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Mulţumim, dragi Cititori fideli!
■■■ George Anca (Bucureşti): Îmi pare rău că nu am
putut onora invitaţiile tale de a participa la tradiţionalele
„Colocvii de marţi” din această vară, mereu interesante şi
incitante. Nici în 26 iulie, când m-ai programat cu o temă
despre „Ziarişti clasici”, nici în 30 august a.c. – nu am fost
în Bucureşti. Pensionar fiind, încerc să-mi stabilesc măcar
temporar „reşedinţa mea de vară... la ţară”, vorba pe
nedrept uitatului Al. Depărăţeanu. Din păcate, cel puţin
satul meu de pe Valea Luncavăţului a ajuns o junglă, în
care oamenii se sfâşie între ei mai rău ca animalele, se
fură şi se recoltează holdele altora, se stă cu parul pe
mejdină (hotar) sau chiar pe drumurile de acces şi nu mai
te lasă să ajungi la propriul pământ, cu gândul ascuns că,
bucureştean fiind de peste 40 de ani, poate renunţi şi le
rămâne lor încă o bucată de pământ... Iar în timpul acesta
primarul, poliţaii şi alţi trepăduşi locali se prefac că îţi
ascultă plângerile, fac comisii de control la faţa locului, dar
se duc şi discută doar în casele celor vinovaţi de
încălcarea legii, iar apoi râd de neputinţa ta de a ţi se face
dreptate. Sau cum rânjea cu cinism şeful de post: „Domnu,
dacă nici la dv. la Bucureşti nu se respectă legile, ce să
spunem noi ăştia amărâţii de la ţară? Aici nu se prea ştie
ce sunt codurile penale sau civile, şi nici nu se prea
respectă... Mergeţi la tribunal, dacă sunteţi nemulţumit!” Iar
eu nu vroiam decât să stau pe terasa casei mele modeste
din centrul comunei, să citesc şi să scriu, să-mi văd în
primul rând de treburile mele literare şi gazetăreşti, să mă
înţeleg prieteneşte şi ca între oameni cu toţi. Şi – dincolo
de o mână de derbedei, protejaţi de autorităţile aflate în
cârdăşie cu raufăcătorii – sunt destui foşti colegi de şcoală
primară, prieteni vechi, dar şi tineri de azi, pe care eu nu-i
mai cunosc, dar care doresc să trăim în armonie, în
înţelegere şi într-ajutorare, nu în certuri, dezbinări şi alte
lucruri urâte. Deşi „poet din fire”, multă vreme cu capul
printre nori, a trebuit să mă adun din lumea mea idealizată
şi, ca în Vestul sălbatic, să-mi apăr bruma de moşioară,
câteva bucăţele de pământ rămas de la părinţi, bunici şi
stră-bunici, căci am şi eu copii, nepoţi, curând stră-nepoşi
care vor să moştenească şi ei ceva de la „ăi bătrîni”.
Pentru că cine nu respectă trecutul, nu va avea nici viitor.
Altfel, numai Dumnezeu ne mai poate ajuta!...
● Daniela-Mihaela Florescu (Braşov): Vă vom trimite,
desigur, toate numerele din BIP în care apar articole
extrase din teza dumneavoastră de doctorat.
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● Iulian Boldea (Tg. Mureş): Mulţumim că ne citiţi şi pe
noi, printre atâtea multe lucruri minunate pe care le
faceţi în presă şi la universitate.
● Maria Olar (Suceava): Da, într-adevăr: „Ca un leu vaţi năpustit asupra neinformatului Mircea Coloşenko.
Aşa se cade, cum ar zice Leca...” Am reţinut cu plăcere
invitaţia dv. că „vă aşteptăm oricând la noi”, după ce
reveniţi de la fiica din Franţa.
● Benone Neagoe (Bucureşti): Aprecierea dv. ne
obligă la exigenţă în continuare. Da, cred şi eu că BIP
merită tipărit, poate chiar cu ajutor de la UZPR.
● Liviu Papuc (Iaşi): Dacă măcar o informaţie este
interesantă şi folositoare pentru cititorii noştri, suntem
răsplătiţi pentru eforturile de redactare şi editare. Ce mai
lucrezi? Trimite-mi şi mie ceva pentru revistă.
● Ion N. Oprea (Iaşi)): Ultima carte primită de la dv.
este „Dacia preistorică. N. Densuşianu prezentată de
C.I. Istrati”. O să o prezentăm succint în acest număr.
● Alexandru Cetă eanu (Canada): Am primit revista
Destine literare şi vă trimitem şi noi, la schimb, toate
numerele Buletinului de Istoria Presei, de la începuturi
până astăzi. Felicitări pentru interesul constant pe care îl
manifestaţi faţă de literatura şi cultura românească în
general. Aşteptăm şi o eventuală colaborare a dv.
● Viorel Frîncu (Buzău): Interesant, ca de obicei,
almanahul Renaşterea buzoiană pe 2016 pe care mi l-ai
trimis. Îl voi semnala chiar în acest număr. Poate mai
găseşti ceva materiale şi pentru revista BIP. Te aştept,
prietene.
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

Istoria presei trăită sub ochii noştri:

Revista Astra
după 1989 şi până în 2000
*
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
Context politic, social și cultural. Credem că lucrarea de fa ă ajută pe cei interesa i de o concluzie istorică
asupra lui decembrie 1989 tocmai prin prezentarea evolu iei presei literare bra ovene în lunile i, apoi, în deceniul care a
urmat revolu iei. Din înse i tribula iile la care presa românească i, în particular, cea bra oveană, a fost supusă în
intervalul de timp desemnat, se pot face deduc ii asupra a ce a contat în România i în Bra ov atunci i care a fost
influen a jurnalisticii, a literaturii i a culturii asupra momentului politic, precum i cum noua realitate politică s-a implicat ori
a influen at jurnalismul, literatura i cultura.Trebuie să atragem aten ia de la început că ni se pare simptomatic cum
publica iile i grupările literare i jurnalistice din Bra ov au răspuns schimbărilor din anul 1990, cu polarizările politice şi
crizele apărute. De asemenea, felul în care publica ii vechi, programele publica iilor nou apărute s-au adaptat,
interac iunea i circula ia între redac ii, primele semne ale economiei de pia ă i efectele imediate asupra tuturor pot
constitui subiecte de studiu autonome. Putem afirma că primele ase luni ale anului 1990 con in în ele germenii întregului
deceniu de la sfâr itul secolului i ne putem proba aser iunea prin exemple i coresponden e. După 1990, avem de-a face
cu o adevărată explozie de reviste, în primul rând mai greu cuantificabilă, pentru că au avut cele mai diverse nuanţe, au
polemizat între ele, au renăscut unele din altele, s-au continuat unele pe altele, şi-au împrumutat programul, formatul, au
primit pecetea unui redactor sau, în sfârşit, au sucombat (de cele mai multe ori din motive financiare). În Bra ov, numărul
revistelor literare nu este impresionant, sunt numai treisprezece la număr, dar acum apar publicaţii care confirmă în presa
literară sau în care extraesteticul intervine în estetic, producând două efecte principale: fie suspendarea acelora care nu
corespund, inclusiv prin literatura agreată, din punct de vedere politic, fie crearea unora care î i fixează prin program
ruperea de momentul politic – publica ii neoavangardiste, precum cele studen e ti: Erată, i, Neohopi –, fie apariţia altora
care doresc primatul dezbaterilor culturale i literare asupra celor politice, cum a fost revista Interval.
Astra în 1990 reflectă schimbarea regimului politic, explozia de libertate reprezentată prin numere incisive, între
care cea mai percutantă apari ie la nivel na ional este numărul 5 (224) din mai 1990. Astra pune portretul Regelui Mihai
pe prima pagină, iar prin cuprins se arată a fi un bastion al luptei anticomuniste, ajunsă acum în faza Pie ei Universită ii.
Se publică o convorbire a lui Vasile Gogea cu Monica Lovinescu i Virgil Ierunca, realizată în aprilie 1990, la Paris. Astra
anului 1990 se confrunta cu probleme serioase, ca majoritatea publica iilor acelui an, dar i cu probleme de altă natură:
fără salarii plătite i fără să împărtă ească acela i radicalism, o parte din oameni părăsesc redacţia peste vara i toamna
lui 1990. De-abia către sfâr itul anului, într-un tiraj mult redus, tipărit pe banii de reclamă, cei răma i (Aurel Ion Brumaru,
Vasile Gogea, Leonard Oprea i Alexandru ion) publică un număr multiplu – fapt care se va mai repeta de câteva ori în
anii următori –, radicalizat ca imagine i mesaj.
Astra între 1991 şi 1994. În 1991, revista Astra apare o singură dată, numărul 228 nu are nicio indica ie de
lună calendaristică. Formatul este tabloid, hârtia este de ziar. Vasile Gogea este noul redactor- ef, iar adjunct, Aurel Ion
Brumaru; redactori: Leonard Oprea i Mihai Arsene (care îi va ceda locul lui Arthur Larion, în 1992). În 1992
(corespunzător anului de vârstă XXV), fără men ionarea lunii de apari ie, Astra se tipăre te de patru ori în formatul i pe
hârtia de tabloid, în 20, respectiv, în 12, în 20 i iar în 12 pagini, însă înregistrează numerele 1-2 (229), 3 (230), 4-5 (231)
i 6 (232) [acesta, cu o gre eală de tipar: 1993 în loc de 1992, pe banda de subtitlu] ale noii serii. Este editată cu
subven ie directă de la Ministerul Culturii. Vasile Gogea este redactor- ef, Aurel Ion Brumaru este secretar general de
redac ie, Arthur Larion – secretar de redac ie, iar Leonard Oprea apare ca manager. Cu primul număr din 1992 apare i
suplimentul Cetatea Cre tină, coordonat de Aurel Ion Brumaru. Anul 1993 înregistrează Astra în cinci apari ii pentru ase
numere, cu prima apari ie contând ca numărul 1-2 (233) pe anul aflat în curs. Inspectoratul pentru Cultură al Jude ului
Bra ov se implică în editarea revistei; Leonard Oprea i Vasile Gogea părăsesc redac ia sau li se creează toate condi iile
să plece, iar de la numărul 5 (236), academicianul Alexandru Surdu devine director. Schimbările se văd foarte clar în
politica editorială, Astra de după plecarea redactorilor radical anticomuni ti, făcând o întoarcere spre autonomia culturii în
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fa a politicului i, din păcate, spre un paseism exprimat prin publicarea unor texte literare cu poetici anacronice sau prin
reluarea „misiunii educative” i tipărirea versurilor elevilor bra oveni. 1994 este un an fără Astra, finan area i garantarea
programului revistei, de preferin ă apolitic, fiind problemele cu care se confruntă cei răma i să lucreze la ea (în spe ă,
Aurel Ion Brumaru i Arthur Larion, fiindcă academicianul Alexandru Surdu este implicat în alte proiecte).
Astra între 1995 și 1997. Realizând o compara ie între Astra din 1989 i cele de până în 1995 – acestea
urmând scheletul ideatic din chiar primul număr de după evenimentele din decembrie 1989 –, se poate observa că
factorul politic a fost determinant: în Astra de sub regimul ceau ist se ajunsese la ultima consecin ă a abera iilor cultului
personalită ii i anticulturalismului de sistem, în Astra postdecembristă atitudinea anticomunistă i-a găsit cele mai diverse
forme de exprimare, cultivând mărturia – în proză, poezie sau articol – ca specie între literar i jurnalistic i eseul politic
opozi ionist. Totu i, a a-numita autonomie a culturii i-a găsit argumente i înainte, i după decembrie 1989. Dacă
înainte, autonomia culturii părea o formă de rezisten ă la comunism, după, autonomia culturii a părut o formă de
neimplicare, de acord tacit cu noua putere. În 1995 apare o altă serie a revistei Astra, a Asocia iei Transilvane pentru
Cultura Poporului Român, sus inută de Ministerul Culturii i Inspectoratul pentru Cultură Bra ov i, din 1997, de Consiliul
Jude ean Bra ov i A ezământul „ ării Bârsei”, iar din 1998, apare i în colaborare cu Gazeta de Transilvania. Redactoref era Aurel Ion Brumaru, apoi Ion Itu, secretar general de redac ie era Corneliu Merlău, urmat de Liviu Com ia, consilier
editorial fiind Eduard Huidan. A apărut până în 2000. Directorul seriei era academicianul Alexandru Surdu. Rezultatul
imediat al ideilor lui Alexandru Surdu a fost practicarea unui spirit al incluziunii totale, aproape populist, care se degajă din
cuprinsul revistei.
Această serie din Astra este, a a cum afirmă i Daniel Drăgan în cartea sa, Apel la memorie, dar i Andrei
Bodiu, într-un interviu pe care ni l-a acordat, mai valoroasă decât precedenta serie de după 1990, pornind de la con inut,
la hârtia pe care este tipărită revista şi până la grafica de calitate. Remarcabil în această serie este că genera ia ’80 avea
rubrică proprie,specială i permanentă: „Texte i pretexte” este tema unei dezbateri, a unei mese rotunde, cu scriitorii
Gheorghe Crăciun, Vasile Gogea, Andrei Bodiu i studentul Cătălin Badea.
Odată cu schimbarea conducerii politice în 1996, i în Astra academicianului Alexandru Surdu se înmul esc
articolele cu tentă politică infuzate de monarhismul difuz al redac iei.
Din punctul de vedere al presei literare, revista Astra dintre anii 1995 i 1997 este un caz original,
îndepărtându-se de tendin ele existente la momentul respectiv în România, de constituire a cuprinsului specializat, chiar
tematic. Astra directoratului academicianului Alexandru Surdu a devenit într-adevăr numai revista Bra ovului i doar atât.
Lipsa ecourilor na ionale va fi resim ită ca o lipsă importantă în realizările revistei.
Astra între 1998 și 2000. Între 1998 i 2000 există Astra condusă de directorul Alexandru Surdu. Dar în luna
octombrie a anului 1998 mai apare încă o publicaţie lunară Astra – revistă de cultură, editată de Consiliul Jude ean
Bra ov. Formatul revistei era de 21x26 cm. Director era Costel Ionescu, Aurel Ion Brumaru – redactor- ef, Carmen Andrei
– secretar general de redac ie, redactori erau Mircea Doreanu, Ruxandra Ivăncescu, Florin Maghiar, Mihaela Malea
Stroe, Cătălin Badea-Gheracostea, Claudiu i Alina Coman. În revistă sunt publicate poezii, proză, interviuri, cronici
literare, plastice, dramaturgie, memorii, anchete i studii de politologie i sociologie. Colaborează Adrian Marino, Nicholas
Catanoy, Andrei Codrescu, Adrian Hamzea, Radu Pavel Gheo, Nadia Cella Pop etc. Ultimul număr apare în august 2000.
Concluzionăm că între 1998 şi 2000 au existat la Bra ov două reviste Astra, una a Despăr ămânului ASTRA, director fiind
academicianul Alexandru Surdu i redactor- ef Ion Itu, şi Astra editată de Consiliul Jude ean, cu director Costel Ionescu i
redactor- ef Aurel Ion Brumaru. Apari ia la Bra ov a două reviste cu acela i titlu a produs animozită i i chiar ilaritate, la
bază stând ambi ii provinciale.
A adar, în anul 1998, revista Astra, editată de Asocia iunea Transilvană pentru
Literatură Română i Cultura Poporului Român, în colaborare cu Gazeta de Transilvania,
director Alexandru Surdu, pre edinte al Despăr ământului ASTRA Bra ov, avea sediul pe
strada Mihail Sadoveanu nr. 3. În 1999 apar 12 numere în continuarea anului 1998, astfel
că primul număr din anul II al seriei (1999) apare ca numărul 1 (5), până la numărul 12
(16). Rubricile sunt în continuare acelea i, chiar i numărul de pagini era invariabil acela i,
96, singura schimbare este că de la numărul 4 din anul 1999 revista este scoasă i în
colaborare cu Editura Orientul latin. Anul III (2000) de apari ie parcurge numerele de la 1
(17) la 9 (25). A adar, această serie a Astrei conduse de Alexandru Surdu, din 1998 i
până în anul 2000, are 25 de numere a câte 96 de pagini fiecare. Anii 1999-2000 ai
acestei Astre nu aduc nimic nou, nu impun vreo personalitate i rubricile rămân acelea i,
având un con inut mai mult cultural, cu tot mai pu ină literatură.
Între cele două Astre care au apărut în paralel a existat un conflict privind
legalitatea apari iei Astrei conduse de Alexandru Surdu, fiind chiar i un proces în acest
sens. Lipsa unei apari ii constante i pre ul schimbător au făcut ca revista Astra să aibă o
priză redusă la distribuitori. Retururile masive i încasările minime, apoi reformarea întregii
administra ii culturale bra ovene în urma alegerilor din 1996, au impus schimbarea i la
Astra – este scoasă de sub egida A ezământului Cultural „ ara Bârsei” i devine editură a

4

Consiliului Jude ean Bra ov, cu scopul principal de a edita o revistă în stare să se autoîntre ină din vânzări. Se
organizează concurs pentru posturile din redac ie, adică patru redactori, un secretar general de redac ie (Carmen Andrei),
un consilier artistic (Gabriel Stan), un tehnoredactor, to i afla i sub redactorul- ef (Aurel Ion Brumaru) i directorul revistei
i editurii (Costel Ionescu). Revista are un Consiliu de administra ie, compus din Costel Ionescu, Virgil Grosaru, Florian
Paraschiv, Aurel Ion Brumaru, Andrei Bodiu, i un Colegiu de redac ie, format din Costel Ionescu, Adrian Marino, Aurel
Ion Brumaru, Andrei Bodiu, Alexandru Mu ina (primul pentru a o gira economic, următorul pentru a-i asigura valoarea
culturală).
Astra lui Costel Ionescu prime te un nou sediu, pe strada Ecaterina Varga, nr. 23; încearcă i reu e te să intre
în ritmul lunar de apari ie; se rupe cu totul de seriile precedente, ca i când ar fi o publica ie fără istorie – nu i se mai
înscrie pe copertă, în paranteză, numărul total de apari ii; activitatea editorială devine semnificativă, astfel că, la doi ani de
la (re)lansare, Astra se poate autosus ine; nu scapă însă de sub influen a politicului. Programul revistei, „Astra” i reforma
în domeniul culturii, face o analiză a cauzelor crizei în care se află România i oferă apte puncte în jurul cărora se
construie te noua publicaţie: reintegrarea culturii bra ovene în cea occidentală, promovarea crea iei originale bra ovene,
promovarea contribu iei bra ovene la dialogul doctrinar, cultivarea limbii române, spiritul critic, cultivarea argumentelor
adevărului, cultivarea tradi iei, cultivarea modernului cu refuzul extravagan elor, rea ezarea vie ii bra ovene pe temeiuri
moral spirituale.
Tot Costel Ionescu lansează i sloganul revistei: „Noi vrem să găsim adevărul, ignorând adversarul i limitele
sale!”, aflat pe coperta I. Formatul revistei este unic: din conlucrarea artistului Gabriel Stan cu tehnoredactorul Iosif Vaida,
inând cont de pasiunea directorului pentru teatru, Astra va apărea sub forma unui caiet de teatru, un A4 pe orizontală, cu
o copertă din carton velin, tipărit în alb-negru i o culoare care va fi marca numărului respectiv, interiorul din hârtie albă
mată, 90 de pagini, tipărit alb-negru, i cu pagini A5 de calc tipografic, pe care se vor găsi reproduceri după grafica lui
Gabriel Stan. Ca obiect, mai ales că pentru fiecare text în parte, indiferent de genul său, echipa grafician-tehnoredactor
personalizează fonturile titlului i ilustra ia, Astra este o mare reu ită, o edi ie de lux la nivelul tehnologic existent în 19982000. În această serie a Astrei numerele au fost caracterizate printr-o uniformitate a calită ii i a con inutului. Specific
revistei era că fiecare dintre numere avea o altă culoare pentru copertele pe care erau reproduse opere de artă. Pentru a
rezuma, Astra încheie un deceniu de apari ii sporadice i cu efect mediocru, în cheia cu care a continuat după 1992. Nu
se poate face o revistă de literatură na ională dacă scopul principal este definirea rolului Bra ovului. Nu se poate face o
revistă de cultură de care să se ină cont dacă polemica este eliminată programatic sau este întotdeauna determinată de
ideologia politică. Chiar dacă, de-a lungul ultimilor doi ani de apari ie, calitatea traducerilor nu a scăzut cu nimic, alegerea
lor s-a făcut tot înspre a confirma estetica anacronică a restului revistei. Între 1998-2000, revista Astra nu a lansat pe plan
na ional nicio idee i niciun autor, ceea ce, în ciuda programului enun at la început, o face să continue, de pe altă tribună
politică, ineficien a culturală a Astrelor precedente. Chiar dacă problemele legate de periodicitate, distribu ie i acoperire a
costurilor au fost eliminate, editura Astra înregistrând la trecerea în anul 2000 i un mic profit, Astra, ca revistă, nu a mai
avut impactul celei din primele ase luni ale anului 1990.
Fa ă de reviste cu acela i format din ară, supravie uitoare vicisitudinilor tranzi iei române ti, cum ar fi Vatra de
la Târgu-Mure , Poesis de la Satu-Mare, Orizont de la Timi oara, Junimea i Convorbiri literare de la Ia i, Astra a văzut,
după fiecare tur de alegeri politice, o schimbare de redac ie, de program i de format. Acest lucru înseamnă că ea a fost
receptată, între 1990 i 2000, de către oamenii de decizie în primul rând ca o tribună politică i ca o revistă a unei literaturi
motivate politic. Rezisten a prin cultură a devenit un militantism prin cultură, şi, pentru că sprijinitorii Astrei au fost în
primul rând de nivel jude ean, a fost natural ca anvergura Astrei, indiferent de directoratele ei, să fie numai jude eană.
Provincialismul politic a fost dublat de cel estetic, sub lipsa grilelor valorice sau prin aplicarea uneia sui-generis, incluzivă,
tolerantă cu mediocritatea, lipsită de curajul avangardismului sau de viziunea postmodernismului.
Singurul redactor constant între 1990 i 2000, în toate seriile Astrei, a fost Aurel Ion Brumaru. Cre tin grecocatolic, filosof în traiectoria lui Blaga i Noica, Aurel Ion Brumaru ine rubricile despre „Credin a cre tină” i „Filosofia
românească” într-o notă constructivă, metodică.Tradi ionalismul implicit al scrierilor sale l-a făcut să fie coloana vertebrală
a apari iilor Astrei, până într-acolo încât i după 2000, când o altă serie a revistei va fi constituită sub conducerea lui Doru
Munteanu, Aurel Ion Brumaru să fie necesar în redac ie. Se poate spune că este singurul care a făcut carieră la Astra i
fiecare serie îi poartă amprenta.
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Ultima legiuire de presă din timpul dualismului
Asupra presei, după 1872, în Transilvania, aflată sub regimul dualismului austro-ungar, vor
acţiona şi prevederi ale unor legi nespeciale. Fără a încerca epuizarea tuturor izvoarelor juridice în materie,
vom face o succintă trecere în revistă a celor mai importante, dar fără a insista asupra lor. Să amintim,
totuşi, fie şi fugitiv, câteva din ele: Legea V din 1878, Legea XL din 1879, Legea XXXIV şi Legea XLI din
1897, Legea LIV din 1912 şi altele.
Ultimul act legislativ anume asupra presei, dat în perioada dualismului, a fost Legea XIV din
1914. Aceasta era o lege specială, reglementând normele de dreptul presei: de drept penal, de drept civil,
de drept procedural şi de execuţie. Prin art.63 se abrogau toate dispoziţiunile legilor, precum şi regulele
dreptului cutumiar contrarii ei, stabilind în mod hotărâtor care legi anume rămâneau în vigoare.1
Referindu-se la principiile conducătoare care au călăuzit pe legiuitor în elaborarea acestui act
legislativ, Balogh Jenö, ministru de justiţie pe-atunci, arăta, în expunerea de motive a proiectului asupra
legii presei, depus la data de 25 octombrie 1913, că a avut în vedere două lucruri:”...să asigure libertatea
presei serioase şi cinstite, iar în contra abuzurilor săvârşite prin presă să acorde lezaţilor o rapidă şi
operantă apărare.”2
Legea
din
1914, ca şi cea din 1848,
proclamă
principiul
libertăţii presei în chiar
articolul 1: „Prin presă
oricine îşi poate comunica şi
răspândi
gândirile
sale.” Ceea ce aduce nou faţă
de alte legi similare e
definiţia pe care încearcă s-o
dea presei (din punct
de vedere juridic, desigur).
Art.2 specifică, astfel:
„Produs de presă este
multiplicarea pe cale
tehnică sau chimică a oricărei
scrieri,
desen
sau
compoziţie muzicală”. De
remarcat
precizarea
făcută în aliniatul următor:
„Normele
de
drept
stabilite asupra produselor de
presă trebuiesc aplicate
corespunzător
şi
la
exprimarea multiplicată
a gândirei prin fonograf sau
alt aparat.” În continuare, capitolul II tratează despre „poliţia presei”, ocupându-se de regulile ce trebuiau
îndeplinite de cei care se ocupau cu elaborarea produselor de presă, cu răspândirea şi expedierea
acestora. Privitor la editarea ziarelor periodice, reţinem necesitatea de a face dovada că atât redactorul,
cât şi editorul, sunt cetăţeni români şi majori (art.17), iar în cazul scoaterii unui ziar cu conţinut politic,
trebuia şi dovada depunerii cauţiunii (art.18). În vederea asigurării dreptului la replică, ca şi a restabilirii
unor adevăruri calomniate prin vreun articol oarecare, se prevedea dreptul la răspuns (art.20).
Răspunderile penale erau reglementate prin articolele 24-31, iar responsabilităţile de presă, prin articolele
32-44, conţinând şi unele reguli de procedură în materie de presă, reguli ce vor fi dezvoltate în capitolul IV.
Legea mai cuprindea (art.57-60) şi câteva dispoziţiuni referitoare la raporturile de drept existente între
editorul ziarului şi membrii redacţiei, raporturi altele decât cele incidente normelor de drept comun.
Pentru perioada războiului au rămas în vigoare şi articolele 11 şi 25 din Legea LXIII (cu caracter
excepţional) din 1882, care stabilea pedepse grele împotriva acelora care difuzau publicaţii româneşti sau
străine fără autorizaţia cuvenită, precum şi alte măsuri menite să asigure securitatea statului.
Cu modificări ulterioare, dintre care cele mai importante sunt aduse de Decretul IX din 12 aprilie
1919, această lege va fi în vigoare până la 1931, când se va face unificarea legislaţiei României întregite.

Cf.Carol Nesselrode, Legea asupra presei şi Legea asupra apărărei onoarei, (Aplicabile în Ardeal), Oradea,
1931, p.42.
2
Ibidem, p.30.
1
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În căutarea unor ziare şi reviste
La Casa memorială “I.G. Duca” de la Măldăreşti - Vâlcea

În vara aceasta am fost până la Măldăreşti, lângă
Horezu, ca să văd în mod special Casa memorială a fostului
prim-ministru liberal I.G. Duca. Am venit pe mirifica Vale a
Luncavăţului de la Şirineasa, acolo unde se află casa mea şi
a părinţilor mei, şi unde îşi are sediul şi Centrul Român de
Istoria Presei. Mai fusesem aici, vizitasem nu doar Casa
memorială, construită în 1912 de marele om politic, ci şi cele
două cule din apropiere, Cula Greceanu şi Cula Duca,
ambele construite de generaţii succesive ale boierilor
Maldăr, ultima fiind cumpărată de I.G. Duca în 1907. Lângă
aceasta îşi va înălţa o casă de vacanţă, în autentic stil
oltenesc de munte, unde îşi va petrece multe clipe de răgaz,
singur sau cu prieteni de partid şi demnitari ai vremii, fugind
din tumultul vieţii Capitalei.

I.G. Duca s-a îndrăgostit brusc şi pentru totdeauna de aceste locuri încântătoare încă din decembrie
1902, când, proaspăt licenţiat în drept, venise pentru prima dată ca ajutor de judecător la Ocolul Vâlcea, Plasa
Horezu. Avea 23 de ani. Preluarea conducerii organizaţiei judeţene Vâlcea a Partidului Naţional Liberal îl va
face să revină şi mai des la proprietăţile sale de la Măldăreşti. După asasinarea sa în decembrie 1933 pe
peronul Gării din Sinaia, va fi înmormântat, conform dorinţei sale testamentare, în pridvorul Bisericuţei din
Urşani, o localitate din apropiere, iar cea de-a doua soţie a sa, Nadia, va rămâne să locuiască în continuare în
casa de la Măldăreşti până la moartea acesteia în 1968.
Aici, I.G.Duca îl va primi pe Regele Carol II, pe Regina Maria şi fiul său Mihai, membri însemnaţi ai
Guvernului, politicieni, dar şi ziarişti renumiţi, precum Pamfil Şeicaru, sau chiar delegaţii de ziarişti străini
cărora le va arăta frumuseţile locului şi le va acorda interviuri. Mai trebuie spus că, înainte de a ocupa funcţii
importante în Guvern, omul politic I.G. Duca a fost şi un reputat ziarist. De altfel, alegerea lui Duca de a
conduce ziarul Viitorul Vâlcei, care a apărut la 10 octombrie 1920, ca “foaie pentru popor” a Partidului NaţionalLiberal din judeţul Vâlcea, venea după ce el lucrase deja ca director al oficiosului liberal Viitorul din Bucureşti
între 1914-1918 şi căpătase experienţă managerială în presă (vezi BIP, nr.9-10, 11 şi 12/2014). El se dovedise
un publicist redutabil încă din anii studenţiei, fiind colaborator la prestigiosul cotidian Universul între 1899 şi
1914, ca şi la revista Viaţa românească, Democraţia, Flacăra sau Arhiva Societăţii Ştiinţifice şi Literare din Iaşi
(1891-1908), a lui A.D.Xenopol. În semn de preţuire, după Primul Război Mondial a fost ales în unanimitate
preşedinte de onoare al Sindicatului Ziariştilor.
Am căutat la Casa memorială din Măldăreşti ziare şi reviste la care a colaborat I.G. Duca, dar nu am
găsit niciun exemplar, şi nici nu există, m-au încredinţat Ileana Mavrea, custode, şi, prin telefon, Liliana Beu,
director adjunct al Muzeului Judeţean Vâlcea, autoarea unei teze de doctorat despre Duca. În singurul corp de
bibliotecă de acolo nu sunt
decât
romane
în
limba
franceză (am văzut parcă un
Paul
Morand)
şi
limba
germană. Erau câteva exemplare din nişte reviste franceze:
Écrits français (1945) şi Revue
mondiale (1967), care au fost,
desigur, ale Nadiei Duca,soţia.
Nici măcar un ziar al lui Pamfil
Şeicaru, prietenul lui I.G.Duca.
● CONSTANTIN POENARU ●
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Gazete spaniole din Ţările de Jos în secolul XVII:
Gazeta de Amsterdam şi Noticias Principales y Verdaderas
Dr. Javier Díaz Noci
Facultatea de Ştiin e Sociale şi Comunicare, Universitatea din ara Bască
Aici ia sfârşit traducerea studiului publicat în revista ÁMBITOS, nr.7-8,
Semestrul 2/2001-Semestrul 1/2002, p. 215-237

De ce a hotărât Pedro de Huarte să editeze atâta timp diferite reviste, fiind pe deasupra şi pioner în
acest demers practic în tot Nordul Peninsulei, într-un oraş care atunci, în ciuda importan ei sale ca port la
mare, centru comercial şi aşezare în apropierea frontierei cu Fran a, nu era decât un nucleu de popula ie
pu ină? Două sunt ra iunile: una, îngrijorarea burghezieicomerciale, care avea nevoie de informa ii ca să ştie
ce se petrecea în Europa, şi care în 1727 va fonda Compania Guipuzcoana de Caracas (acel an în care
Huarte va edita un săptămânal, de data asta original, intitulat Extracto de Noticias Universales). A doua, cei
din familia Huarte, precum mai înainte Jaume Romeu şi contemporanul său Rafael Figueró în Barcelona,
trebuiau „să garanteze mersul afacerilor lor într-o epocă în care, căr ile fiind un obiect de lux ale căror
vânzări se reduceau drastic în perioadele de criză, era mai în elept să cau i o metodă de asigurare a unor
venituri modeste, dar sigure şi imediate, prin producerea unor tipărituri de mici dimensiuni (de patru foi in
4º) care, spre deosebire de căr i, se presupune că puteau avea o difuzare mai amplă şi mai rapidă (Reula
Biescas, 1993).
3. Concluzii
Gazetele studiate, ca toate cele din epocă, nu sunt produse spontane, chiar dacă răspund necesită ilor
unor grupuri sociale determinate (sefarzii, în cazul celor din Amsterdam, elitele func ionăreşti la Bruxelles,
burghezia comercială din San Sebastian în cazul retipăririlor de către Huarte), care la rândul lor se răsfrâng
asupra altor grupuri sociale şi chiar se interna ionalizează. Este clar că aceste publica ii îndeplinesc o func ie
de reproducere a ideologiilor dominante, care le încurajează sau le tolerează. Mâna monarhiei spaniole a
ultimului din Casa de Austria, preocupată în a-şi impune punctele de vedere în domeniile sale din ările de
Jos, se observă foarte clar în cazul gazetei Noticias Principales y Verdaderas, iar publicarea de anun uri
oficiale de către Statele Generale din Olanda în Gazeta de Amsterdam ne arată deschis până la ce punct Casa
de Orange vedea cu ochi buni gazeta sefarzilor olandezi.
Pentru că era de neconceput un jurnalism local sau na ional în accep iunea actuală, se dezvoltă un
jurnalism cu con inut interna ional, bazat pe informa ii despre fapte, „un timp în care între relatarea istorică
şi relatarea jurnalistică abia dacă există o diferen ă”, după cum semnala cu subtilitate Aguilera Castillo
(1989: 45), ceea ce permitea o mai mare libertate de informare, dar mereu în cadrul unui strict caracter
„oficialist” decât oficial.
Anumite afirma ii ce s-au vehiculat despre jurnalismul vechi spaniol ar trebui să fie, după părerea
noastră, revizuite. În primul rând, ideea că Gaceta de Madrid (şi reimprimările sale de provincie) a fost până
la intrarea în secolul XVIII practic unicul periodic spaniol, şi prin urmare singura sursă de informare oficială
sau oficioasă, se clatină. Au existat alte gazete nu doar în Olanda (aceasta, dacă se doreşte, un caz aparte,
pentru a fi portavocea, în principiu, unei comunită i care deja nu era compusă din supuşi ai monarhiei
spaniole) sau în Flandra, dar provincii periferice precum Guipúzcoa cunoşteau şi reeditau în anumite
momente gazete spaniole tipărite în străinătate, ceea ce face ca locuitorii săi să suporte cheltuielile acestor
gazete şi să fie la fel sau mai bine informa i ca reziden ii de la Curte, fără să depindă de Gaceta de Madrid.
O altă afirma ie foarte extinsă în comunitatea ştiin ifică trebuie de asemenea revizută, aceea care
afirma că ările de Jos, concret Olanda, erau furnizoare de informa ii pentru toată Europa, şi că aceasta se
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producea, în afară de neerlandeză, în franceză sau engleză (şi desigur în spaniolă, cum s-a văzut), pentru
care era nu atât unicul, cât principalul focar informativ pentru tot Continentul. Alternativa la acest focar
informativ protestant care scăpa cenzurii era în Flandra spaniolă, în propriul idiom al ruinatului imperiu
format de Carlos V şi în ale cărui domenii soarele apunea. În definitiv, studiul general şi profund al primelor
periodice în spaniolă, dinăuntrul sau dinafara a ceea ce atunci erau teritorii ale monarhiei spaniole, sub toate
multiplele aspecte, este încă o promisiune fără a fi realizată. Nu dispunem nici măcar de un catalog al
tuturor titlurilor, al caracteristiclor morfologice şi al localizărilor. Dacă se va trece la realizarea sau nu a
acestora, e o chestiune care nu ne mai interesează. Am dorit doar ca aceste rânduri să reflecte şi să servească
drept mostră,chiar şi în parte, a acestei necunoscute bogă ii ale jurnalismului vechi spaniol. Mâna dibace şi
răbdătoare a istoricilor trebuie - ca şi cum ar fi vorba de un tablou de epocă, acoperit de patina timpului,
praful, uitarea şi neglijen a secolelor – să restaureze vastul tablou şi să descopere acum toate culorile şi
nuan ele sale.
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STUDII ● CERCETĂRI ● EVENIMENTE
■■■ Blog-ul „Cititorul de gazete”. Până la finalizarea
unui site special dedicat activităţii Centrului Român de
Istorie a Presei (C.R.I.P.), am deschis paginile unui blog
intitulat ccpoenaru-cititorul-de-gazete.blogspot.com. Aici
vor putea fi citite o serie de materiale documentare
privind istoria presei, cum ar fi, de exemplu, Presa
vâlceană după 1989, postat zilele acestea.
■■■ Site-ul Asociaţiei Române de Istorie a Presei e
tot nemodificat. La adresa de pe net arip.ro, găseşti
acelaşi site ca şi acum 2-3 ani. Nici măcar conducerea
nouă a ARIP, aleasă la Congresul de la Timişoara, din
14-16 aprilie a.c., în frunte cu noul preşedinte Cătălin
Negoiţă (Galaţi), nu este menţionată. De ce ? Nu s-a
validat noua conducere şi preşedinte este tot dl.Ilie Rad
de la Cluj-Napoca ? Foarte bine, dar să se anunţe, căci
se subliniază că site-ul respectiv este unul oficial al
Asociaţiei. Altfel, îmi exprim aceleaşi regrete amare ca şi
în ianuarie 2014 când am criticat ferm lipsa de
actualizare a site-ului. După unele discuţii contradictorii
cu dl.Ilie Rad, mi-am dat demisia din ARIP, am creat
Centrul Român de Istorie a Presei şi am început să
editez de unul singur, dar cu ajutorul unor colaboratori,
acest Buletin de Istoria Presei, periodic lunar, pentru
care am primit şi Premiul Uniunii Ziariştilor Profesionişti
din România pe 2014. Ce se întâmplă la ARIP ? Mai
apare Revista Română de Istorie a Presei ? Din păcate,
noul preşedinte al ARIP, dl. Cătălin Negoiţă, despre
alegerea căruia am publicat un articol în nr.3-4 (27-28)
martie-aprilie a.c., şi căruia i-am trimis toate numerele
din BIP – nu ne-a răspuns NIMIC. De ce ?
■■■ Cariopsa, publicaţie satirică şapirografiată. Nae
Antonescu, regretatul istoric literar din Nordul ţării, a
publicar în 1980, la Cluj-Napoca, o carte despre Scriitori
uita i. Aici a vorbit şi despre delicatul poet, prozator şi
dramaturg Nicolae Milcu, mort prematur (1903-1933),
care prin anii 1922, elev fiind la Colegiul „Carol I” din
Craiova, ar fi redactat o revistă satirică trasă la
şapirograf numită Cariopsa. Gestul său a fost considerat
o abatere de la regulamentul şcolar şi ziaristul-elev a
suferit o ... eliminare de o săptămână.
■■■ Ion Şinca la 85 de ani. Fostul gazetar şi prodecan
al Facultăţii de Zaristică de la Academia „Ştefan
Gheorghiu” din perioada 1972-1982, când era şi
instructor la Secţia Presă a CC al PCR, Ion Şinca va
împlini în curând 85 de ani. [Despre acea perioadă, vezi
şi art.său în Revista română de istorie a presei, nr.2 (12)
din 2012, ca şi BIP, nr.11-12/2015]. S-a născut la 26
noiembrie 1931 în com.Bertea, jud. Prahova, şi a lucrat
mai întâi la Scânteia, corespondent regional pentru
Prahova, apoi la Scânteia tineretului, între 1952-1972,
ca redactor, şef de secţie şi secretar general de redacţie.
Din 1984 până în 2014 a fost redactor şef la revista
Drumuri-Poduri din cadrul Ministerului Transporturilor.
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■■■ Reviste gratuite ale staţiilor de benzină. Există o
categorie de publicaţii, format A4 full-color şi cu
periodicitate lunară, pe care nu ştii cum să le clasifici
exact. Sunt distribuite gratuit în staţiile de benzină şi conţin
informaţii diverse, nu doar despre automobile. Una din
acestea este Stil & Elan, distribuită la pompele de benzină
ale staţiilor MOL. Într-o prezentare pe www.molromania.ro
/ro/persoane-fizice/revista-stil-şi-elan/ se creează o
imagine sugestivă a acestei publicaţii: „Revista, unică de
acest gen în re elele de benzinării din România, se
distribuie gratuit în toate sta iile MOL. Lună de lună oferă
cititorilor un con inut atractiv, cele mai noi informa ii din
industria automobilelor, din sport sau ştiin ă, cultură sau
gastronomie, interviuri cu personalită i şi ştiri interesante
din via a companiei”. Mai există şi revista Rompetrol, cu
redacţia în Piaţa Presei Libere, în 5th Floor, Room 2, City
Gate Northern Tower. Este editată de KMG Rompetrol şi
poate fă găsită în format PDF şi pe site-ul companiei
www.rompetrol.ro. De exemplu, în nr.21 (1-31.03.2016) se
poate citi despre „Aniversarea dublei victorii româneşti la
Monte Carlo. Temerarii zilelor noastre”, cu amintirea
strălucitei victorii a echipajului românesc alcătuit din Petre
Cristea şi Ion Zamfirescu. Publicaţiile pot fi citite cu plăcere
şi folos nu doar de către conducătorii auto.
■■■ Preconizata expoziţie „Reviste manuscrise,
reviste clandestine (1964-1971)”, anunţată a fi deschisă
în acest an la Bucureşti, urmează a fi vernisată către
sfârşitul lunii octombrie-începutul lunii noiembrie, cel mai
probabil la Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureşti
(Palatul Şuţu). Ea va cuprinde un număr de circa 30 de
publicaţii scrise de mână, înainte de 1989, şi difuzate
colegilor de liceu ai autorului în sistem samizdat.
■■■ „ ara gazetelor şi ara adevărată”. Nicolae Iorga a
publicat articolul cu acest titlu în revista sa Neamul
românesc, an.XXXV, nr. 209 din 20 septembrie 1940, cu
două luni înainte de a fi asasinat mişeleşte. Marele savant
istoric şi prodigios gazetar încheie astfel scrierea sa: „ ara
adevărată este şi acum. ara gazetelor e una azi şi alta
mâni”. Un adevăr valabil şi în zilele noastre.
■■■ 135 de ani de la apariţia primei reviste filatelice
româneşti. În luna ianuarie s-au împlinir 135 de ani de la
apariţia şi lansarea primei reviste filatelice româneşti. Se
chema Timbrophilo şi era subintitulată „Jurnal philatelisticu
român”, fiind editată în română şi franceză, de către Librăria „Steinberg & Wortmann” din Calea Victoriei nr.16, la
Hanul Zlătari. Format 24x33 cm. Au apărut trei numere. Va
reapărea în noiembrie
1890 sub numele de
Timbrofilul, „Organ al
timbrologiei în România”,
notând anii şi numerele în
continuare – Anul II, nr.4.

■■■ Orizonturi noui – revista Lagărului de
ofiţeri români Breesen din Mecklemberg,
Germania. La Muzeul Militar Central din
Bucureşti se păstrează un exemplar din această
publicaţie micuţă, cu format 33x21 cm, scoasă
în 1917 de ofiţerii români aflaţi în acel lagăr.
Revista este şapirografiată..
■■■ Din nou despre revista şcolară Ion
Maiorescu. Am găsit la Anticariatul „unu” din
Capitală mai multe numere disparate din revista
şcolară Ion Maiorescu, care a apărut la Colegiul
Naţional „Carol I” din Craiova. Sunt nr. din 1940,
1941 şi 1946, format A5. În nr.2 din ianuarie-mai
1946 se publică amintirile unora dintre cei care
au asistat la naşterea revistei respective: Paul
Brădişteanu, Emil Teodorescu, Const. Neicu
Calotescu şi prof. I.Hagiescu.Toţi evocă faptul
că mai înainte mai toţi puseseră umărul – şi
condeiul – la scoaterea micuţei şi diafanei
reviste literare Picături de rouă (menţionată şi în
Istoria jurnalismului din România în date). Prof.
Mihail Paulian, directorul colegiului, i-a chemat şi
i-a obligat aproape să scoată şi o revistă care să
fie a întregului colegiu. Atunci s-au propus
diverse nume: Freamătul, Luceafărul, Lumina,
Carolina, Eminescu, Făclia, Mihai Viteazul,
Oltenia, dar au ales pe cel de Ion Maiorescu,
unul din întemeietorii instituţiiei. În acelaşi număr
adresează câteva cuvinte pentru revistă însuşi
ministrul de atunci al educaţiei naţionale, Ştefan
Voitec.
■■■ Le Temps des Médias, nr.26/2016. Ultimul
număr cuprinde un amplu dosar intitulat
Afrique(s) entre histoire et mémoire(s). Dintre
numeroasele şi foarte diversele abordări ale
problemelor media în Africa de ieri şi azi, vă
propunem câţiva autori şi câteva materiale care
ar putea să vă suscite un interes mai aparte:
● Patrick Minder – „Le Continent noir”: images
et imaginaire de l’Afrique dans la presse suisse
(1870-1945).
● François Robinet - Le rôle de la France au
Rwanda: les journalistes français au coeur
d’une nouvelle guerre de mémoire (19942015).
● Propos recueillis par Jamil Dakhlia et
François Robinet - Médias d’Afrique
subsaharienne:
histoire,
pouvoirs
et
mémoires. Entretien avec Annie LenobleBart.
● Propos recueillis par Jamil Dakhlia et
François Robinet – „Jeune Afrique”, une
expérience panafricaine. Entretien avec
Béchir Ben Yahmed.
Ultimul număr, nr.26/2016 al revistei Le
Temps des Médias, ca şi numerele
anterioare, pot fi consultate pe net la adresa:
www.histoiredesmedias.com.

●CARŢI

PRIMITE DE LA ZIARIŞTI●

„Almanahul
Renaşterea
buzoiană”
2016
Această nouă apariţie
ne-a fost trimisă prin
E-mail, în format PDF,
de colaboratorul nostru
Viorel Frîncu din Buzău,
care e şi responsabilul
colectivului de redacţie.
Un nr.interesant, ca de
obicei, care se citeşte
cu mult interes şi folos.

Silvia
Constantinescu
Stabilită de mulţi ani cu
soţul său în Suedia, cei
doi scot o publicaţie
care
se
cheamă
Curierul
Românesc.
Mai toate interviurile
luate unor personalităţi
din Suedia, România şi
alte ţări au fost incluse
în mai multe volume,
întrecare şi acesta:
Suedia.Oameni şi idei.

Ion N. Oprea

Dacia preistorică.
N.Densuşianu
Prezentată de
C.I.Istrati
Vom vorbi pe larg
despre această carte,
ca
şi
despre
celelalte,
într-un
număr viitor al BIP.
Neobosit, frenetic,
plin mereu de idei
noi, I.N.Oprea e mai
tânăr ca oricând.
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Tabăra de vară de la Şirineasa
Raport de activitate
În vara aceasta, în ciuda căldurilor şi a unor dificultăţi administrative, Tabăra de cercetare de la Şirineasa şi-a
desfăşurat activităţile pentru al treilea an consecutiv. Perioada: 26 iulie – 14 august. Trei persoane voluntare,
împreună cu subsemnatul, au avut trei mari obiective de lucru:
● Să pună la adăpost o serie de colecţii de ziare şi reviste depozitate în Arhiva şi Biblioteca de Presă.
● Să caute noi reviste în cafas-ul, balconul pentru cor al Bisericii de lemn din Şirineasa.
● Să meargă la Casa memorială „I.G. Duca” de la Măldăreşti şi să găsească eventuale ziare şi reviste
conduse de marele om politic liberal sau la care a colaborat acesta.

Iată, enumerate succint, cele mai importante activităţi desfăşurate în această perioadă:
1. Au fost mutate opt cutii şi zece saci cu ziare şi reviste într-un loc mai sigur, ferite de scurgeri de la
ploi. Cu această ocazie s-a făcut şi o scurtă revizie a publicaţiilor, a căror stare este încă bună. Sunt
exemplare din ziarele şi revistele din primii ani de după 1989, unele în colecţii aproape complete, precum:
Baricada, Zig-Zag, Meridian, Oblio, Expres, Libertatea, Tineretul liber, Adevărul, România literară etc.
2. Într-o cutie am descoperit mai multe mape cu textele unor emisiuni prezentate în anul 1978 la
Staţia de Radioficare din Rm.Vâlcea. Vom face o prezentare a lor într-un număr viitor.
3. S-au început demersurile necesare la primărie şi autorităţile competente pentru obţinerea
autorizaţiei de construcţie pentru Depozitul special care va adăposti colecţiile de ziare ţi reviste, construcţia
urmând să fie realizată, cel mai probabil, în primăvara anului viitor.
4. Datorită domnişoarei Ana Chiricuţă, specialistă în restaurare picturi bisericeşti de la Fundaţia Pro
Patrimonio, ca şi a unuia din voluntarii cu care lucrează la refacerea Bisericii de lemn de la Urşi-Vâlcea,
s-au continuat căutările în cafas-ul Bisericii de lemn din Şirineasa după noi documente aflate sub mormane
de moloz. S-au găsit, dar mult deteriorate, alte câteva zeci de acte parohiale vechi de o sută de ani (buletine
de moarte, de naştere şi căsătorie), dar şi încă două reviste bisericeşti, care sunt şi ele supuse unui proces
migălos de restaurare. Una din reviste este Renaşterea, din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
5. Am mers la Casa memorială „I.G. Duca” din Măldăreşti-Vâlcea, duminică 7 august a.c., dar nu
am găsit, cum speram, niciun ziar şi nicio revistă conduse de marele om politic liberal sau la care a
colaborat acesta. Am discutat cu dna. Ileana Mavrea, custode, care mi-a spus că există o Listă a publicaţiilor
periodice aflate aici, atât în corpul de bibliotecă dintr-una din camere, cât şi în depozit – dar trebuie să vin în
altă zi, căci lista e la muzeografa responsabilă. Mi s-a făcut legătura telefonică şi am discutat şi cu Liliana
Beu, director adjunct la Muzeul Judeţean Vâlcea, care a scris o teză de doctorat despre I.G.Duca. Era în
vacanţă, dar a avut amabilitatea sa-mi dea câteva lămuriri. Ea nu a găsit nicio publicaţie condusă de Duca,
nici la Măldăreşti, nici la Muzeul Judeţean. Am găsit doar nişte reviste în limba franceză de prin 1945, 1967,
care nu puteau să aparţină decât doamnei Nadia Duca, soţia lui I.G.Duca. Aceasta a locuit aici până în 1968,
când a murit şi a fost înmormântată alături de soţul său în pridvorul Bisericii din Urşani, o micuţă localitate
din apropiere. În biblioteca dintr-una din camere am văzut câteva zeci de cărţi în franceză şi germană. Pe
pereţi, foarte multe tablouri de Olga Greceanu, dar şi de Cecilia Cuţescu-Storck.
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