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Mereu împreună cu voi, dragii noştri Cititori!
A fost un an greu 2015, dar va fi şi mai greu,
cumplit de greu 2016! Aceasta e vrerea sor ii, a
vremurilor ce le trăim. Iar noi, cu străşnicie, cu
neclintită încredere în credin a strămoşească şi în
puterea de supravie uire a acestui popor atât de
urgisit de-a lungul istoriei – NOI, adică to i cei care
încă mai gândim curat româneşte, vom izbândi în
lupta noastră contra tuturor necuviin elor,
netrebniciilor şi a instrăinării de părin i şi străbuni!
Vă mul umim, dragii noştri Cititori, - mul i, pu ini
câ i mai sunte i – că ne sta i alături, umăr lângă
umăr, crez lângă crez, şi împreună ducem mai
departe făclia cunoaşterii, a pre uirii trecutului fără
de care nu ar exista un AZI, şi ne străduim să
arătăm recunoştin ă celor care au făcut ceva bun
şi trainic pentru acest popor. La mul i ani cu
sănătate, linişte şi putere de muncă!
● Corina Эandea, Ьef Serviciu Dezvoltarea Ьi
prelucrarea colecЮiilor Biblioteca Jude eană Timiş:
Vă mul umim şi noi pentru interesul constant cu care
primi i Buletinul nostru. Sperăm să vă fie de folos. Am
re inut adresa exactă unde trebuie să trimitem
ataşamentul cu revista în PDF.
● Mihai Stan (Editura Bibliotheca, Târgovişte):
Suntem onora i că ne bate i la uşă în pragul fiecărui
An Nou şi ne ura i cele bune şi realizări frumoase în
muncă. Aceleaşi gânduri, înso ite de bucurii şi multă
sănătate tuturor colaboratorilor dv., vă transmitem şi
noi. Reamintim că, în afara celor peste 1000 de
volume tipărite până acum, Bibliotheca din Târgovişte
editează şi o serie de reviste culturale, precum: Litere
[revista lunară de cultură a Societă ii Scriitorilor
Târgovişteni], Armonia, Curier, Eroica, Astronautica,
Coresi, Educatorul Dâmboviţean, dar şi multe publica ii
ştiin ifice: The Scientific Bulletin of Valahia University
Materials and Mechanics, Journal of Science and Arts,
Les Annales de la Faculté de Sciences Juridiques,
Revue Européenne du Droit Social, Competition
Survey. Studies and Researches Relating to Economic
Competition etc.
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● George Achim (Rm.Vâlcea): Zile frumoase lângă
copii şi nepo i în înce oşata Londră. Te aşteptăm
neapărat prin februarie din nou Acasă. i-am trimis
ultimul număr, dublu, din BIP prin e-mail. Îl vei găsi
oriunde te vor mai purta paşii prin lume. Iată încă una
din laturile bune ale Internetului.
● Ilie Rad (Cluj-Napoca): A i abandonat definitiv site-ul
arip.ro al Asocia iei Române de Istorie a Presei? Nu
găsesc nicio informa ie la zi despre activitatea ARIP. Nici
măcar Revista Română de Istorie a Presei nu mai e
postată în format PDF să o poată consulta cei interesa i.
● Stan Ştefan (Alexandria): Te aştept cu ceva amintiri
din lunga ta activitate de ziarist la fostul ziar al jude ului
Teleorman dinainte de 1989, ca şi din cea de
corespondent la Scânteia, Adevărul şi apoi la Radio.
Sper că ai primit toate numerele BIP din 2014 şi 2015,
pe care i le-am trimis prin e-mail.
● Benone Neagoe (UZP): Felicitări încă o dată pentru
frumoasa revistă a Uniunii Ziariştilor Profesionişti,
prezentată de noi în BIP nr. 11-12 (23-24) din nov.dec.2015. Suntem onora i că a i preluat un articol al
nostru. Mul umiri că ne-a i răspuns şi din vacan a la
Balcic, acolo unde e castelul Reginei Maria, dar şi un loc
încărcat de tulburătoare amintiri româneşti. Să nu uităm
că aici a apărut Coasta de Argint, „ziar cultural al
Universită ii Libere din Balcic” (1928-1929), dir. Octavian
Moşescu. (Vezi versiunea online pe www.biblioteca.ct.ro).
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.

STUDIU DE CAZ

Curs universitar de ISTORIA PRESEI
Programa anilor 1973/1974 ● 2015/2016

În ţara noastră există mai multe facultăţi, de stat şi particulare, în care se obţine licenţă în Jurnalism. Nu în
toate însă se predă şi disciplina Istoria Presei. Ar fi interesant de văzut şi care este programa şcolară la fiecare din
aceste facultăţi, sub aspectul împărţirii materiei pe capitole şi ore de expuneri, dezbateri, seminarii, studiu individual,
studiu în biblioteci sau pe suport electronic etc. Aceasta ţine şi de particularităţile cursurilor tipărite sau predate de
fiecare profesor titular al disciplinei în parte, de modul cum sunt ele organizate şi de finalităţile preconizate.
Ca absolvent al Facultăţii de Ziaristică de 3 ani din cadrul Academiei „Ştefan Gheorghiu”, promoţia 1973-1976, am studiat
şi eu, în anul II, sem.II, disciplina Istoria Presei.Presa românească. Conform Planului de învăţământ care ni se da sub forma unei
cărţulii xerografiate, aveam 30 de ore de expuneri şi 15 ore de dezbateri la seminarii. Profesor titular era generalul Constantin
Antip, istoric de formaţie, singurul autor al unei istorii a presei române de după 1944, intitulată Contribu ii la istoria presei române,
apărută sub egida Uniunii Ziariştilor din R.P.R., în 1964, reluată şi revăzută în 1973 sub forma Istoria presei. Note de curs, editată
la Academia „Ştefan Gheorghiu”. Această instituţie de partid era singura instituţie de învăţământ superior unde se studia la acea
vreme Ziaristica şi unde se obţinea o licenţă recunoscută prin HCM nr.632/1973 la fel ca toate celelalte licenţe de la universităţile
de stat. Asistentă era drd. Rodica Şerbănescu, cu studii importante publicate în revista Presa noastră. În anul III, sem.II, am avut şi
un curs de Istoria presei. Presa interna ională, 16 ore expuneri, 14 ore dezbateri, cu bibliografie de la Univ.din Berlin (RDG).

În ciuda unor titluri puternic ideologizante, dar sugestive – gen „Presa comunistă şi democratică în primele
rânduri ale bătăliilor politice pentru izolarea şi zdrobirea for elor reac ionare, pentru instaurarea puterii muncitoreştiărăneşti” -, formulate aşa şi pentru a mulţumi oarecum exigenţele partinice ale rectorului Leonte Răutu, cele 12 teme
mari de Istoria presei erau extrem de instructive, iar discuţiile la seminarii surprinzător de permisive, vehiculându-se
chiar şi numele unor gazetari precum Pamfil Şeicaru, Nichifor Crainic sau Stelian Popescu. Eu însumi am putut redacta o lucrare de licenţă despre Regimul juridic al presei de la începuturi până în 1944, singura de acest fel în acea
perioadă, cu citarea chiar a legionarului Ion I. Moţa la notele de subsol sau a altor gazetari interbelici cu „probleme”.
De aceea, am considerat că ar fi util un studiu de caz asupra programelor disciplinei Istoria Presei predate în
anii 1973/1974 şi astăzi, cu compararea în paralel a temelor abordate şi a modului de organizare.
Pentru anii 2015/2016 am ales disciplina “Istoria presei scrise româneşti”, aşa cum e predată în anul II,
semestrul II, la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării de la Universitatea “Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca, având ca titular de curs pe prof.univ.dr. Ilie Rad, ajutat la seminarii de drd. Otilia Mureşan. E vorba de
două ore de curs săptămânal şi o oră de seminar, în total: 46 ore studiu individual, 98 ore pe semestru.
“Viitorii jurnalişti - se spune pe site-ul facultăţii - trebuie să studieze această disciplină pentru a găsi modele
la care să se raporteze în cariera lor profesională, pentru a avea un bagaj de cunoştin e vast, care să îi ajute la
plasarea în timp şi spa iu a unor subiecte, pentru că, aşa cum spunea Lucian Blaga, presa a constituit dintotdeauna
oglinda cea mai fidelă a spiritului veacului, a acelui „saeculum”.
În sfârşit, cercetând istoria presei, viitorii jurnalişti pot afla o sumedenie de idei şi sugestii pentru ziarele la
care vor lucra sau pe care le vor întemeia (machetare, rubrici etc.).” Aserţiuni la fel de valabile şi Azi, ca şi Ieri.

1973/1974
1. Introducere în istoria presei. Precursori ai ziarului nostru.
Momente principale ale evolu iei presei pe plan mondial de la
origini până la epoca contemporană.
2. Începuturile presei române. Condi iile în care au apărut cele
dintâi periodice în ara Românească, Moldova şi Transilvania.
Primul cotidian românesc
3. Dezvoltarea presei în ările române în perioada
premergătoare şi în timpul revolu iei de la 1848.
4. Presa în perioada Unirii Moldovei cu ara Românescă, a
constituirii statului na ional român.
5. Presa la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea.
Transformarea economică a presei.
6. Apari ia presei muncitoreşti şi socialiste în ara noastră şi
activitatea ei până la intrarea României în primul război
mondial.
7. Principalele muta ii, orientări şi tendin e în presa burgheză
din România între cele două războaie mondiale.

(celelalte 5 teme vizează presa ca sprijin al politicii PCR)

2015/2016
1. Introducere. Valoarea şi rolul istoric al presei.
Începuturile presei române.
2. Presa cultural-politică a genera iei de la 1848. Dacia
literară. Propăşirea. Magazin istoric pentru Dacia.
3. Presa de la Unire până la Războiul de Independen ă.
4. Presa românească în ultimul pătrar al veacului XIX.
5. Presa românească la începutul secolului XX.
6. Presa în perioada interbelică.
7. Presa în timpul dictaturii regale.
8. Presa dictaturii legionare.
9. Presa în timpul dictaturii antonesciene.
10. Presa în perioada “obsedantului deceniu”.
11. Presa în perioada relativei liberalizări (1965-1971).
12. Presa românească în perioada “deceniului satanic”.
13. Presa românească postdecembristă.
14. Presa românească din exil şi diasporă.
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Reviste literare braşovene interbelice (1930-1940)
Daniela-Mihaela Florescu
Continuăm publicarea unor extrase din teza de doctorat cu titlul „Reviste şi grupări literare
braşovene din secolul al XX-lea” susţinută de profesoara Daniela-Mihaela Florescu
la Universitatea „Transilvania” din Braşov în 2013
Gura lumii. Este o altă publica ie umoristică apărută la Bra ov (pe lângă Ghimpele), la 5 noiembrie 1930, ca săptămânal, convinsă fiind că va reu i să aducă buna dispozi ie în rândul bra ovenilor. Periodicul avea doar şase pagini şi era
tipărit la Tipografia Badea Ț Russu, Braşov. Scopul pe care şi l-au propus fondatorii atunci când s-au gândit să dea frâu
liber „gurii lumii” era acela de a abate gândul cititorilor de la supărări, de a alunga chinuitoarea melancolie a multor suflete, de a contribui la abandonarea ideilor sinistre şi de a deschide noi orizonturi celor cărora le murise dragostea de via ă.
Năzuinţa. Literară-Socială-Economică. Are doar două apari ii: nr. 1-2/23 mai-23 iun.1931 şi nr. 3-6/sept.-oct. 1931.
Acestea s-au păstrat în Colec iile Bibliotecii Astra din Braşov şi, după cercetări la nivel na ional, se pare că sunt şi
singurele păstrate. La sfârşitul anului 1931 colaboratorii pleacă la revista Braşovul Literar şi Artistic a lui Cincinat
Pavelescu, care apare în iunie 1931. Năzuinţa are deci o periodicitate neregulată şi o via ă efemeră, deşi a fost anun ată
ca bilunară. Între colaboratori se află Ecaterina Pitiş, V. Marinaş, Maria Baiulescu, I.Al. Bran-Lemeny, poeta
basarabeancă Ana Evule -Han cu, Ion Focşeneanu, Ion Pirnea Deladolj, Mircea Ciobanu, Lucian Costin, Eugen
Jebeleanu, Dumitru Olariu, Victor Tudoran, Alex. ucmeanu, Matei Bătrânu-Hărman, V.I. Bergheanu, I. Câmpeanu, P.I.
Teodorescu. Revista poate fi etichetată, din con inutul său i prin cei cu care colaborează, ca tradi ionalistă cu puternice
accente romantice.
coala i Familia, seria a V-a, a apărut la Bra ov în 1931-1932 i toate cele douăsprezece numere din cei doi ani
există în Colec ia de periodice a Bibliotecii Jude ene „George Bari iu”. Când reapare, în mai 1931, numerele sunt înseriate
de la anul I, nr. 1. De asemenea, paginile sunt notate în serie de la un număr la altul, pe ani calendaristici (pe 1931,
respectiv, 1932). Era un mensual, dar în iulie i august 1931 revista nu apare. Redac ia era sub conducerea lui Romulus
Cosma (pre edintele Asocia iei învă ătorilor din Bra ov) i Radu Pri cu, care i-au asumat misiunea de a continua munca
de apostolat a lui Ioan Dariu, ce făcuse din revistă, la începutul secolului, o publica ie cu misiune nobilă, de promovare a
dragostei pentru învă ământ. Unică în peisajul publicistic al ării Bârsei, această serie a revistei nu reu e te să se ridice
la înăl imea celorlalte, mai ales la nivelul celei la care Ioan Dariu era redactor- ef, deşi şi-a dorit să reprezinte o
continuitate a acelui model de simbioză.
Start. Revista de autor Start, din care nu au apărut decât două numere, era un „mensual de literatură i critică”,
având adresa: tefan Baciu/ Bra ov/ Lunca Plăe ului. Nr. 1 este tipărit în sept. 1933. Nu s-a păstrat la Bra ov, în schimb
cele două numere există în colec iile Bibliotecii Academiei Române. Baciu vede în Start, desigur împreună cu Stilet
(revista soră de la Brăila), o aventură-experien ă care, până la urmă, s-a dovedit a avea valoare, pentru că în mai toate
revistele „tinere” apărute înainte de cel de-al Doilea Război Mondial se regăseau „idei, fragmente, nelinişti, care au văzut
lumina tiparului pentru prima dată în «Start» și «Stilet»”. „Revista îşi propune să fie o revistă de avangardă literară,
cultivând gratuitatea gidiană şi proclamând solidaritatea adolescen ilor”, scrie Tudor Opriş.
Bra ovul Literar şi Artistic. Cincinat Pavelescu a pornit la drum călăuzit de
gândul de a scoate o revistă elevată, să creeze chiar o grupare în jurul ei, ca să ofere
o direc ie care să reprezinte provincia literară. Brașovul Literar și Artistic [apărută cu
întreruperi între 8 ianuarie 1931-februarie 1935 – n.n.] î i fixează o orientare literară
tradi ională, axată pe ideea unui na ionalism luminat, ce respingea accentele extremiste i cultiva atmosfera de încredere între intelectualii regiunii, fără deosebire de
na ionalitate. Originalitatea este imperativul revistei i va consta într-un fapt aproape
unic, încercarea de a fi „o adevarată revistă de regiune”. Revista î i propune să
publice o literatură a frumuse ii artistice i a esen ei vitalită ii neamului românesc, a
în elegerii i dragostei pentru credin a, cultura i arta românească, să cultive o
atmosferă de cunoa tere, de încredere i apropiere între to i intelectualii locului. Încă
de la primul număr exista un cerc constituit, avându-l ca pre edinte pe Cincinat
Pavelescu i fiind format din Atanasie Bălăcescu, C. Bobescu, Bran-Lemeny, Valeria
Căliman, Ion Foc eneanu, Eugen Jebeleanu, Aurel Mure ianu, Maria Baiulescu,
Ecaterina Piti , Victor Rath, Părintele Pizo-Zărne ti i Petre Teodorescu. Colaborează:
Emil Giurgiuca, N. Crevedia, Aron Cotruş, I. Agârbiceanu, Paul Constant, Romulus
Dianu ş.a.
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Frize. Revistă lunară de literatură şi cronică era un mensual apărut la Braşov din martie 1934 şi până în iunie-iulie
1935. Deşi cu o existen ă de numai şaptesprezece luni, a reuşit totuşi să-şi contureze o identitate proprie, aproape
inconfundabilă între zecile de seriale apărute în peisajul publicistic românesc după momentul istoric 1918. Conducerea
era asigurată de Nicolae Cantonieru, Mihail Chirnoagă şi Aurel Marin. Apare fără program, dorind să arate că se
deosebeşte de celelalte publica ii braşovene, definindu-şi orientarea şi con inutul în diferite „Note”. Autodefinirea şi
proclamarea unui program erau considerate inoportune. Lămuritoare pentru ideile i tendin ele care ar fi inut locul unui
program sunt notele de la sfârşitul fiecărui număr, ca şi con inutul propriu-zis al revistei. Avem de a face cu o publica ie
juvenilă care a unit „pe tinerii scriitori din toate col urile românismului”. Nu e vorba de o grupare literară ferm constituită, ci
mai degrabă de tineri care ştiau să se sustragă „unei mentalită i provinciale îmbâcsite, ce confundă arta cu morala,
politica, interesele familiare ale buzunarului”. Nefiind o revistă de promovare a unei ideologii literare, Frize prezintă
pasager preocupări de estetică şi istorie literară. Importan a revistei se disocia pe direc ia crea iei literare şi pe cea a
criticii. Prima cuprindea crea ii autohtone şi traduceri. În general, genul liric tindea spre modernism, astfel că textele sunt
dificil de încadrat într-o anumită specie. Genul epic urma aceeaşi tendin ă, fiind prezent în paginile revistei prin scurte
povestiri, remarcându-se totodată şi o ocolire a genului dramatic. Scriu în revistă Ştefan Baciu, Aurel Marin, Max Blecher,
Coca Farago, Vladimir Cavarnali, Pavel Nedelcu, Al. Călinescu, Th. Scarlat, Traian Chelaru, Constantin Salcia, Teofil
Lianu, Iulian Vesper, Silviu Roda, M. Streinul, Ovid Caledoniu ş.a.
Prometeu. Revistă de luptă pentru propăşire, frumos şi adevăr a apărut lunar la Braşov, în perioada mai 1934februarie 1939. Directorul publica iei era I.Al. Bran-Lemeny, poet şi gazetar, descendent al unei familii de luptători pentru
cauza românilor din Transilvania. Programul revistei stabilea drept scop publicarea de articole şi studii din diverse domenii
de cultură (social, economic, politic etc.), de a sus ine „interesele superioare ale ării [...] fără compromisuri şi fără a ne
robi unui regim oarecare; [...] indiferen i fa ă de curente i maniere literare noi nu cunoaştem decât literatură bună şi
literatură proastă, sau: literatură şi pleavă. Aşa numita artă pentru artă sau artă pură noi nu o concepem, nu o admitem,
pentru simplul motiv că nu intră în criteriile noastre”. Semnează: I. Gr. Perie eanu, Radu Prişcu, Ecaterina Pitiş, Maria
Baiulescu, LucianCostin, Gh. Tulbure, Mihail Drumeş, V.A. Beldiman, A.P. Bănu , V. Branişte.
Vremuri noi. În noiembrie 1935 apărea, la tipografia ,,Şoimii Carpa ilor” din Braşov, primul număr al revistei Vremuri
noi. Chiar dacă a avut o apari ie de numai patru numere, din noiembrie 1935 până în februarie 1936, revista braşoveană
s-a înscris în rândul publica iilor apărute legal sub influen a Partidului Comunist, alături de Bluze albastre, Umanitatea,
Critica .a. Apărută sub directa îndrumare a partidului, Vremuri noi a împărtăşit soarta altor publica ii ale vremii, fiind
curând suprimată de cenzură. I. Neagu-Negulescu (,,redactorul răspunzător”), O. Slăniceanu, A. Gălă eanu, Ilie Preda, N.
Buzoianu, M. S. Bujor au semnat pagini de critică la adresa regimului de teroare şi cenzură, empatizând totodată cu
ărănimea, luptând prin scris pentru crearea unui Front Popular Democratic i împotriva fascismului.
Mugurul. Revista, cu subtitlul ,Tribună literară în grai și cuget
românesc, a apărut la Bra ov în 1936, fiind publicate foarte pu ine
numere. Redactorul publica iei era Lucian Crăciun, iar colectivul
redac ional, numit ,,vlăstarul tribunei noastre”, era format din Viri Carm,
Adrian Mogâldea, Gheorghe Apostolescu, Gheorghe Oltean, Lucian
Horia, I.S. Mură ean. Mugurul a fost, a a cum lesne se poate deduce
după o analiză a rubricilor sale, o revistă cu pronun at caracter religios i
care se adresa, în primul rând, tinerilor considera i salvatorii neamului.
Revista lui Lucian Crăciun era o promisiune de noutate i calitate, dar a
rămas astfel, neapărând decât câteva numere, din care s-a păstrat unul
singur, de inut atât de Biblioteca Jude eană Bra ov, cât i de Biblioteca
Academiei.
Front literar. În primăvara anului 1936, Vasile Spiridonică a decis
să scoată la Braşov, pe cont propriu, o revistă cu caracter literar – Front
literar, menită să ducă mai departe stindardul revistei Frize. Front literar.
Critic şi cronic (cum este scris doar pe primul număr) apare între 1936 i
1939. A adar, se declară a fi o publica ie literară, dar anun ă că va avea
spirit critic şi se va ocupa şi de cronică. A fost ultima revistă cu profil pur
literar care a apărut la Braşov în perioada dintre cele două războaie
mondiale, în două serii, fiecare având câte un subtitlu. Prima serie,
martie 1936-mai 1938, format original 12x36 cm, aminteşte de revista
Bilete de papagal a lui Tudor Arghezi; a doua serie (iunie 1938-martie
1939), format de ziar, 24x32 cm, poartă subtitlul „Revista scriitorilor
tineri”. Revista avea un cerc al său, din care făceau parte scriitori tineri,
dintre care amintim: Nicolae Albu, tefan Baciu, Ovid Caledoniu, Traian
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Chelariu, Mihail Chirnoagă, Dimitrie Danciu, Vintilă Horia, Ion Sofia Manolescu, Victor Măgură, Petre Pascu, Petre
Paulescu, V. Spiridonică, E.Ar. Zaharia, Gheorghe Vaida, pentru că revista era fructul ini iativei unui grup ce nu-i fixează
un program, dorind doar „o nouă revistă tinerească şi românească”, care „să se încadreze unei mişcări organice atât de
necesară clipei, pentru strângerea laolaltă a tuturor energiilor tinere şi însufle ite de pecetea crea iei spirituale” şi
construind, în virtutea caracterului subliniat, o revistă literară cu tentă avangardistă. Treptat, revista î i face drum din ce în
ce mai distinct, în jurul ei grupându-se scriitori ca Victor Eftimiu, Mihai Beniuc, Aurel Marin, Octav Sulu iu, Sa a Pană, M.
Chirnoagă, Traian Chelariu, George Popa, dar i Radu Beligan, Coca Farago, Virgil Carianopol, Alexandru Piru etc. Front
literar a promovat o literatură nouă, modernă, fiind o revistă de avangardă, care a apărut într-o perioadă de mare
efervescen ă culturală şi de puternice frământări sociale şi politice. Poezia era predominantă în paginile sale. Publica ia a
fost nevoită să-şi înceteze apari ia în 1939, ca urmare a concentrării redactorului şi directorului ei.
Arta. Publicaţie de atitudine monarhică, apărută la Braşov în mai 1938, ne-a atras aten ia, dincolo de specificul ei
lesne de desprins din titlu, prin rubricile dedicate literaturii şi artei, dintre care exemplificăm următoarele: „Literatură”,
„Plastică”,„Muzică-Teatru”. Dintre semnatari îi semnalăm pe Ştefan Baciu, Virgil Carianopol şi Ştefan Stănescu.
Caetele iernii. Revista Caetele iernii apare la Bra ov sub îngrijirea lui Victor Calmuc i Petru Homoceanul, în Editura
revistelor „Măr i or” i „Caetul literar”, în decembrie 1940. Poteci este intitulat primul i singurul număr apărut, în fapt, o
broşură cu nouă poezii.

Vasile Spiridonică

Ştefan Baciu

...În aceste condi ii vitrege apare, ca un bum de trăsnet, scriitorul Ion N. Oprea care s-a
angajat într-o muncă de sisif prin proiectul său de a aduna revistele noastre ne partizane şi ne
cazone într-o antologie de o mare încărcătură a informa iei pentru cetă ean, profesor, scriitor sau
redactor de revistă. Cartea primită prin poştă, Ion N. Oprea – „Revistele? Luminoase, instructive şi
educative…” este o monografie de excep ie privind publicistica actuală ne subven ionată deloc sau
insuficient. Ion N. Oprea nu face un dic ionar tern al jurnalisticii actuale. Scriitorul preia în carte, cu
imagini şi text, revistele culturale apărute pe „meleagurile noastre mioritice” incluzând şi mostrele
de înaltă încărcătură profesională găsite în ele. Este remarcabil acest fapt, constatând că
jurnalismul cultural românesc s-a de-profesionalizat, iar cultura este departe de a sta printre ştirile
cu prioritate în mass-media. Dacă posturile de televiziune, parazitate politic prin subven iile ce le
primesc de la cloaca parlamentarilor îmbogă i i, se ocupă de nimicurile din societatea românească şi de reclame ce te
scot din sărite prin englezisme şi sloganuri tâmpite, intelectualul, omul de cultură, eruditul, caută cu lumânarea vreo
revistă serioasă prin grămada de gunoi politic şi cazon. Ei, bine! Scriitorul Ion N. Oprea înşiruie pe uli a culturii româneşti
o grămadă de felinare ce arată calea pe care trebuie să o ia omul avid de o educa ie şi instruc ie serioasă. El a gândit un
proiect de promovare a publica iilor locale şi a căr ilor în regie proprie pe care ar fi trebuit să-l facă Ministerul Culturii
demult ! S-a încărcat însă ca cetă ean şi scriitor cu o muncă de Hercule, aidoma ini iativei concepută de Artur Silvestri
care dorise învierea online a vechilor reviste din jurul anilor 1900. Bietul Artur, alături de care lucram ca redactor al revistei
Sămănătorul şi webmaister al Editurii online Semănătorul, s-a stins de vreo 8 ani, o parte din revistele lui online, rămase
arhivă, încă mai pâlpâie, iar eu duc în spate supliciul Sămănătorului prin munca de editor şi publicist. Mă gândesc că s-o
ivi şi cineva care va duce mai departe conceptul Oprea de promovare a jurnalelor, precum şi promovarea „jurnaliştilor
încă necunoscu i” ce colaborează la ele.
Nicu N.Tomoniu, în Sămănătorul, 16 septembrie 2015
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Ziarişti întemniţaţi la Aiud
Constantin Poenaru
Am început în urmă cu mai bine de zece ani o caznă grea şi migăloasă de cercetare a documentelor care atestă despre
sutele şi miile de oameni de cultură români trimişi în închisorile şi lagărele comuniste în perioada 1944-1989. Am folosit
mai multe surse de informare, în primul rând uriaşul dic ionar al lui Cicerone Ioni oiu, care are 14 volume însumând 6000
de pagini şi peste 70.000 de nume - Victimele terorii comuniste. Aresta i, tortura i, întemni a i, ucişi, tipărit la Editura
Maşina de scris, din Bucureşti, începând din anul 2000, şi postat în întregime în format PDF pe site-ul
www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/. Am mai folosit memoriile supravie uitorilor, dar şi lucrările,
studiile şi articolele publicate despre aceştia, documentele aflate în diverse arhive, îndeosebi cea a CNSAS (Consiliul
Na ional pentru Studierea Arhivelor Securită ii). Primele studii şi articole ale mele s-au referit la “Academia de sub
pământ”, cum i-au spus Petre u ea şi Andrei Pandrea închisorii de la Ocnele Mari, şi la scriitorii întemni a i acolo, dintre
care unii erau şi gazetari cunoscu i. Am scris separat despre Vasile Militaru şi N. Davidescu. Materialele au fost publicate
în mai multe ziare şi reviste din Rm.Vâlcea, trezind un interes deosebit din partea autorită ilor locale din Ocnele Mari. Aşa
a apărut festivalul-concurs de poezie “Vasile Militaru”, dar şi Monumentul Eroilor Anticomunişti, realizat de sculptorul
Petre Cichirdan. Astăzi publicăm o listă a unora dintre gazetarii întemni a i în închisoarea Aiud, care vor constitui subiectul
unor cercetări detaliate pentru alcătuirea unei lucrări speciale. Este parte dintr-un proiect mai amplu privind alcătuirea unui
Memorial al ziariştilor întemniţaţi în închisorile comuniste.
Gabriel Bălănescu (n.1913, ziarist la Cuvântul, Bobi de
mărgean, Universul literar, condamnat în Procesul
ziariştilor din 1945 pentru convingeri legionare)
Zaharia Boilă (n.1887, dir.ziar Patria din Cluj)
Emil-Mălin Boşca (n.1914, ziarist la Ardealul, Gazeta
Transilvaniei, Curentul)
Ion Caraion (n.1923, ziarist la Timpul, Ecoul, Scânteia)
Alexandru Constant (n.1911, ministrul Propagandei
după 6 septembrie 1940)
Ştefan Cosâmbescu (profesor şi ziarist)
Nichifor Crainic (n.1889, dir. Luceafărul, Gândirea)
Sergiu Dan (colab. reportaje diverse ziare şi reviste)
Romulus Dianu (n.1905, redactor la Curentul şi Rampa)
Ion Groşeanu (ziarist la Ardealul, Gazeta Transilvaniei
şi diverse ziare ale PN , după eliberare împuşcat la
trecerea frontierei cu Iugoslavia)
Radu Demetrescu-Gyr (colab. Buna Vestire, Capitala,
condamnat la 12 ani de închisoare în Procesul ziariştilor
din 1945)
Alexandru Hodoş (n.1893, dir. Frontul şi ara Noastră,
red.Curentul, condamnat în Procesul ziariştilor din 1945)
Florin Isar (ziarist Dreptatea)
Leonard Kirschen (n.1908, studii în Anglia şi Germania,
cetă ean englez, ziarist la Associated Press, de inut 10
ani din 25, reîntors în Occident publică De inut al justi iei
roşii)
Ion Lugoşianu (n.1890, dir. ziarul Universul)
Alexandru Marcu (n.1894, prof.univ., dir. revistele Studii
Italiene şi Daco-Romania)
Cuza Marinescu (n.1911, colab. fenomen “reeducare”)
Anton-Ionel Mureşanu (n.1906, dir. ziar Ardealul)

Ion Nedelescu (avocet şi ziarist, colab. Universul)
Petre Nemoianu (n.1889, red. revista Exportul animalelor,
colab. permanent la ara noastră şi Curentul)
Petre Pandrea (n.1904, redactor şi jurnalist la ziarele
Adevărul şi Dreptatea)
Ovidiu Papadima (n.1909, condamnat şi arestat după
1950 pentru articolele publicate în anii 1935-1936 cu
privire la ascensiunea politică a lui Ion Antonescu)
Ghiţă Popp (n.1883, ziarist la Tribuna din Arad, l-a sus inut pe Sever Bocu, iar în 1915 a fost condamnat la moarte
de către Curtea Mar ială din Cluj căci a semnat o peti ie
către guvernul Ion I.C. (Ionel) Brătianu, alături de al i 18
publicişti ardeleni, cerând eliberarea Transilvaniei)
Isac Peltz (n.1899, ziarist la Adevărul, Diminea a, Flacăra,
România liberă)
Ilie Rădulescu (n.1899, dir. Porunca vremii, condamnat la
muncă silnică în Procesul ziariştilor din 1945)
Mircea Dem.Rădulescu (n.1889, red.ziarul România, Iaşi,
1817-1918, prim redactor revista Dacia, 1931)
Nicolae Roşu (n.1903, colab. Gândirea, Curentul)
Maier Rudich (n.1913, red. Jurnalul de diminea ă, Semnalul, Timpul, emigrat în 1959 în Israel)
Romulus Seişanu (n.1925, condamnat în Procesul
ziariştilor din 1945)
Emil Serghie (n.1897, red. Gândul nostru, Lumea, Dreptatea, Lumea copiilor, membru Soc.Ziariştilor Progresişti)
Paul Sterian (n.1904, dir.Index, colab.Prezentul, Voin a)
Sandu Tudor (n.1896, colab. Cuvântul, Gândirea)
Ilie Popescu-Prundeni (n.1907, red. Porunca vremii şi
ara noastră, condamnat la deten iune grea pe via ă în
Procesul ziariştilor din 1945)

7

Pr. Cezar Ţăbârnă
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). Spre sfârşitul secolului al
XIX-lea şi în primele decenii ale celui de-al XX-lea, au început să se publice
studii şi articole legate de via a şi problemele preo imii. Biserica Ortodoxă
Română, cu toate că n-a fost apreciată aşa cum se cuvenea, a fost cea mai
bună revistă de specialitate, împlinind un rol însemnat în promovarea
teologiei româneşti. O altă revistă de înalt nivel teologic a fost Ortodoxul,
care a apărut la Bucureşti, de două ori pe lună, de la 1 ianuarie 1880. Era
redactată de un teolog grec (originar din Epir), dr. Gheorghe Zottu (18421885), care făcuse studii în Grecia, Germania şi Fran a, şi care a predat la
Seminarul Central din Capitală, apoi la Colegiul „Sf. Sava“ şi la Facultatea
de Teologie, fiind şi director al Cancelariei Mitropoliei Ungrovlahiei. După
moartea lui, revista a fost redactată de un comitet. Şi-a încetat apari ia la 24
august 1886, îndată după moartea mitropolitului primat Calinic Miclescu,
care o patronase. Revista Ortodoxul se remarca prin varietatea materialelor
publicate (studii de teologie, de istorie a Bisericii româneşti, traduceri din
Sfin ii Părin i, predici, ştiri din via a Bisericilor Ortodoxe surori - în mod
deosebit a celei din Transilvania - şi din via a Bisericii Ortodoxe Române).
Pentru a contracara lucrarea negativă a ziarului Deşteptarea, tipărit de un
grup de preo i din Iaşi, certa i cu disciplina bisericească, sub îndrumarea lui
George Mârzescu, avocat şi profesor la Facultatea de Drept a Universită ii
ieşene, mitropolitul Iosif Naniescu a încredin at profesorilor Constantin
Erbiceanu şi Dragomir Demetrescu misiunea de a redacta o nouă publica ie
periodică bisericească, intitulată Revista teologică. A apărut la Iaşi, între 25
martie 1883 şi 18 ianuarie 1887. În cei patru ani de tipărire, în paginile revistei au apărat o serie de lucrări teologice,
semnate de cei doi redactori şi de al i profesori ai Seminarului Veniamin, precum şi numeroase lucrări de istorie
bisericească semnate de Constantin Erbiceanu.
În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale celui de-al XX-lea au apărut reviste şi ziare
bisericeşti redactate de diferi i teologi sau de unele asocia ii preo eşti. Astfel, la Bucureşti a apărut Amvonul (18911893), organ al Societă ii „Amvonul român“, continuat de Amvonul şi şcoala (1893-1894), Voinţa Bisericii Române
(1891-1894), redactată de unii profesori de teologie, Vocea Bisericii, primul „ziar eclesiastic ilustrat“ (1894-1896),
redactat de profesorul Badea Cireşeanu, Teologul (1897-1898), redactat de un comitet de studen i teologi (între care şi
Ioan Mihălcescu) ş.a. O existen ă mai îndelungată a avut Consolatorul, organul Societă ii clerului român „Ajutorul“
(1879-1880, apoi 1898-1904), care din 1904 a apărut sub titlul Amvonul (1904-1916). Revista era redactată de un
comitet, din care făceau parte cei mai distinşi preo i bucureşteni din acel timp. Altă revistă a fost Şcoala şi Biserica
(1898-1914), condusă de Dumitru Stănescu, profesor de religie şi autorul unor lucrări de istorie bisericească. Una dintre
cele mai apreciate publica ii de la începutul secolului al XX-lea a fost Viitorul, revistă bisericească şi didactică (1
septembrie 1898-1916), sub conducerea profesorului Dimitrie Boroianu (până în 1904 a apărut la Iaşi). S-a bucurat de
colaborarea unor teologi de prestigiu (profesori de la Facultatea de Teologie, arhimandritul Iuliu Scriban şi al ii). O
revistă de înaltă inută era şi Revista Ortodoxă (1912-1916), redactată de un comitet din face făceau parte cei mai
distinşi teologi ai vremii: arhimandritul Iuliu Scriban, Ioan Popescu-Mălăeşti, Ioan Mihălcescu, Nicolae Dobrescu,
Constantin Nazarie şi episcopul Nicodim al Huşilor.
Literatura şi presa bisericească din secolul al XIX-lea au fost în strânsă legătură cu înfiin area şcolilor noastre
teologice şi că au cunoscut o dez-voltare continuă, încât la începutul secolului al XX-lea, unele lucrări teologice
româneşti au ajuns să fie cunoscute şi peste hotare. Chiar dacă unele au fost modeste, le revine meritul de a fi pregătit
drumul publica iilor valoroase bisericeşti de după 1918. Dintre gazetele şi revistele bisericeşti care au apărut în
provincie cele mai importante au fost Biserica şi şcoala la Gala i (1889-1897, cu mai multe întreruperi), Menirea
preotului la Râmnicu Vâlcea (1890-1898, cu întreruperi), Cuvântul adevărului, tot la Râmnic (1902-1909), unul dintre
cele mai bune periodice bisericeşti. La Piteşti a apărut Revista Societăţii clerului argeşan Frăţia (1900), care, în 1904,
şi-a schimbat titlul în Păstorul Ortodox (a apărut până în 1912). La Curtea de Argeş a apărut Calea vieţii, revistă
bisericească populară a Societă ii clerului „Apostolul“ din jude ul Olt (1904-1912). Din iulie 1912 până în iunie 1916, în
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locul acestor două reviste a apărut la Piteşti Adevărul bisericesc, ca
organ al Societă ii „Fră ia“ a clerului din Eparhia Argeşului. Societatea
„Ocrotirea“ a clerului din Mitropolia Moldovei a publicat la Iaşi
revista Ortodoxul. În perioada 1911-1915 a apărut, la Bucureşti,
Cultura, revista cântăre ilor bisericeşti din România, sub conducerea
unui comitet care-l avea în frunte pe Ion Popescu-Pasărea. La Cernău i,
profesorii Facultă ii de Teologie, cu ajutorul mitropolitului Silvestru
Morariu-Andrievici, publicau, din 1882, revista Candela, cu studii în
limbile română şi ru eană. În paginile acestei reviste au apărut studii de
certă valoare teologică. Revista a apărut, cu o întrerupere în timpul
Primului Război Mondial, până în anul 1946.
Spre deosebire de periodicele bisericeşti din ara Românească
şi Moldova, care aveau un pronun at caracter bisericesc-teologic, cele
din Transilvania aveau şi un caracter politic, literar, pedagogic şi chiar
economic, datorită faptului că Biserica din Transilvania a avut un rol multiplu în via a poporului român până în anul
1918. După Gazeta Transilvaniei (1838-1944), cu suplimentul Foaie pentru minte, inimă şi literatură (1836-1865),
editate la Braşov de marele cărturar George Bari iu, a apărut o nouă tribună de luptă pentru dobândirea de drepturi şi
libertă i democratice pentru români, Organul luminării, „gazetă bisericească, politică şi literară“ tipărită la Blaj, în 1848,
de Timotei Cipariu, ajutat de Aron Pumnul şi Iosif Mani (în a doua jumătate a anului a apărut sub numele de Organul
naţional).
Mitropolitul Andrei Şaguna a pus bazele ziarului Telegraful Român, „gazetă politică, industrială, comercială şi
literară“, care, de la 3 ianuarie 1853, apare neîntrerupt până azi, fiind astfel ziarul cu cea mai lungă existen ă din istoria
presei româneşti şi ziarul cu cea mai lungă apari ie din această parte a Europei. Până în 1863 apărea de două ori pe
săptămână, iar de atunci până în 1918, de trei ori. Din 1 ianuarie 1863, Telegraful Român a apărut cu litere latine,
folosind ortografia fonetică, fapt apreciat de mul i cărturari români, între care şi Mihai Eminescu. A doua gazetă oficială
ortodoxă, după Telegraful Român, a fost Lumina, „foaie bisericească, şcolară, literară şi economică, organ oficial al
eparhiei ortodoxe arădene“. Apari ia ei a fost hotărâtă în „sinodul“ Eparhiei Aradului din anul 1872. A apărut de la 1
august 1872, sub redac ia asesorului (consilierului) şcolar George Popa, urmat de profesorul Iosif Goldiş, viitorul
episcop de Arad, apoi de Vincen iu (Vasile) Mangra, viitorul mitropolit al Ardealului. La 29 iunie 1875, „din motive
grave materiale“, Lumina şi-a sistat apari ia.
La Arad a apărut, în anii 1869 şi 1871-1872, Speranţa, foaie literar-bisericească, gazetă a Societă ii de lectură a
teologilor români din Arad, cu concursul unor profesori şi cu ajutorul material al unor patrio i români de acolo. La 30
ianuarie 1877 a apărut noul organ oficial al Eparhiei Aradului, Biserica şi şcoala (săptămânal), „foaie bisericească,
şcolară, literară şi economică“, sub redac ia lui Vincen iu (Vasile) Mangra. De la 1 ianuarie 1879 a apărut în noua
„tipografie diecezană“, înfiin ată de episcopul Ioan Me ianu, sub conducerea unui nou redactor, Augustin Hamsea, până
în 1899 (cu excep ia anilor 1882-1883, când a condus-o din nou Mangra). Eparhia Caransebeşului şi-a avut propriul său
organ de publicitate, Foaia Diecezană (săptămânal), din 5
ianuarie 1886. Din aceste considerente, în ianuarie 1907,
profesorul Nicolae Bălan, viitorul mitropolit al Ardealului, a
editat la Sibiu Revista Teologică, „organ pentru ştiin a şi via a
bisericească“. Şi-a încetat apari ia în 1916, apoi a reapărut din
1921 până în 1947. A fost una dintre cele mai bune reviste de
specialitate din Biserica noastră, în care se publicau studii de
teologie, de istorie bisericească, probleme de pastorală,
liturgică, predici, ştiri din via a bisericească, recenzii etc. Între
anii 1910-1918 a apărut, la Timişoara, Revista preoţilor,
redactată de preotul David Voniga. Biserica greco-catolică a
avut mai multe periodice bisericeşti până în 1918, dar cu o
existen ă mai scurtă decât a celor ortodoxe. Spre deosebire de
presa bisericească ortodoxă din Transilvania, acestea puneau pe
primul plan problemele bisericeşti. Între anii 1865-1867 şi
1871-1872, preotul Grigorie Silaşi, vice-rectorul Seminarului
„Sf. Barbara“ din Viena, mai târziu profesor de limba română
la Universitatea din Cluj, a editat la Viena Sionul românesc,
„foaie bisericească, literară şi şcolară“.
Acest material a fost preluat după:

http://ziarullumina.ro/agenda-crestinului/istoria-crestinismului-mccxcvii-inceputurile-presei-bisericesti-romanesti
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STUDIIă●ăCERCET RIă●ăEVENIMENTE
■■■ G. Coşbuc, popularizator al ştiinţei la Albina.
La începutul toamnei se împlinesc 150 de ani de la
naşterea marelui poet George Coşbuc, care a văzut
lumina zilei la 20 septembrie 1866 în satul Hordou din
fostul comitat ardelean Bistri a-Năsăud. Aproape uitat
astăzi, cândva era nelipsit
din manualele şcolare şi
de la recitările elevilor. Şi
mai pu ini ştiu că a fost şi
un sârguincios gazetar,
colaborator
permanent
sau membru în redac ii,
mai întâi la Tribuna din
Sibiu, apoi la Lumea
ilustrată, Vatra, Foaia
interesantă, Semănătorul,
Universul literar, Viaţa
literară, Albina.La această
din urmă publica ie, pe
care a scos-o Spiru Haret
la 1 octombrie 1897 pentru informarea şi instruirea
ăranilor şi pe care a subintitulat-o “revistă enciclopedică populară”, G.Coşbuc va fi de la început membru
în comitetul de redac ie şi unul dintre cei mai activi autori
de articole de popularizare a ştiin ei. Iată câteva titluri
publicate în perioada octombrie-decembrie 1904: Ziua şi
noaptea la pol, Plante cari se hrănesc cu carne,
Instinctul conservării la păianjeni, Din înţelepciunea
popoarelor, Analogia în medicină, Din curiozităţile
japonezilor, Simbolica medicinei poporului. Sunt
materiale pe teme diverse, scrise – aşa cum arătam întrun articol publicat în Buletin de istoria presei, nr.7-8 iulieaugust 2014 - într-un limbaj simplu, accesibil popula iei
rurale sumar şcolarizate. De altfel, ataşamentul poetului
fa ă de via a de la ară şi oamenii de acolo se vădeşte
nu doar în aceste articole de popularizare a ştiin ei, dar
şi în numeroasele conferin e săteşti organizate pe
aceeaşi temă, prin care încerca să contribuie la
luminarea maselor ărăneşti pe care le-a iubit atât de
mult şi pe care a căutat să le prezinte într-o lumină cât
mai senină, mai idilică în poeziile sale.
■■■ Ceă şti iă despreă Congresulă ARIPă dină 2016? Sunt nevoit să
pun această întrebare generală, pentru că site-ul oficial al
Asocia iei Române de Istorie a Presei (realizat de Traian Mircea
Voineagu) e tot… neactualizat. Ultimul anun se referă la
Congresul de la Oradea din… 2015! Acum în 2016 să fie un
congres secret, inut în clandestinitate? E drept, anul trecut s-a
hotărât ca acesta să se desfăşoare la Timişoara. Universitarul
D.Vlădu din oraşul de pe Bega mi-a confirmat că a auzit că se va
ine în luna aprilie şi va avea ca temă ceva privitor la Revistele
ştiin ifice. Sunt convins că preşed. Ilie Rad a trimis deja o circulară
cu datele necesare membrilor ARIP. Dar de ce numai acestora?
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■■■ Ziarul Românul, Al.I. Cuza şi Unirea din 1859.

Unul din primele ziare care saluta alegerea lui Alexandru
Ioan Cuza ca domn al Moldovei în numele „presei celei
libere” era Românul din 6 ianuarie 1859. Tot el va
consemna şi bucuria mul imii adunate în ziua de 24
ianuarie pe Dealul Mitropoliei din Bucureşti la aflarea
veştii că acelaşi Cuza fusese ales domn şi al ării
Româneşti, fiind proclamat prin urmare „domn al
Principatelor Unite„ În numărul său din 27 ianuarie/8
februarie, ziarul descria astfel momentul: “Nu se auzeau
în toată capitala decât cele mai vii demonstraţii de
bucurie...singurul spectacol care se vedea pe toate
uli ele, pe la toate răspântiile, pe toate locurile publice
ale Bucureştilor. Fra ii noştri ărani... strigau acum cu
toată puterea energică a sufletelor lor: Să trăiască Cuza!
Să trăiască Domnul nostru! Se aruncau unii în braţele
altora, fără deosebire de condiţii, ca cum toţi, în general,
ar fi scăpat de jugul cel mai apăsător''. Curând, aceste
cuvinte aveau să fie ilustrate şi mai bine de măsurile
concrete luate de domnitor pentru desfiin area cenzurii şi
dezvoltarea cu adevărat liberă a activită ii publicistice.
Ziarele şi revistele ce apar acum se vor bucura vreme de
aproape nouă luni, de un regim favorabil, stimulând
cuvântul deschis, curajos. Adept înfocat al drepturilor şi
libertă ilor publice, în respectarea cărora vedea calea de
propăşire a societă ii noi, Al.I.Cuza va felicita pe membrii
Camerei când aceştia vor respinge un proiect de lege
asupra presei. „Lăsaţi – va spune domnitorul cu acel
prilej – lăsaţi jurnalele să vorbească liber; căci nimic nu e
mai frumos ca libertatea; abuzul va peri de sineşi, şi
libertatea îşi va da folositoarele ei fructe...” (Cf. V.
Boerescu, în “Steaua Dunării. Zimbrul şi Vulturul”, anul
IV, nr.201, 6 octombrie 1859, p.2). Miniştrilor săi,
îndeosebi după ce la preşedin ie a venit Nicolae
Kretzulescu, nu le convenea, însă, această posibilitate
acordată presei de a discuta despre orice subiect, fără
nici un fel de restric ie, mai ales că dezbaterea publică a
actelor guvernului provoca deseori analize critice, dintre
cele mai tăioase. În consecin ă, din toamnă se va
proceda la limitarea puterii presei, a rolului şi atribu iiilor
acesteia în via a politică a ării, luându-se chiar şi
măsura suprimării unor foi prea combative. Printre
primele periodice care vor cădea pradă regimului
draconic al presei introdus de primul-ministru
Kretzulescu va fi, din păcate, alături de Nichipercea, şi
Românul lui C.A. Rosetti, care va fi suspendat în
noaptea de 23 spre 24 septembrie 1859. Din acest
moment, el va deveni un opozant pe fa ă al domnitorului
Al.I. Cuza, contribuind chiar substan ial, prin materialele
critice publicate, la îndepărtarea acestuia prin lovitura de
stat din noaptea de 11/12 februarie 1866. Tare încurcate
pot fi uneori căile pe care le urmează presa!...!

■■■ A murit Elisabeta Polihroniade. Marea şahistă,
multiplă campioană na ională, mare maestră interna ională
din 1982, a fost şi o cunoscută ziaristă de şah. Născută la
24 aprilie 1935 la Bucureşti, avea aproape 81 de ani când
s-a stins din via ă la 23 ianuarie a.c. Licențiată a Facultăți
de Filosofie din cadrul Universității Bucure ti, s-a remarcat
rapid în “sportul min ii”, ob inând şase titluri na ionale şi
zece medalii la Olimpiadele de ah, individual sau cu
echipa, în 1973 devine campioană europeană, la egalitate
de puncte cu sovietica Nona Gabrinda vili i unguroaica
Maria Ivanka, a participat la peste 100 de competiții
interna ionale, multe dintre ele câştigându-le, a fost arbitră
la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice de ah. Ca ziaristă, a
realizat i susținut rubrici de ah în presa scrisă, la radio i
pe micul ecran, din 1960 până în 1997. Mi-aduc aminte că
la una din emisiunile de pe postul național de televiziune,
moderată de ea înainte de 1989, am fost prezentat şi eu
cu bogata mea colec ie de câteva sute de reviste şi căr i
de şah din toată lumea. A fost
director la Editura Epol, din
1992, editor
i director al
revistei române de şah Gambit,
din 1993, autoare a mai multor
cărți de specialitate, drept
pentru care în 1994 a fost
aleasă secretar general al
Asociației Mondiale a Scriitorilor
de ah (ICWA). A fost vicepre edinte al Uniunii Internaționale a ahului colar, iar în
2000 a fost declarată " ahista
română a secolului", în ancheta
Internet 2000-chess.ro.
■■■ Alţi ziarişti sportivi de şah. Pentru că tot am vorbit
despre această mare şahistă şi ziaristă în domeniu, să mai
amintim măcar câteva nume binecunoscute, colegi din
presă ai Elisabetei Polihroniade. Unul din ei este Uli
Vălureanu (Friedberg) (1930- 2014), redactor înainte de
1989 la România liberă, apoi, după stabilirea în Israel,
redactor al buletinului Bună dimineaţa, Israel şi al gazetei
on-line Isro-Press, care a îngrijit şi editat la Bucureşti mai
multe almanahuri Literatura şi jocurile minţii. Planeta Şah
(1985-1989). Apoi e vorba de Radu Voia (1922-2006),
specializat în jocurile de şah şi tenis. Fost campion na ional
la compozi ie-studii, ramură a şahului în care a ob inut şi titlul de
arbitru interna ional, a contribuit ani îndelunga i la apari ia
regulată a Revistei Române de Şah, la care a fost mai întâi
collaborator, apoi, o vreme, şi redactor. Este şi autorul mai multor

căr i despre tennis, între care şi Mică enciclopedie de tenis
(Ed. Sport-Turism, 1979). Alt împătimit iubitor al “sportului
min ii” şi mai ales al istoriei acestuia în ara noastră este
Marian Stere, al cărui www.stere.ro, vă oferă accesul
gratuit la peste 60.0000 de pagini digitale, ce cuprinde 100
de cărți i mai mult de 1.000 numere de reviste de şah,
printre care România Şahistă (dir. Ion H. Gudju), Şahul,
Revista Română de Şah, Şah-Mat, Arhi-Şah, Şah 32/64,
Timşah, Strategia, Buletin problemistic, Gambit etc.

■■■ Prof.univ.dr. Ion Marin (Universitatea Hyperion) a
dat aviz favorabil pentru scrierea a 24 de lucrări
ştiinţifice în puşcării. În mai multe materiale publicate pe
site-urile ziarelor Adevărul şi Ultima oră, dar şi pe cel al
Uniunii Ziariştilor Profesionişti, decanul Facultă ii
de Jurnalism de la Universitatea Hyperion dezminte
cu vehemen ă că ar fi
coordonat vreo lucrare
ştiin ifică a “scriitorilor din
puşcării”, cum apare pe o
listă a Ministerului Justi iei
întocmită de Administra ia Penitenciarelor. El nu ar fi dat
decât, “în baza procedurilor Ministerului Justiției, la
solicitarea penitenciarului, pe un formular tipizat, un aviz
prealabil, consultativ, prin care am considerat că lucrările
propuse, de pildă, de Sorin Roșca Stănescu și Dan
Diaconescu pot figura în categoria jurnalism”. Prin urmare,
sus ine fostul gazetar de investiga ii de la Scânteia şi
Adevărul, autor a “peste 300 de anchete împotriva
corup iei”, ajuns acum universitar, pentru “a clarifica
aceste afirma ii cu încărcătură acuzatoare gravă”, el îşi
rezervă dreptul de a ac iona “pe căile consacrate, inclusiv
în instan ă”.
Pentru a-l ajuta pe dl.I.M. în viitoarele sale
demersuri de apărare a “onoarei”, căci altfel consideră că
“nu a făcut nimic ilegal” şi “nici imoral”, să cităm art.69 din
Decizia Administra iei Na ionale a Penitenciarelor nr.619
din 14.10.2011, referitor la mult discutatele lucrări ştiin ifice
elaborate de de inu ii din închisori şi în urma publicării
cărora le e redusă pedepasa cu câte 30 de zile pentru
fiecare operă. Iată art.69:

“(1) În vederea stabilirii programului de lucru şi ţinerii
evidenţei timpului afectat realizării unei lucrări ştiinţifice,
solicitantul are obligaţia de a completa o cerere (conform anexei
nr.22) şi de a o înainta, spre aprobare, directorului unităţii.
(2) La cerere se anexează o recomandare scrisă privind
relevanţa tematicii în domeniul ales, din partea unui profesor
universitar sau a unui conferenţiar universitar din specialitatea în
care urmează să fie elaborată lucrarea”.

1. Aşadar, nu e vorba de un aviz, cu atât mai pu in de unul
consultativ.
2. Ceea ce a redactat, “maxim un sfert de pagină și nimic
mai mult”, cum singur recunoaşte, a fost “o recomandare
scrisă privind relevanţa tematicii în domeniul ales”.
3. E clar, chiar şi pentru cineva care nu are un doctorat în
drept la Academia de Poli ie, că între un aviz consultativ şi
o recomandare e o diferen ă uriaşă.
4. În plus, nu există o obliga ie legală de a da această
recomandare, care nu se referă doar la titlul lucrării, iar
I.M. recunoaşte că a făcut-o de bunăvoie.
Între beneficiarii “avizelor” girate de I.M., se
numără nu doar Sorin Roșca Stănescu şi Dan Diaconescu, ci şi Dan Păsat, Dumitru Rebegea și Florentin
Scalețchi, ale căror lucrări nici măcar nu le-a văzut.
Deocamdată, Guvernul a suspendat aplicarea art.96
alin.(1) lit.f) din Legea nr.254/2013.
VOM REVENI
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Gazeteăspanioleădină

rileădeăJosăînăsecolulăXVII:

Gazeta de Amsterdam şiăNoticias Principales y Verdaderas
(Traducere din revista ÁMBITOS, nr.7-8, Semestrul 2/2001-Semestrul 1/2002, p. 215-237)

Dr. Javier Díaz Noci

Facultatea de Ştiin e Sociale şi Comunicare, Universitatea din ara Bască
Jurnalismul vechi, anterior anului 1789, este încă şi astăzi, şi în ciuda importan ei sale, necunoscut. La fel este
în cazul Spaniei şi al gazetelor spaniole, nu doar al celor din Peninsulă, ci şi al celor din ările de Jos. În afară de La
Gaceta de Madrid, din diverse motive, istoricii jurnalismului trec tiptil peste celelalte gazete apărute în restul Spaniei şi,
la fel, peste acelea editate în limba spaniolă în ările de Jos, Flandra şi Olanda, în secolul XVII. Noi ne vom a inti ochii
exact pe aceste periodice, până acum practic necunoscute în ciuda influen ei şi rolului lor important în epocă, după cum
o demonstrează retipărirea a numeroase astfel de gazete de-a lungul a zeci de ani în Spania, concret în San Sebastián.
Prin urmare, vom analiza Gazeta de Amsterdam, publicată de către comunitatea sefardí olandeză între 1675 şi 1690,
Noticias Principales y Verdaderas, care apărea la Bruxelles între 1685 şi 1704, şi retipărirea acestei ultime gazete şi a
altor posibile periodice flamande în San Sebastián.
Gazeta de Amsterdam
1. Cultură şi comunicare în comunitatea sefardí din Olanda
Prima, în ordine cronologică, dintre gazetele în limba spaniolă care se editează în ările de Jos este cea care,
din 1675 şi până în 1691 cel pu in, este publicată la Amsterdam de către tipograful sefardí David de Castro Tartás. Datele
le-am ob inut de pe exemplarele existente în principalele colec ii pe care le cunoaştem, cea de la Biblioteca Regală din
Olanda (Koninklijke Bibliotheek), diverse exemplare săptămânale consecutive din anul 1675 şi un singur exemplar din
1
1690 , denumit Gazeta española de Amsterdam, cu clară referin ă la limbă – care este sensul în care utilizăm cuvântul şi
în această cercetare a noastră – şi nu la na iune; şi cea care se află în Hemeroteca (Colec ia de ziare) Municipală din
Madrid, care are exemplare din 1690 (şase numere) şi 1691 (şapte numere).

Prima noti ă asupra acestei gazete ne-o oferă cercetătorul căruia îi datorează probabil cel mai mult
istoria jurnalismului în Spania, José Altabella. În a sa Evolución de los estudios de historia de la prensa en
España y de la prensa como fuente histórica (Evolu ia studiilor de istorie a presei în Spania şi presa ca izvor
istoric), Altabella ne asigură că “primul periodic evreiesc din lume este o gazetă sefardí tipărită la Anvers”, al
cărei început datează din 1674 şi despre care spune că ar fi fost “scrisă în ladină (…) cu caractere latine”.
Izvorul acestor date pare să fie indirect, mai concret un text din 1975 (nu e foarte clar dacă o monografie sau un
articol de revistă) de Maurice Kraizman, La presse juive en Belgique et aux Pays-Bas (Presa evreiască în Belgia
şi ările de Jos) (Altabella, 1983:30). La vederea exemplarelor citate, multe date din cele men ionate de
Altobella sunt eronate: în primul rând, nu ne sunt date asigurări certe că este vorba despre primul periodic
evreiesc din lume. Pe de altă parte, chiar dacă fusese tipărit de un tipograf de această religie, publicul său pare
să fie mai larg decât comunitatea sefardí din Amsterdam. În al doilea rând, gazeta a fost tipărită la Amsterdam,
şi aşa cum se specifică în antetul fiecărui exemplar, nu la Anvers. În al trelea rând, idiomul folosit nu este
ladino, ci cel spaniol de epocă, şi bineîn eles se folosesc caractere latine, exact aceleaşi ca şi în Spania.
_______________________
Concret, la Biblioteca Na ională din Amsterdam se păstrează numerele 1-53 din 1675 (lipsesc nr.2 şi 51), care acoperă perioada 7
ianuarie – 30 decembrie, precum şi nr.14 din 1690, corespunzător săptămânii de la 3 iulie 1690.
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