110 jurnalişti asasinaţi în 2015. Din această cifră 
menţionată în raportul elaborat de organizaţia Reporteri 
Fără Frontiere (RSF), 67 de jurnalişti au murit în timpul 
exercitării activităţilor lor specifice, iar 43 în condiţii 
neclare. Acestora li se adaugă alţi 54 reţinuţi ca ostatici. 
Au mai fost de asemenea ucişi 27 de "jurnalişti nonprofesi-
onişti" şi alţi şapte angajaţi din presă. Siria şi Irak sunt cele 
mai periculoase locuri din lume pentru jurnalişti, iar Franţa 
ocupă locul al treilea cu cei opt jurnalişti ucişi în atacul 
lansat asupra redacţiei Charlie Hebdo în 7 ianuarie 2015. 
S-a mai subliniat rolul din ce în ce mai mare pe care îl au 
"grupările nonstatale", cum ar fi Stat Islamic, în comiterea 
actelor de violenţă împotriva jurnaliştilor, drept pentru care  
secretarul general al RSF, Christophe Deloire, a solicitat 
"crearea unui mecanism specific pentru aplicarea dreptului 
internaţional cu privire la protecţia jurnaliştilor". 
■■■ Revista UZP – nr.1, Iarna 2016. Ion N. Oprea, ziarist 
cu o activitate de peste cinci decenii şi jumătate în presa 
„multiculturală”, autor al mai multor lucrări de istoria presei, 
ne anunţă apariţia primului număr al revistei Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti. Lansată pe 14 decembrie 2015, 
revista reia cumva tradiţia fostei publicaţii de breaslă Presa 
noastră (1956-1989), fiind aşteptată de 25 de ani. Distinsul 
om de presă ieşean consideră că noua publicaţie a UZP 
„sporește transparența Uniunii cu aspecte din viața și 
activitatea jurnaliștilor, cu evenimente culturale și sociale, 
personalități, cariere, idei și probleme în dezbatere.” Ea 
este, în acelaşi timp, “o confirmare a ceea ce am susținut 
cu documente (…): în România nu numai că avem jurna-
liști profesioniști, unii cu activitate curajoasă pe teatrele de 
război, dar și presă pe măsura realizatorilor, care fac 
adesea operă literar-științifică din ceea ce publică în 
calitate de ziariști.” 
■■■ Gazete săteşti din judeţul Vâlcea. Ziaristul Alin 
Barbu din Drăgăşani, frenetic şi mai non-conformist în 
exprimare, conduce un adevărat trust de presă intitulat Pro 
Expres, în cadrul căruia scoate vreo zece publicaţii. În 
afară de Expresul de Drăgăşani, Pro Expres de Râmnic, 
Pro Expres de Drăgăşani sau Pro extrem 100% scandal, 
el mai editează mai multe gazete pentru locuitorii unor 
comune din împrejurimile vestitului “oraş dintre podgorii”. 
Scrise aproape în întregime de inepuizabilul Alin Barbu şi 

plătite de edilii acestor 
localităţi, apar lunar, la 
două luni sau trimestrial 
publicaţii precum Viaţa 
galicenilor (acum Viaţa 
Galicei),Viaţa Şuşanilor,  
Repere amărăştene, 
Jurnalul de Voiceşti, 
Gazeta de Stoileşti. În 
toate se regăseşte viaţa 
oamenilor de acolo. 

http://www.ziaristionline.ro/
http://www.ziaristionline.ro/2012/06/28/
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■■■ Întâlnirea internaţională a Istoricilor presei şi 
ai jurnalismului, ed.a X-a, Valencia, 27-28 oct. 2016. 
Universitatea din Valencia şi La Red de Histo-
riadores de la Prensa y del Periodismo en 
Iberoamérica (Reţeaua Istoricilor Presei şi ai 
Jurnalismului în America Latină), împreună cu 
Universitatea Jaume I din Castelló, Universitatea din 
Castilla la Mancha, Asociaţia Istoricilor Comunicării din 
Spania, Universitatea Michoacana din San Nicolás de 
Hidalgo şi Institutul de Cercetări Dr. José María Luis 
Mora organizează a X-a Întâlnire internaţională a 
istoricilor presei şi ai jurnalismului în perioada 27-28 
octombrie 2016 la Nau, Centrul Cultural al Universităţii 
din Valencia (Spania). Tema: De la tipar la întreprin-
derea multimedia. Comunicarea în istorie. Cei intere-
saţi să participe cu comunicări îşi vor prezenta 
propunerea până la data de 30 martie 2016. 
■■■ Al 14-lea Simpozion naţional de jurnalism - cu 
participare internaţională – “Fotojurnalism şi 
imagine”, Cluj-Napoca, 6-7 noiembrie 2015.  

Organizată de către Univer- 
sitatea “Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, Facultatea de 
Ştiinţe Politice, Adminis-
trative şi ale Comunicării, 
Departamentul de Jurnalism 
întâlnirea a reunit câteva 
zeci de cercetători şi univer-
sitari cu preocupări în 
domeniul istoriei presei.     
S-au prezentat peste 30 de 
comunicări şi mai multe lu-
crări tematice. Prin modul 
de desfăşurare şi partici-
panţi, s-a vrut o reeditare 
mai redusă a Congresului 
Naţional de Istorie a Presei. 
 

■■■ Nicolae Melinescu (n.1 ianuarie 1948) este un 
“om de televiziune”. Lucrează la TVR din 1972, 
imediat după absolvirea secţiei de limba engleză a 
Universităţii din Bucureşti. Doctor în relaţii internaţi-
onale la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. 
A realizat reportaje, transmisii directe şi interviuri în 
timpul unor evenimente politice importante, a lucrat 
pentru emisiunea World Report a canalului american 
CNN şi a programului Euronews, fiind recompensat cu 
Premiul de merit acordat de CNN International pentru 
activitatea sa. A colaborat la mai multe volume 
colective cu tematici referitoare la diverse aspecte din 
presă: Forme ale manipulǎrii opiniei publice, Ed. 
Tribuna, Cluj-Napoca, 2008, Limba de lemn în presǎ, 
Ed. Tritonic, Bucureşti, 2009; Documentarea în 
jurnalism, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2011; Cenzura în 
presǎ, Ed. Tribuna, Cluj-Napoca, 2012; Obiectivitatea 
în jurnalism, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2012, toate 
coordonate de prof.univ.dr. Ilie Rad. 

■■■ Lansarea cărţii Istoria jurnalismului din judeţul 
Buzău de Viorel Frîncu.  

Aşa cum am anunţat în numărul 
anterior al BIP nr.10/2015, în 
zilele de 26-27 octombrie 2015, 
în cadrul Zilelor Bibliotecii 
Judeţene "V. Voiculescu" din 
Buzău, s-a lansat cartea Istoria 
jurnalismului din judeţul Buzău. 
Enciclopedie cronologică. 1839-
2014, semnată de neobositul 
cercetător Viorel Frîncu. După 
cum ne-a comunicat însuşi 
autorul, “lucrarea, alcătuită 
după toate normele acade-
mice, prefaţată de prof. univ. dr. 
Marian Petcu, cuprinde aproape 
900 de fişe descriptoare ale 

publicaţiilor şi instituţiilor media, 300 de fişe biobiblio-
grafice ale ziariştilor şi publiciştilor şi peste 1200 de nume 
de colaboratori, din perioada 7 ianuarie 1839, când a 
apărut "Vestitorul besericesc", prima publicaţie religioasă 
ortodoxă din România şi, totodată, prima gazetă buzoiană, 
până la 31 decembrie 2014.” În acelaşi mesaj e-mail, 
distinsul nostru prieten al revistei noastre a ţinut să 
adauge: “Dă-mi voie să-ţi transmit, cu prilejul apropiatelor 
sărbători de iarnă, precum şi cititorilor şi colaboratorilor, 
cele mai calde urări de sănătate, putere de muncă şi 
lumină în suflete. La mulţi ani! Sper să continui ceea ce ai 
început, bineînţeles, publicaţia pe care o realizezi şi să 
dea Domnul şi sponsorii să o vedem şi în format "palpabil". 
De la acelaşi colaborator permanent am primit mai multe 
publicaţii în format PDF, precum lucrarea menţionată mai 
sus, Almanah “Renaşterea buzoiană” 2015, Dicţionarul 
plantelor de leac, Drăgaica. Târgul dintre ţări, ed.a II-a 
revăzută şi adăugită (de acelaşi autor), “Cazul” poetului 
Dem Iliescu şi securitatea de Ion Costea, revista Între-
zăriri, nr. din mai 2015 şi Nehoiul (lb.greacă) din 1956. 
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Apariţia şi dezvoltarea presei francofone din Istanbul  
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
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[urmare din Buletin de Istoria Presei nr.10 (22) octombrie 2015] 

 

 Această influenţă franceză vizibilă prin limbă crea o francofonie centralizată în capitală şi mai 
specială în cartierul din Pera. 
 În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Pera avea o viaţă artistică, culturală şi politică foarte 
intensă şi animată. Pera, cartierul cel mai cosmopolit al Istanbulului, a avut întotdeauna un loc aparte în 
istoria oraşului, graţie arhitecturii sale, populaţiei, diversităţii sale de culturi, limbi şi religii consituind astfel, 
de o manieră certă, un teren propice pentru dezvoltarea obiceiurilor europene. În istoria oraşului, în măsura 
în care s-a dezvoltat în parallel cu portul Galata, Pera a cnoscut transformări considerabile sub Tanzimat. 
Creşterea numărului de străini rezidenţi în cartier, favorizată în secolul al XVI-lea de către ambasade, 
constituie punctual de plecare al acestor transformări. Dar originea lor adevărată urcă până în jurul anului 
1840, dată la care populaţia locală ne-musulmană începe să facă comerţ mai liber şi accede la proprietate. 
În plus, posibilităţile de transport transformă Pera într-o veritabilă placă turnantă. Populaţia cosmopolită şi 
multiculturală a cartierului, arhitectura sa aprte şi viaţa care domnea pe străzile sale va transforma Pera în 
scurt timp. Străinii din oraş considerau Pera ca pe un oraş occidental în Orient. Cartierul devenise rapid un 
loc unde obiceiurile europene supravieţuiai în manieră franceză.  
 Intelectualii otomani făceau parte dintre primii obişnuiţi cu acest mediu.Oricare era numărul lor şi 
oricare frecvenţa vizitelor lor aici, toţi au văzut reprezentaţiile pieselor de teatru şi de operă europene 
contemporane din lojele Teatrului Naoum sau ale altuia, toţi au mâncat în aceleaşi braserii, toţi s-au 
plimbat prin Petits Champs, într-un cuvânt toţi au participat la viaţa din Pera datorită cunoştinţelor lor de 
franceză care le servea drept cheie pentru a accede la această lume.  
 Desigur, sălile de lectură îşi aveau un loc important în viaţa intelectuală din Pera secolului XIX. 
Toate se vor multiplica după 1840 de-a lungul uriaşei străzi din Pera. Pentru cei obişnuiţi, acestea ofereau 
posibilitatea de a face lecturi,  de a participa la discuţii şi dezbateri şi de a avea acces la ultimele apariţii în 
materie de cărţi şi ziare. Numărul sălilor de lectură şi al librăriilor va creşte rapid la Pera, probând astfel cât 
de poulare deveniseră ele. Rolul important ale acestor saloane de lectură este astfel de netăgăduit, fie şi 
doar pentru că ele permiteau celor interesaţi să aibă acces la numeroase publicaţii europene şi locale, 
îndeosebi a celor în limba franceză. Deci, francofonia se dezvolta nu numai prin presă, dar şi prin publicul 
francofon. 
 Anii 1875-1890 erau foarte animaţi în domeniile cultural şi artistic în Pera, când imprimeriile erau 
localizate pe străzile aceluiaşi cartier. În afară de noul ziar La Turquie, care continua de fapt Journal de 
Constantinople, Existau numeroase ziare şi reviste care îşi aveau birourile situate în Pera. Sediul ziarului 
La Turquie se muta, de exemplu, din cartierul Perşembe Pazari în Pera. Şi altele, precum Annonce Journal 
de Constantinople (1873), Annuaire Almanach du Commerce (1880-88), Courrier d’Orient (1861-1876), Le 
Levant Herald (1882-1886), ziarul umoristic l’Événement (1876), cotidianul politic şi literar Stamboul (1875-
1934) şi La Revue Orientale (1885) erau toate tipărite în Pera. Au rămas puţine urme din aceste locuri, dar 
se poate vedea încă o placă amplasată la intrarea pasajului Sirian pe strada Istiklal în care se menţionează 
că imprimeria ziarului Stamboul se găsea în acelt pasaj, ca şi o altă placă pe care scria  Jurnal Sokak. 

 Stamboul Journal, “cotidian politic şi literar”, a fost ziarul 
care s-a publicat cel mai mult timp şi care a putut depune astfel 
mărturie despre numeroase evenimente petrecute aici. John 
Laffan Hanly, irlandez care trăia la Constantinopol, şi-a început 
activitatea profesională ca redactor la Levant Herald, la vârsta 
de 24 de ani. În 1868, J.L. Hanly a fondat propria sa publicaţie 
Levant Times and Shipping Gazette, de format mic şi bilingvă: 
franco-engleză. A muncit vreme de patru ani pentru 
îmbunătăţirea acestei publicaţii şi în 1874 caest ziar a devenit 
Progrès d’Orient,  în franceză, apoi un an mai tîrziu Stamboul, 
în franceză şi în format mare. Timp de şapte ani, sub 
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conducerea lui Hanly, Stamboul a continuat să fie un ziar politic, dar nu a putut să-şi mărească tirajul. Fraţii 
Hanly erau mereu în căutare de bani care să-I ajute să continue publicaţia. Datorită ajutorului din partea 
Guvernului ottoman şi al comercianţilor, Stamboul va rezista timp de mai mulţi ani. După moartea lui Hanly 
în 1882, fratele baron Henry Hanly a devenit director şi Edward Chester, administratorul ziarului. John 
Laffan Hanly a fost mereu favorabil Imperiului Otoman, dar după Tratatul de la Berlin (1877), ziarul 
Stamboul va critica mai mult alegerile guvernului ottoman. 
 În 1896 administratorii ziarului se schimbă complet,astfel că Régis Delbeuf devine redactor, apoi 
director, iar Gustave Thalasso, administrator. După politică, viaţa artistică din cartierul pera rămânea 
subiectul cel mai important. Delbeuf, în afara articolelor 
lui din prima pagină, scria de asemenea cronici şi 
însemnări critice despre evenimentele artistice, precum 
expoziţiile de pictură, care aveau loc în Pera ca şi în tot 
oraşul. Articolele sale erau semnate adesea cu 
preudonimul Grèsy, care conţinea literele propriului 
său prenume Régis (r, e, g, i/y, s). Interesul său 
profund pentru pictură îl va impinge să organizeze 
primul Salon de Pictură la Constantinopol în 1901, cu 
colaborarea arhitectului Alexandre Vallaury, prietenul 
său. Această manifestare a fost unul din numeroasele 
exemple ale eforturilor depuse de Delbeuf în domeniul artei, iar demersurile sale pentru punerea artei pe 
prim plan au ajutat la popularizarea activităţilor artistice. Delbeuf şi-a deschis ziarul şi altor critici din epoca 
sa. De exemplu Adolphe Thalasso şi Lecompte Prétextat vorbeau sincer despre susţinerea lor pentru arta 
otomană, care merita să fie recunoscută de către lumea europeană. În consecinţă, această misiune 
artistică a făcut să capete la Stamboul un character diferit în raport cu celelalte publicaţii din epoca sa, 
pentru că Stamboul încerca tot mereu să invite publicul să se intereseze şi să participe în mod active la 
viaţa artistică din Pera. 
 În 1908, în epoca Monarhiei Constituţionale, 50% din publicaţiile otomane erau imprimate la 
Istanbul.1 Acest număr a crescut ca urmare a schimbării politice cauzate de Monarhia Constituţională. În 
numai câţiva ani, cele 120 de publicaţii au ajuns la 730. Lloyd Ottoman (1908-1923 ?), Aurore (1908-1923 
?), le Bosphore, Le Destour, Jeune Turc (1090-1915), La Patrie, La Constitution şi La Liberté erau noile 
publicaţii care au apărut după Monarhia Constituţională, dar puţine din acestea au avut o autorizaţie de 
tipărire. 
 Existau, de asemenea, o serie de publicaţii specializate, precum la Gazette Médicale de 
Constantinople, la Gazette Médicale d’Orient, la Revue de Medici, l’Union Pharmaceutique d’Orient, le 
Journal des chemins de fer, les Annales Judicaires et Chambre de Commerce. 
 În afara acestor publicaţii mai erau ziarele satirice Kalem şi Cem, amândouă bilingve: turco-
franceze. Numărul publicaţiilor francofone se ridica la 94. Jumătate din aceste publicaţii a fost suprimată în 
timpul primului război mondial, iar cealaltă jumătate a dispărut după fondarea Republicii Turce. Dar 
francofonia nu şi-a pierdut importanţa, căci anumite ziare republicane, precum Cumhuriyet, Akcham sau 
chiar şi Millet, au început să fie publicate şi într-o versiune franceză. Tirajul total al acestor versiuni 
franceze, care atingeau şi 10.000 exemplare, se împărţea între 5 ziare : République, Milliyet, Akcham, 
Stamboul şi Journal d’Orient2. Şi, inevitabil, această cădere a continuat în anii 1950. Ultimul ziar francofon 
Journal d’Orient a putut să reziste până în 1971.  
 Iată punctul terminus al călătoriei presei francofone în Imperiul Otoman. 
 Unde sunt păstrate astăzi colecţiile acestor ziare? Trebuie amintit că aceste ziare s-au răspândit în 
timpul anilor în diferite biblioteci şi diferite ţări. Astăzi, Turcia conservă anumite colecţii, precum Journal de 
Constantinople, La Turquie, Journal d’Orient etc., în bibliotecile sale importante, ca Biblioteca Atatürk sau 
Bibliothèque din Beyazıt. Cât priveşte bibliotecile străine,trebuie spus că Biblioteca Naţionala a Franţei, de 
exemplu, posedă o foarte bogată colecţie de ziare francofone apărute la Constantinopol. 
_____________________________________ 
1 O. Koloğlu, “Basın”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, v.2, Istanbul, 1994, p.70. 
2 O. Koloğlu, “Fransızca Basın” DBİA, İstanbul, 1994, v.3, p.337. 
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A apărut nr.1 al revistei UZP 
 
 
 Primul periodic independent al Uniunii Ziari tilor Profesioni ti 
postdecembrist“ a fost lansat săptămâna aceasta, la sala Euterpe a 
Universitatăţii Spiru Haret din Capitală. 
 “După 25 de ani, profesia noastră are, în sfârşit, o revistă a ei. 
Puţine profesii se bucură de aşa ceva. Este o formă de a omagia 
memoria jurnalismului. Sperăm ca revista să fie bine primită de colegii 
de breaslă. Este o publicație de atitudine, de opinie, comentarii i 
analize a jurnali tilor din România. Revista porne te la drum cu 
colaboratori serio i i de nădejde, reputați jurnali ti în media care vor 
să facă din acest periodic un reper în media românească” a subliniat 
cu acest prilej editorul ei, Benone Neagoe. 
 Sumarul cuprinde o vastă problematică vizând aspecte curente 
ale vieţii şi activităţii jurnaliştilor, evenimente culturale i sociale, 
personalităţi, cariere, idei şi probleme în dezbatere. Sectiunile 
publicației sunt: Actualități, Interviu, Dosar, Colegi de Breaslă, Texte 
i contexte, Condeie remarcabile de altădată, Libertatea de exprimare, Periscop, Magazin, Remember, 

Tur european, Amintiri, Presa militară, Image Art, Sport, Tehnologie media. 
 Din punct de vedere editorial, conținutul primei ediții abundă de texte cu valoare. Între acestea un 
eseu semnat de Academicianul Dan Berindei despre o personalitate pe care o descoperi necontenit i 
care transmite dincolo de veac: “Eminescu-jurnalistul”, o analiză a unei probleme capitale a istoriei i 
vieții sociale, libertatea de exprimare în “De la cenzură la autocenzură”, sub semnătura Prof.univ.dr. 
Ovidiu Ghidirmic, sau diagnoza unor jurnali ti de prestigiu printre care Ion Cristoiu, Cristian Tudor 
Popescu, Cătălin Tolontan, Neagu Udroiu, Tiberiu Lovin, George Damian, Marta U urelu i Prof.dr. 
Marian Petcu despre ie irea din scenă a jurnalului tipărit: “S-a încheiat era Gutenberg? “. Despre drumul 
parcurs de Uniunea Ziari tilor Profesioni ti din România în cei 96 de ani de existență, dar i despre 
proiectele pe termen mediu i lung, vorbesc George Brătescu în “O istorie care ne prive te pe toți” i 
Doru Dinu Glăvan, pre edintele Uniunii, în interviul acordat revistei. 
 Prezintă interes deosebit articolul „Maria de România, regină i reporter de front”, semnat de 
publicistul Dan Gâju, documentarul “Afacerea PRO” despre un vis megalomanic îmbinat perfect cu 
spiritul oneros al afacerilor de tranziție, experimnetul “Reporteri fără gazetă”, un proiect de jurnalism 
independent, amintirile Georgianei Capuerde despre “ eful de la 302”, reportajul Lilianei Nicolae: 
“Brunea Fox – prințul reportajelor”, sau impresiile de călătorie ale Corinei Popescu din capitala politică 
europeană, Bruxelles. 
 Informații pertinente, precise i de larg înteres găsim în paginile de Actualități, Presa militară, Colegi 
de generație, Muzele lumii i Premiile UZPR 2015. 
 În sfâr it, desenul cu valoare incontestabilă a lui Dan Perjovschi, care închide sumarul, aduce o 
notă specială decorului primului număr, iar când în joc intră i emoția, simplitatea i profesionalismul 
fotografului Cristina Nichitu  Roncea atunci se poate vorbi de o stare de bine, de încântare. 
„UZP” apare timestrial, în 56 de pagini color, este tiparită la Gutenberg S.A. i este pusă în vanzare la 
pretul de 5 lei. Revista se poate găsi la sediul UZPR din B-dul Nicolae Bălcescu nr. 21, Bucure ti, în 
filialele din țară ale Uniunii i la difuzorii voluntari. (Prezentare preluată de pe site-ul www.uzp.org.ro) 
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