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Pentru o istorie a presei din România
Marian Petcu
Se împlinesc, în 2007, 85 de ani de la apariţia primei
sinteze consacrate istoriei presei autohtone - „Istoria presei
româneşti dela primele începuturi până la 1916”, de Nicolae
Iorga. Bun prilej pentru a realiza un bilanţ, fie şi provizoriu, al
rezultatelor cercetării din domeniu.
După cum se ştie, seria evocărilor, schiţelor istorice şi a
micromonografiilor consacrate istoriei presei include contribuţii
semnate de Mihail Kogălniceanu („Jurnalismul românesc în
1855”), Ilarie Chendi („Începuturile ziaristicei noastre”,1900), I.
Lupaş („Din trecutul ziaristicei româneşti”, 1916), Aurel Cosma
jr. („Istoria presei române din Banat”, 1932), dar şi pe cele ale
altor filologi, istorici, bibliotecari, jurnalişti, muzeografi etc.
Practic nu a existat an în care să nu fi fost publicată cel puţin o
„privire înapoi” asupra presei, oricât de modestă ca întindere
sau ca profunzime.
Ne lipsea însă o lucrare de sinteză. Aşa se facă că la 1922,
la cererea Sindicatului Ziariştilor din Bucureşti, Nicolae Iorga
publică „Istoria presei româneşti dela primele începuturi până la
1916”, lucrare ce include şi capitolul numit „Cu o privire asupra
presei româneşti din zilele noastre de C. Bacalbaşa, Preşedintele
Sindicatului Ziariştilor” (Atelierele Societăţii Anonime Adevărul).
Lucrarea a fost structurată, după cum urmează: „Dibuiri şi
începuturi” (I), „Cele dintâiu publicaţii juridice. Epoca lui Eliad
şi Asachi” (II), „Presa culturală-politică a generaţiei dela 1840”
(III), „Presa românească revoluţionară şi reformistă dela 1848
la 1859” (IV), „Presa românească după unirea pricipatelor”
(V), „Presa românească dela 1866-1884” (VI), „Ziarul de opinie
publică” (VII). Istoria semnată de ziaristul Iorga va fi re-editată,
după anul 1989, de Fundaţia Rompres şi de Muzeul Literaturii
Române.
Inspirat de unul dintre profesorii săi, Pamfil Şeicaru va
încerca să elaboreze o lucrare consacrată, de asemenea, presei
române, încă din timpul studenţiei: „…în 1914, la seminarul de
sociologie, profesor fiind Rădulescu-Pogoneanu, am pregătit
ca lucrare secundară <Istoria presei româneşti>. Mi-a înlesnit
să am primă desfăşurare dialectică a generaţiilor. Îţi ilustrez un
capitol: 1883-1898 - presa socialistă - şi 1899-1900, când apare
România jună, ziar cotidian sub direcţia lui Aurel Popovici.
Era noua generaţie naţionalistă…”, după cum îi scria lui Radu
Valentin, în 28 august 1974. (1)
Peste alţi 36 de ani, în exil, Şeicaru finalizează o sinteză
amplă despre evoluţia presei noastre: „…în ce priveşte Istoria
Presei o am în manuscris. Cum am scris-o în 1950 când stăteam
la Palma de Mallorca, recitind-o mi-am dat seama că nu este
suficient de documentată şi îmi rezerv s’o revizuiesc când termin
publicarea în germană a unor serii de cărţi…”, îi scria Şeicaru lui
Ovidiu Vuia, de astă dată.(2) Abia după 57 de ani manuscrisul
lui Şeicaru avea să fie publicat, din păcate, fără un aparat critic
adecvat (Paralela 45, 2007).
În ciuda a ceea ce se crede (şi se spune, adesea, fără o
minimă documentare) despre perioada comunistă, istoricii acelor
vremuri au participat la cele mai importante reuniuni ştiinţifice
mondiale, aşa cum şi jurnaliştii, specialiştii în publicitate etc. au
reprezentat România la conferinţe, congrese etc.
Bunăoară, istoricul Dan Berindei a reprezentat ţara noastră,
la cel de-al VII-lea congres de istorie a jurnalismului (organizat
din iniţiativa Institutului naţional de istorie a jurnalismului din
Triest, în perioada 31 mai – 5 iunie 1968, la Triento şi Triest
- Italia). În iulie 1968, Berindei scria: „ţinem să semnalăm cu
acest prilej iniţiativa Asociaţiei de drept şi relaţii internaţionale

din R. S. România, care preconizează pregătirea unui volum de
studii consacrate istoriei jurnalismului românesc (…) volumul
urmează să fie prezentat în 1970, Comisiei internaţionale de
istoria jurnalismului, cu prilejul celui de-al XIII-lea Congres
internaţional de ştiinţe istorice…”.(3) Din evocările istoricilor
Constantin Antip şi Tiberiu Avramescu, rezultă că s-a constituit
un colectiv, s-a definit o metodologie şi chiar au început munca
de documentare-redactare a promisului volum de studii însă,
în cele din urmă, proiectul a fost abandonat. Se pare că nici
jurnaliştii nu s-au arătat interesaţi de o astfel de operă de
recuperare, cu excepţia puţinilor publicişti care elaborau schiţe
istorice pentru revista Presa noastră.
În anul 1968 apar cele două volume ale lucrării „Presa
literară românească. Articole program de ziare şi reviste”,
ediţie de Ion Hangiu. Tot în anii ’60, ziaristul şi istoricul militar
Constantin Antip publică un volum de „Contribuţii la istoria presei
române” (Uniunea Ziariştilor din R. P. R.), ulterior, „Istoria presei
române”, lucrare tipărită de Facultatea de Ziaristică a Academiei
„Ştefan Gheorghiu”, în anul 1979. Antip face o altă periodizare:
„Apariţia presei. Momente de referinţă ale evoluţiei ei pe plan
mondial”, „Începuturile presei române. Primele ziare şi reviste
din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania” (I), „Dezvoltarea
presei în timpul revoluţiei de la 1848, în lupta pentru înfăptuirea
statului naţional român modern” (II), „Presa română în perioada
de la unirea din 1859 la unirea din 1918” (III), „Presa în perioada
decembrie 1918-23 august 1944” (IV).(4)
Să reţinem că în aceeaşi perioadă apăreau şi cele trei
volume ale lucrării „Presa muncitorească şi socialistă din
România” (redactată de Institutul de studii istorice şi socialpolitice de pe lângă C.C. al P.C.R., Editura Politică), volumul
„Reviste progresiste româneşti interbelice” (Minerva, 1972),
precum şi o antologie consacrată presei literare româneşti a
secolului XIX, de Aurel Petrescu.
Demne de amintit sunt lucrările semnate de Georgeta
şi Nicolin Răduică, „Calendare şi almanahuri româneşti, 17311918” (Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981
-cuprinde 450 colecţii, cu un total de 2.192 volume); Ion
Hangiu, „Dicţionar al presei literare româneşti, 1790-1982”
(Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, ediţia
a doua inventariind titlurile apărute până în anul 1990, la
Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996); Georgeta
Răduică, Nicolin Răduică, „Dicţionarul presei româneşti, 17311918” (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995 - cuprinde 7.500 de
titluri), precum şi „Presa basarabeană de la începuturi până în
anul 1957. Catalog” (ediţie de Lidia Kulikovski, Chişinău, 2002).
În momentul de faţă nu avem, după ştiinţa mea, decât trei
ediţii anastatice ale unor titluri reprezentative: Dacia literară,
1972 (Editura Minerva - ediţie de Maria Platon); Propăşirea.
Foaie ştiinţifică şi literară (publicată în 1980, Editura Minerva,
graţie colectivului format din Paul Cornea, Mariana Costinescu
şi Petre Costinescu); Criterion (Editura Roza Vânturilor, din
iniţiativa lui Dan Zamfirescu). Cât priveşte monografiile unor
ziare importante, avem doar două, consacrate Adevărului şi
Dimineţii (ambele, cu serioase limite, explicabile prin presiunea
ideologică, în primul caz, şi prin nepricepere, în cel de-al doilea),
precum şi alte câteva monografii ale unor reviste literare.
Lăudabile sunt eforturile cercetătorilor care au continuat
investigarea trecutului nostru cultural şi gazetăresc, cum ar fi
Mircea Popa şi Valentin Taşcu („Istoria presei literare româneşti
din Transilvania de la începuturi până la 1918”, Dacia, 1980);
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Harry Kuller, Presa evreiască bucureşteană, 1857-1994 (Hasefer,
1996, dar şi „Presa evreiască din România”, Tritonic, 2004);
Florica Vrânceanu, „Un secol de agenţii de presă româneşti,
1889-1989” (Paralela 45, 2000); Eugen Denize, „Istoria Societăţii
Române de Radiodifuziune” (Casa Radio, 1998 – 2002, trei
volume); Filaret Acatrinei, „Radiodifuziunea Română de la
înfiinţare la etatizare” (Tritonic, 2005), Carmen Ionescu, Victor
Vişinescu, Silvia Grossu, Maria Danilov, Gheorghe Negru, Iurie
Colesnic, Dinu Poştarencu, Aurelia Lăpuşan, Ela Cosma, Ion
Tarbac, Ion Hogaş, Alex. Oproiescu, Dumitru Bărăitanu şi alţii.
(5)
Luate împreună, aceste contribuţii nu pot suplini marea
sinteză a presei din România, pe care intenţionam să o elaborăm,
în cadrul Asociaţiei Române de Istoria Presei, sub forma unui
tratat de specialitate. Temerea mea este că niciodată o lucrare
de asemenea anvergură nu se va realiza în România. Rămâne
soluţia de compromis – o istorie a presei din România în date. A
presei din România, pentru că prea adesea studiile consacrate
presei minorităţilor naţionale ori etnice au avut o circulaţie
nefiresc de restrânsă, încât, integrarea lor în contextul evoluţiei
societăţii române mi se pare un gest firesc.
Restanţele acestui domeniu sunt mai multe şi mai grave
decât par la prima vedere. Nu avem o istorie a fotografiei/
fotoreportajului, a jurnalismului, ca practică profesională, nu
ştim când apar, la noi, anumite genuri jurnalistice, nu avem un
studiu pertinent despre apariţia şi evoluţia televiziunii ş.a.m.d.
Istoricii de profesie promovează deseori un discurs ipocrit, dând
de înţeles că presa (cu aproximările ei, în toate epocile) nu pare
demnă de investigare ştiinţifică, deşi această presă, plină de
păcate, constituie nu o dată singurul izvor pentru reconstituirea
anumitor evenimente istorice. Numai istoricii literari au reuşit,
spre lauda lor, să clarifice cea mai mare parte a problematicii
presei literare.
Pe asociaţiile profesionale ale jurnaliştilor (forme fără
fond, structuri fondate pentru măgulirea orgoliilor unora,
pentru colectarea de fonduri etc.) nu ne putem baza în demersul
nostru. Niciodată, în ultimii 17 ani, nu am remarcat un interes,
oricât de firav, pentru cercetare din partea celor peste 40 de
asociaţii, uniuni, cluburi, sindicate, federaţii etc. ale presei din
România. Jurnaliştii care făceau parte din Sindicatul Ziariştilor,
cei care i-au cerut lui Iorga, în urmă cu 85 de ani să scrie „Istoria
presei româneşti” erau oameni cu carte.
Rămâne soluţia unirii eforturilor titularilor cursurilor
de specialitate din şcolile de jurnalism, ale cercetătorilor,
masteranzilor, doctoranzilor, pasionaţilor din domenii învecinate
cu jurnalismul, pentru finalizarea proiectului „Istoria presei
române în date”.
Şi pentru că am început cu o aniversare, să amintim şi
faptul că se împlinesc, tot în acest an, 125 de ani de la apariţia
lucrării lui Jakab Elek, consacrată evoluţiei presei ardelene
de până la 1848 (Az erdélyi hirlapirodalom története 1848ig, Budapest, 1882), pe care nimeni nu a avut inspiraţia să o
traducă în intervalul 1882-2007.

resurse pentru a reveni asupra amintitei lucrări (a lăsat de înţeles că
era mai urgentă o istorie a Tratatului de la Varşovia, pe atunci).
5. O bibliografie cuprinzătoare a presei române a realizat Mircea
Popa, în lucrarea semnată împreună cu Valentin Taşcu, „Istoria presei
româneşti din Transilvania” (Tritonic, 2003).

Abstract
For a History of Romania’s Press.
This year, it will be 85 since the publication of Nicolae Iorga’s
work: „The History of Romanian Press from its beginnings to 1916”. It is
the first work devoted to this highly interesting scientific field. Although
more research on journalism, press history, advertising history, etc.
has been published, it is a broader work under the title „History of
Romania’s Press in dates” that is necessary. It could only be achieved
by a team of research workers from all university centers (Romania,
Republic of Moldavia, Ukraine). There were some similar projects in
the 1950s (Pamfil Şeicaru) and 1968s (Romanian Association of Law
and International Relations), but they were not finished. Certainly,
such a project implies numerous methodologic and documentation
difficulties.

„Rampa” – primul ziar cultural
românesc
Monica POPESCU,
absolventă F.J.S.C.,
Universitatea din Bucureşti
Argument. În 1911, N. D. Cocea şi Alexandru Davila
editau primul cotidian românesc dedicat exclusiv culturii.
Această publicaţie nu era prima care trata subiecte culturale
(teatru, carte, film, artă, conferinţe); încercări mai existaseră în
suplimentele culturale ale primelor ziare din România şi chiar
în publicaţii pseudo-culturale de sine stătătoare, dar „Rampa”
a fost prima care a dedicat şase şi chiar şapte zile pe săptămână
acestor subiecte. Şi care a rezistat, în format săptămânal, şi
după 1946, sub dictatura comunistă. În plus, trebuie menţionat
faptul că „Rampa” era – în 1946 – singura publicaţie cotidiană
de acest tip, conform afirmaţiilor redacţiei: „RÂNDURILE de mai
jos vor cuprinde o afirmaţie – mai bine zis o informaţie – care va
părea paradoxală. Ea este însă un adevăr, gol-goluţ. Şi-anume:
RAMPA e actualmente singura publicaţie teatrală zilnică, DIN
LUME. Cum?! vă veţi întreba d-stră, nicăeri în Europa sau măcar
în America – nu vorbim de celelalte continente în cari nu există
o prea desvoltată viaţă artistică – nicăeri nu există un cotidian
teatral? Răspundem categoric, nu! Înainte de ultimul război
mondial, apărea în Franţa excelentul ziar teatral „Comœdia”.
Dar odată cu războiul a dispărut şi până azi nu a mai reapărut”.
(1)

NOTE
1. N. Copoiu, „Scrisori din emigraţie. Pamfil Şeicaru şi presa
interbelică”, în Presa Panoramic, număr neprecizat, Bucureşti, 1990,
pp. 5-8.
2. Ovidiu Vuia, Sub zodia cărţii şi a studiului. Cu Pamfil Şeicaru în
exil, Editura Almarom, Râmnicu Vâlcea, 2003, vol. I, p. 21.
3. Dan Berindei, „Congresul de istorie a jurnalismului de la
Trento-Triest”, în Presa noastră, anul XIII, nr. 7 (147), iulie 1968, p. 29.
4. În anul 1999, când l-am intervievat, C. Antip intenţiona să
redacteze o istorie a presei mondiale, considerând că nu are suficiente
5

Aceeaşi „Comœdia” apare menţionată (în 1912) de către
N. D. Cocea drept „singurul ziar teatral din Europa” în articolul
„Cum s’a hotărât apariţia «Rampei»” din nr. 296-297, p. 2. Datele
disponibile ne-au permis să determinăm destul de clar faptul
că această publicaţie franceză era una cotidiană (2), ca şi faptul
că ea exista pe piaţa presei înainte de apariţia „Rampei”, mai
exact de la 1 octombrie 1907 (3). Cu alte cuvinte, deşi nu a fost
primul cotidian cultural din lume, „Rampa” a fost prima astfel
de publicaţie din România şi trebuie imperios amintit faptul că
aceasta s-a bazat foarte mult pe predecesoarea ei din Franţa,
drept dovadă stând layout-ul (cele şase coloane, modul în care
erau paginate textele), rubricile (prima pagină care ne-a fost
disponibilă conţinea „Ecouri”, prin urmare putem presupune că,
mai mult ca sigur, restul rubricilor „Rampei” erau preluate din
„Comœdia”), antetul şi conţinutul.
Deoarece cercetarea de faţă a fost limitată de lipsa din
fondurile existente la diversele biblioteci din Bucureşti a unui
număr semnificativ de exemplare, dar şi ţinând cont de perioada
foarte mare de timp în care a apărut cotidianul devenit apoi
săptămânal (mai exact 31 de ani), am ales să analizăm doar
primul şi ultimul an disponibil al fiecărei serii a „Rampei”:
1911, 1914, 1915, 1918, 1919, 1946 şi 1948. Amintim în acest
context că la 1911, scena presei din ţara noastră a cunoscut
variate apariţii (reviste, almanahuri, suplimente, calendaruri,
cotidiane, publicaţii diverse săptămânale şi lunare) în domeniile
următoare: învăţământ, politică, armată, biologie, muzică,
religie şi teologie, justiţie şi drept, comerţ şi industrie, medicină,
economie şi finanţe, statistică, literatură şi umor, numismatică,
loterie, sport, meserii, viticultură, tehnică, modă, apicultură.
Doar câteva făceau parte din aria publicaţiilor culturale, dintre
care amintim: „Arta muzicală” (oct. 1911 – febr./mart. 1912,
apare la Bucureşti, lunar, revistă de specialitate), „Masca” (1
– 7 nov. 1911, apare la Craiova, săptămânal, revistă teatrală),
„Programul complet al tuturor teatrelor, concertelor şi
sporturilor” (29 febr. – 11 mart. 1911, apare la Bucureşti, zilnic),
„Teatrul” (1 nov. 1911, apare la Bucureşti, revistă efemeră de
teatru şi literatură) şi „Ţara nouă” (15 oct. 1911 – 15 iun./15 iul.
1912, apare la Bucureşti, lunar, revistă culturală).

a teatrelor din întreaga ţară (Teatrul Naţional din Iaşi, condus
de Mihail Sadoveanu şi cel din Craiova – de Emil Gârleanu) şi
misiunea asumată de Teatrul Naţional şi „alte trei teatre cu trei
programe şi cu trei idealuri deosebite” din Capitală. O altă referire
la întemeierea acestui cotidian, de această dată una cu caracter
memorialistic şi anecdotic, se găseşte în numărul omagial care
sărbătorea împlinirea unui an de apariţie, în editorialul semnat
de N. D. Cocea şi intitulat „Cum s’a hotărât apariţia «Rampei»”.
În textul menţionat, publicistul îşi aminteşte cum, după o
întâlnire la teatru cu Al. Davila, urmată de o cină tardivă şi o
discuţie pe marginea unor subiecte diverse, a doua zi, „conu”
Davila l-a invitat la el pentru o discuţie importantă: “Locuiam
atunci în aceiaşi casă, am suit scările două câte două şi am găsit
pe conu Alecu, în costum sumar de dimineaţă, bărbierindu-se
în faţa oglinzei. Văzându-mă prin oglindă, conu Alecu ridică în
aer mâna care ţinea „Gillet-ul”, şi-mi strigă dela uşă:- Cocea,
am o idee!.../- Ai dumeata multe... dar care anume?/- Ce-ai
spune dacă am scoate un ziar teatral? Într’o clipă mi-a trecut pe
dinaintea ochilor încercările similare din străinătate, izbânzile
unora, căderile altora, greutăţile enorme prin care trecuse la
început singurul ziar teatral din Europa, Comœdia, dificultăţile
tehnice din ţara noastră, scumpetea hârtiei, tipografie, zaţ,
colaboratori, un noian de cifre. În clipa a doua m’am gândit că
suntem un popor de rasă latină, iubitor de artă şi de spectacole.
M’am uitat ţintă în ochii lui conu Alecu şi i-am răspuns:- Ideea
e bună./„Gillet-ul” făcu o voltă elegantă în aer./- Atunci, dragul
meu, pe lucru./Şi ne-am pus pe lucru. Două zile n’am mai ştiut
noi de casă, nici de masă, nici de odihnă. Tratative cu tipografii,
vizite la Letea, consfătuiri prin cafenele, goană după manuscrise.
De bani, nici vorbă. Tot capitalul întreprinderii: vreo optzeci
şi ceva de lei. Un credit pentru câteva numere, la „Adeverul”.
Şi atât. Dar aveam o încredere nebună în visul nostru şi tot
entuziasmul tinereţei. Cu capitalul acesta moral am împlinit
lipsa banilor. În seara zilei a treia am putut să mă duc la conu
Alecu şi să-i spun: - Suntem gata!/- Când apărem?/- La sfârşitul
săptămânei./- În câte exemplare?/- În două mii./- Trage trei mii.
Şi numele ziarului?/- Comedia... Cortina... Teatrul... Scena...
Rampa... să vedem./ Conu Alecu ridică ochii în tavan./ - Rampa!/
Şi s’a numit „Rampa”, deşi în ultimul moment era să-l botezăm
„Masca”, după propunerea lui conu Vasilică Morţun, care ne
oferise un supeu generos la Capşa./ Dar „Masca” sau „Rampa”,
ziarul a apărut exact la sfârşitul săptămânei. Mi-aduc aminte ca
acum. Era într’o Sâmbătă dimineaţă. Şi pe când de sub teascul
maşinei foile eşau palpitând ca şi inimile noastre, mă gândeam
ca la un vis irealizabil să putem vinde 2000-2500 de exemplare.
S-au vândut 3.000 şi-am fost nevoiţi să mai tipărim alte şapte.
Conu Alecu nu-şi credea ochilor. - Suntem latini, dragul meu,
latini până în măduva oaselor. Peste o lună mi-a mărturisit că nu
crezuse odată cu capul să ajungem la numărul al zecilea. Şi-aşa
a apărut „Rampa”; şi-aşa împlineşte astăzi un an de existenţă
dintro vorbă aruncată în vânt, din puţină încredere şi puţin
entuziasm. (5)

Fondarea “Rampei”
Ziarul „Rampa” a apărut de şase ori pe săptămână, între
anii 1911 – 1946, iar apoi săptămânal (între 1946 – 1948), la
Bucureşti, avându-i ca fondatori pe Al. Davila şi N. D. Cocea.
Primul dintre ei face referire la înfiinţarea acestei publicaţii
teatral-culturale în amintirile sale: “În anul 1913 [sic] dândumi perfect de bine seama de ascendenţa pe care o are teatrul
asupra publicului românesc, am înfiinţat împreună cu Nicu
Cocea „Rampa“, ziar dedicat exclusiv teatrului. O altă iniţiativă
a mea, pe care mulţi o considerau o nebunie”.(4) N. D. Cocea
explica fondarea „Rampei” în primul număr, într-un editorialmanifest, care poate fi considerat articolul-program al ziarului
(cu titlul „Rampa”), citându-l pe Alexandru Davila. Din material
reiese că acesta din urmă ar fi fost cel care a inspirat crearea
acestui cotidian, având la bază ideea conform căreia arta a
început să devină importantă pentru români. Drept dovadă
pentru triumful artei în epocă ni se amintesc următoarele:
succesul tot mai mare al bibliotecilor de popularizare („patru
sau cinci biblioteci populare apar săptămânal, se vând în mii
şi zeci de mii de exemplare”); numărul mare al muzeelor şi al
expoziţiilor de pictură, desen, sculptură; numeroasele unităţi de
învăţământ apărute („şcoli de adulţi şi universitatea populară
din Bucureşti”), care contribuie la răspândirea „cunoştinţelor
utile pentru opera bună de deşteptare”; activitatea artistică

Evoluţia periodicului
Titlul cotidianului a rămas neschimbat, doar subtitlul
variind, de-a lungul celor patru serii, după cum urmează: „Rampa.
Teatru, Muzică, Literatură, Artă” (1911 – 1914); „Rampa nouă
ilustrată. Ziar cotidian” (1915 – 1918); „Rampa. Ziar artistic,
teatral, literar, sportiv, cotidian” (de la 17 apr. 1916); „Rampa.
Ziar zilnic de teatru, literatură, artă, muzică şi sport” (din 28 nov.
1918). A treia serie a apărut în perioada 1919 – 1938 (în 1937,
titlul era „Rampa”), iar seria a patra a apărut, după o pauză de
şase ani, între 1946 – 1948, în primul an al acestei ultime serii
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titlul cotidianului fiind „Rampa. Ziar de teatru, muzică, sport şi
cinema”, iar în 1948 – „Rampa. Revistă săptămânală de teatru,
muzică, plastică şi cinema”. Este interesant de observat că, în
perioada 30 nov. 1941 – 16 apr. 1944, atunci când „Rampa”
nu mai apărea, a existat o altă publicaţie, care avea un titlu şi
un conţinut asemănător. Este vorba despre „Rampa. Teatrală
şi cinematografică”, un ziar săptămânal, al cărui director era
George Gregorian. Rubricile acestei publicaţii erau legate de
teatru, film, manifestări sportive, avea interviuri cu scriitori,
artişti şi oameni de cultură, conţinea proză, versuri şi articole
semnate de nume sonore ca Hortensia Papadat-Bengescu şi Ion
Minulescu. Directorii „Rampei” au fost, după cum urmează: N. D.
Cocea şi Al. Davila (1911 – 1913), M. Faust-Mohr (1915 – 1926),
Scarlat Fronda (1927 – 1938). Între 1946 şi 1948, comitetul
de direcţie a fost format din: N. D. Cocea, Petru Comarnescu,
Alexandru Kiriţescu, Flavius, G. Horia, Ioan Massoff, M. Hurtig
şi Faust Mohr.(6) În articolul „Ce a fost şi ce trebuie să fie
Rampa” semnat de N. D. Cocea în numărul 140/1912, acesta
evalueză – la şase luni de la prima apariţie – felul în care a fost
perceput cotidianul şi susţine direcţia viitoare a acestui ziar
drept aceea a unei evoluţii de la „un organ anodin de informaţii
artistice şi literare” spre „un organ de luptă şi de îndrumare”,
care are drept scop luminarea critică a manifestărilor de artă şi
a „conştiinţei încă tulbure a vremii noastre”. Cu alte cuvinte, N.
D. Cocea redefineşte conceptul editorial şi îl orienteză dinspre
apreciere şi „elogii ditirambice”, înspre critică „nepărtinitoare
şi implacabilă”. În plus, directorul promite concentrarea şi pe
literatură, arte plastice, arte industriale şi arhitectură.(7) După
câteva numere, acelaşi Cocea se lansează într-o tiradă împotriva
conţinutului lipsit de substanţă al ziarului pe care îl conduce şi
promite o transformare semnificativă în acest sens. O nouă
evaluare a rostului „Rampei” vine în 1946, în articolul „«Rampa»
de ce? Şi de ce «Rampa?»”(8), în care motivul principal pentru
relansarea – după şase ani de absenţă – îl constituie nevoia unui
cotidian care să adune toate informaţiile culturale care lipsesc
din celelalte ziare şi care să se dezvolte într-un climat de „pace”
şi într-o societate „democratică”. În ultimul număr al „Rampei”,
redacţia explica dispariţia revistei săptămânale printr-un text,
intitulat „Către cititorii Rampei”(9), în care motivaţia era dată
de „creşterea muncii în domeniul artistic”, de o „concentrare
a forţelor noastre pentru a dobândi reviste şi publicaţii cât mai
bune calitativ şi ct mai complete, care să reflecteze realitatea
artistică românească, în actualitatea şi perspectivele ei” şi de
„întărirea colectivelor redacţionale”.

variate din punct de vedere al conţinutului: muzică (noiembrie
1911); caricaturi ale diferitor artişti, artiste, ziarişti, pictori,
literaţi, figuri dela premiere, dar şi unul dedicat sărbătoririi lui
C. I. Nottara (în 1915); între 1922 – 1923, scoate un supliment
săptămânal în numărul de duminică; între 1924 – 1925, editează
„Almanahul «Rampa»”. „Rampa” a apărut în 1911 şi 1914, şase
zile pe săptămână („RAMPA apare în fiecare zi, afară de Luni, la
orele 12, şi se găseşte la chioşcari şi la vânzătorii de ziare”).(10)
În 1946, publicaţia a devenit săptămânală. În 1915, 1918 şi 1946
era ziar zilnic, în 1946 apărea din nou şase zile pe săptămână, iar
în 1948 era săptămânal, apărând duminica. Preţul s-a schimbat
şi el de-a lungul celor patru serii – de la 5 bani (1911, 1914,
1915), la 20 de bani (1918), apoi 25 de bani (1919), 500 de lei
(1946) şi, în fine, 12 lei (1948) –, ca şi costul abonamentelor.
Ziarul primea şi „anunciuri”, la preţuri diverse.
Actualitatea culturală
Din punctul de vedere al actualităţii culturale, cotidianul
făcea referiri în principal la teatru („Teatru”; „Teatrul în ţară”;
„Din culisele teatrului”; „Teatrul Naţional”; „Premiera de
alaltăieri”; „Cronica dramatică”; „Amintiri din teatru”; „Teatrul
în provincie”; „Teatrul în străinătate”; „Înainte de premieră”;
„Cronica teatrală”; „Teatru în teatru”; „Anecdote teatrale”;
„Spectacolele de astăzi”; „Repertoriul teatrelor”; „Din cuşca
sufleurului”; „Avant-premieră”; „Cronica scenografică”; „Pe
scurt”), iar apoi la literatură (proză, note literare, teatru, cugetări,
epigrame, poezii – toate în foileton sau nu, de sine stătătoare
sau incluse în rubricile „Cronica veselă”, „Creneluri”, „Fragmente
ritmice”, „Cronica răutăcioasă”, „Cugetări”, „Foiletonul nostru”,
„Foiţa ziarului «Rampa»”, „Nuvelele «Rampei»”; recenzii literare
– „Însemnări literare”, „Cronica literară”; rubrici despre ultimele
apariţii de carte sau publicitate editorială –„Cărţi şi reviste”,
„Bibliografii”, „Cărţi apărute”), muzică („Simfonicul de astăzi”;
„«Rampa» muzicală”; „Dela Conservator”; „Noutăţi muzicale”;
„Concertele simfonice”; „Compozitori şi muzicanţi”; „Crochiuri
muzicale”; „Memento-Concerte”; „Profiluri muzicale”; „Înainte
de concert”; „Cronica coregrafică”; „Coregrafie”; „Cronica
muzicală”; „Opera”; „Incidenţi pe portativ”), sport („Viaţa
în aer liber”; „Hipism”; „Alergările dela Băneasa”; „Şah”;
„Aviaţiune”; „Football. Rugby”; „Ciclism”; „Aeronautică”; „Lawn
tennis”; „Oină”; „Atletism”; „«Rampa» sportivă”; „Sport”;
„Cronica sportivă”; „Curse”; „Viaţa sportivă”; „Mementosport”), artă („«Rampa» artistică”; „Note de artă”; „Muzee”;
„Biblioteci”; „Expoziţii”; „Arta în străinătate”; „Vernisagii”;
„Probleme artistice”; „Ştiri artistice”; „Cronica plastică”),
cinematografie – rubrici fixe („Cinematografele din Capitală”;
„Spectacolele zilei”; „Rampa-film”; „Agendă”), ştiri scurte
(„Noutăţi cinematografice”), articole publicitare sau nu, critici
cinematografice („Cronica cinematografică”) şi chiar un cinemaroman în 15 episoade şi 34 de acte, publicat în foileton, intitulat
„Aventurile fantastice ale unei americane” – şi conferinţe
(„Cercul analelor”; „Dela Academie”; „Conferinţe”; „Ateneul
român”). Toate aceste articole erau amplasate fluctuant în
interiorul paginilor, abia în ultimul an de apariţie al „Rampei”,
actualitatea culturală fiind prezentată mult mai bine structurat:
în 1948 existau pagini speciale dedicate fiecărui aspect cultural
tratat: „Cronica dramatică”, „Plastică, muzică, dans”, „Rampafilm” şi „În lumina Rampei”.
În afara acestor teme principale tratate de „Rampa”, mai
existau câteva rubrici dedicate unor subiecte diverse: interviuri
cu personalităţi ale vremii („Interview cu...”; „De vorbă cu...”;
Convorbirile «Rampei»”; „Interview-expres”; „Convorbire
cu...”), ştiri şi informaţii artistice („Ecouri”; „Informaţiuni”;

Colaboratori, sumar, apariţie, suplimente, preţ.
La cele patru serii au colaborat numeroase nume celebre,
cum ar fi: N. D. Cocea, Alexandru Davilla, Gala Galaction,
Tudor Arghezi, Emil Isac, Ion Minulescu, Eugen Lovinescu, Liviu
Rebreanu, Alexandru Macedonski, M. Sorbul, I. Al. BrătescuVoineşti, Victor Eftimiu, M. Faust-Mohr (care a scris şi cu
pseudonimul „Fortunio”), C. I. Nottara, Ion Pillat, G. Topîrceanu,
Cezar Petrescu, Eugen Jebeleanu. Din sumarul „Rampei” au făcut
parte, de-a lungul celor patru serii numeroase articole, ştiri,
editoriale, cronici, caricaturi şi reclame. De-a lungul apariţiei
îndelungate a „Rampei”, s-au păstrat unele rubrici de la un an la
altul sau de la o serie la alta, dar în general – de-a lungul celor 31
de ani de apariţie – au dominat rubricile fluctuante ca apariţie.
Cotidianul a avut un număr variabil de pagini, de-a lungul
anilor: patru (1911 – 1946), apoi opt (1948). Cu toate acestea,
au existat şi numere care din anumite motive aveau mai puţine
sau mai multe pagini: numere speciale (de Crăciun, de Paşti sau
dedicate anumitor evenimente). Suplimentele „Rampei” au fost
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„Ştiri”; „Ultime ştiri”; „Mici Ecouri”; „Ultime informaţiuni”;
„Viaţa bucureşteană”; „Viaţa în provincie”; „Cronica ieşană”;
„Sacul cu noutăţi”; „Agendă”), editoriale, articole polemice şi de
comentariu („Pall-Mall”; „Însemnări”; „Negru pe alb”; „Cinemadiform”; „Tribuna liberă”; „Cu praştia”; „Foi volante”; „Note şi
impresii”; „Notele săptămânii”; „Rubrica lui Puck”; „Medalii
de argilă”; „Cronici bucureştene”; „Procesul unor atitudini”;
„Din când în când”; „Bătând câmpii”; „Nedumeriri”; „Sugestii”;
„Constatări”), rubrici dedicate publicului feminin („Femina”;
„Carnetul Modelor”; „Moda”; „Cronica modelor”; „Rubrica
femeii”; „Colţul feminin”), poşta redacţiei („Poşta redacţiei”;
„Cutia cu scrisori”; „O scrisoare”; „Poşta veselă”) şi anunţuri
diverse („Corespondenţa cetitorilor”, „Anunţ”), ultimele apariţii
pe piaţa presei româneşti („Revista-revistelor”; „Reviste nuoi”;
„Cărţi şi reviste”), învăţământ („Universitare”; „Studenţeşti”;
„Şcolare”), ştiinţă („«Rampa» ştiinţifică”; „Cronica ştiinţifică”),
radio („Radio”), anunţuri variate ca domeniu (teatru, presă,
asociaţii, excursii, învăţământ, sport, operă şi operetă, ştiinţă,
muzee, cinematografie, literatură, muzică), rebus („Rampa
jocuri”). Tot la capitolul articole şi ştiri diverse merită menţionate
următoarele exemple inedite: prima femeie diplomat, posibila
suprimare a timbrelor în Germania, curse de insecte organizate
în China, tipul de mustaţă impus de împăratul german tuturor
ofiţerilor, câte timbre s-au tipărit până la 1 ianuarie 1910 în
lumea întreagă (4.536.780.093.986 de bucăţi), un meteorolog
care a sărbătorit 25 de ani de când s-a stabilit într-un observator
izolat din vârful unui munte, eclipse după anul 2000, Franţa este
ţara cu cei mai mulţi câini, 30 de ani de închisoare pentru un
sărut, o prinţesă ziaristă, ciocul lui Napoleon al III-lea, bătaia cu
flori organizată de studenţii facultăţii de medicină, prima femeie
avocat din România, câte telefoane sunt în întreaga lume, un
cimitir pentru câini.
În ceea ce priveşte ilustraţiile, „Rampa” conţinea imagini
cu diverse personalităţi ale vremii (din muzică, teatru, artă,
familia regală), cu diferite tablouri, desene sau sculpturi (legate
de un articol din respectiva pagină), caricaturi (semnate ISER,
Gruia), gravuri, scrisori reproduse, desene propagandistice
comuniste. Publicitatea a început să apară din numărul 7/1911,
iniţial era redusă ca număr (două-trei reclame în fiecare număr)
şi plasată pe ultimele două pagini. Treptat, numărul reclamelor
a crescut considerabil, acestea fiind amplasate pe paginile 2, 3
şi 4, uneori chiar în rubrici de sine stătătoare („Ce facem după
teatru?”, „Mica publicitate”), pentru ca în 1948 să fie iar redusă
la minim. Cotidianul conţinea reclame la braserii, cafenele,
restaurante, piese de teatru, operetă, cinematografe, mobilă,
încălţăminte, vestimentaţie, dulciuri, băuturi, ceasuri, maşini de
scris, produse cosmetice, circ, servicii medicale etc.

publicate, ceea ce nu este deloc de neglijat având în vedere
faptul că a apărut zilnic şi în ultimii trei ani săptămânal. În
fine, nu trebuie neglijat faptul că a adaptat un concept străin
la o realitate locală, cu alte cuvinte a avut la bază (aşa cum am
demonstrat în primul capitol) publicaţia cotidiană franceză
„Comœdia”, dar a reuşit să supravieţuiască pe piaţă mai mult
decât predecesoarea sa, încercând permanent să se menţină
în preferinţele cititorilor prin adaptări succesive la realitatea
culturală din jur.
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În loc de concluzie
În urma analizei efectuate asupra celor patru serii ale
publicaţiei „Rampa”, putem afirma cu certitudine faptul că
aceasta se dovedeşte a fi un moment excepţional în istoria
presei culturale româneşti. Motivele sunt clare şi evidente.
În primul rând, a fost primul cotidian cultural românesc şi al
doilea din Europa. În al doilea rând, a reuşit timp de 31 de ani
să se menţină pe piaţa media din România, trecând cu succes
de Primul Război Mondial şi adaptându-se timp de doi ani şi la
regimul totalitar comunist. În al treilea rând, a redat echitabil
realitatea culturală a vremii, acordând atenţie teatrului, muzicii,
artelor plastice, cinematografiei, sportului şi literaturii şi a
reuşit să contrabalanseze raportul dintre acestea, în funcţie de
importanţa acordată de publicul cititor acestor subiecte. În al
patrulea rând, a reuşit să menţină un nivel stabil al materialelor
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Abstract

also diverse, being dedicated to music (November 1911), various
cartoons of contemporary figures, the celebration of C. I. Nottara
(in 1915). Between 1922 – 1923 “Rampa” had a weekly supplement
in the Sunday number and between 1924 and 1925 it edited the
„The «Rampa» Almanac”. The newspaper appeared six days a week
between 1911 and 1914, seven days a week in 1915, 1918 and 1946,
then again six days the same year, after which it became a weekly,
appearing on Sunday. The price also changed over the course of its
four series: from 5 bani (1911, 1914, 1915), to 20 bani (1918), then 25
bani (1919), 500 lei (1946) and, finally, 12 lei (1948). So did the cost of
the subscriptions. Our analysis on the four series of “Rampa” has made
it clear that this newspaper was a unique moment in the history of the
Romanian cultural press. The reasons are clear and obvious. First of all,
it was the first Romanian cultural daily and the second one in Europe.
Secondly, it managed for 31 years to maintain itself on the Romanian
media market, surpassing the First World War and adapting itself
for two years under the communist regime. Thirdly, it represented
equitable the cultural every day events of the time, paying attention
to the theatre, to music, to arts, to cinematography, to sports and to
literature, and it managed to counterbalance the bearing between
them, accordingly to the importance the audience gave to each of
these subjects. Fourthly, it succeeded in maintaining a constant level
of the journalistic materials it published, which is not by any means
something negligible, considering the fact that it appeared daily and,
in the last three years, once a week. Last, but not least, one must not
forget that it adjusted a foreign concept to a local reality, meaning it
was based on the French daily “Comœdia”, but it managed to outlive
its predecessor, trying all the time to satisfy its readers by successive
adaptations to the surrounding cultural reality.

„RAMPA” – THE FIRST ROMANIAN
CULTURAL DAILY

In 1911, N. D. Cocea and Alexandru Davila were editing the first
Romanian exclusive cultural daily. This newspaper was not the first
to center on cultural subjects (theatre, books, movies, art, lectures):
there had been other attempts of such publications in the cultural
supplements of the first Romanian newspapers. But “Rampa” was the
first one to dedicate six and even seven days a week to these subjects.
And it lasted – in a weekly format – after 1946, under the communists.
The same year, the available data indicates that it was, in fact, the
only daily concerning this area. Although it must be said that the idea
behind “Rampa” was not exactly an original one: on the 1st of October
1907, in France, Gaston de Pawlowski founded “Comœdia”, a cultural
daily upon which “Rampa” was heavily based. The layout, the columns,
the heading and the content all indicate that this resemblance was not
a random one. In fact, in the article “How the founding of «Rampa»
was decided” (1912, number 296-297, p. 2), N. D. Cocea mentions this
French daily as “the only theatrical daily in Europe”.
This research has been limited by the amount of numbers of
this daily from the available archives in Bucharest, but also by the huge
period of time during which it appeared (31 years), and so we have
chose to analyze only the first and the last year of every series available
that “Rampa” had from 1911 to 1948 (1911, 1914, 1915, 1918, 1919,
1946 and 1948). “Rampa” appeared six times a week (between 1911
and 1946) and then every day (between 1946 and 1948), in Bucharest.
It was founded by Al. Davila and N. D. Cocea. Both of them recall the
appearance of the first number, either in their memories, or in the daily
itself – as did Cocea in the first number, in a manifest-editorial. From
this article we understand the fact that Davila inspired the creation
of this newspaper, based on the idea that art had begun to become
more and more important to the Romanians. As proof of that, we are
reminded of the increasing success of the libraries, the museums, the
painting, drawing and sculpture exhibitions, the big number of schools
and universities, the artistic activity of theatres around the country (in
Bucharest, Iaşi and Craiova). The title remained the same during the
31 years in which “Rampa” appeared, only the subtitle varying. Also, it
is interesting to observe the fact that – between November 30th 1941
and April 16th 1944 (when “Rampa” was no longer on the market,
because between 1938 and 1946 it stopped appearing) – there was
another publication, with a similar title and content. We are referring to
“Rampa. Teatrală şi cinematografică”, a weekly newspaper which was
managed by George Gregorian. In 1946, the daily became a cultural
weekly, and two years later it disappeared. The motif was communism,
and the explanation was given by the editorial staff in the last number
of “Rampa”, in the propagandistically written article “ To the readers of
Rampa” “the growth of labour in the artistic field”, “a concentration of
our forces in order to gain more complete publications, that will reflect
the Romanian artistic reality in its present and future perspectives”
and “a strengthening of the editorial staffs”. The managers of “Rampa”
were, as it follows: N. D. Cocea and Al. Davila (1911 – 1913), M. FaustMohr (1915 – 1926), Scarlat Fronda (1927 – 1938). Between 1946
and 1948, the management committee was formed by: N. D. Cocea,
Petru Comarnescu, Alexandru Kiriţescu, Flavius, G. Horia, Ioan Massoff,
M. Hurtig and Faust Mohr. The four series has famous collaborators,
such as: N. D. Cocea, Alexandru Davilla, Gala Galaction, Tudor Arghezi,
Emil Isac, Ion Minulescu, Eugen Lovinescu, Liviu Rebreanu, Alexandru
Macedonski, M. Sorbul, I. Al. Brătescu-Voineşti, Victor Eftimiu, M.
Faust-Mohr, C. I. Nottara, Ion Pillat, G. Topârceanu, Cezar Petrescu,
Eugen Jebeleanu. The summary of “Rampa” included, over the years,
numerous articles, pieces of news, editorials, reviews, cartoons and
advertisements – all of which were mostly fluctuant when it comes
to periodicity. With a variable number of pages over the years – four
(1911 – 1946), then eight (1948) – the daily also had special numbers,
dedicated to Christmas, Easter or other events. The supplements were

Benjamin Fundoianu,
în periodicele începutului
de secol XX
Speranţa MILANCOVICI,
asist. univ. drd., Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş”, Arad
Activitatea publicistică a lui Benjamin Fundoianu, începută
foarte devreme, cândva în jurul vârstei de şaptesprezece ani
sau chiar mai repede, conform unor cercetători, impresionează
prin extraordinara putere germinativă a autorului, dar şi prin
diversitate: cronici literare, plastice sau teatrale se combină
cu diferite comentarii libere care adeseori depăşesc domeniul
estetic, atingând probleme de filosofie şi morală, de justiţie în
accepţia largă a termenului sau de instruire publică. Lucrând cu o
intensitate care pare ieşită din comun, autorul trimite cu gândul
la doctrina renascentistă a omului care e capabil să realizeze
aproape totul, şi nu oricum, ci la un nivel de performanţă
care pentru mulţi dintre contemporani este sinomim cu o
frumoasă şi optimistă utopie. Nici domeniul controversat al
politicii internaţionale nu l-a speriat pe ambiţiosul publicist.
Evenimentele care au marcat comunitatea evreiască şi-au lăsat
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amprenta asupra conştiinţei politice a tânărului Fundoianu,
care, consideră unii, s-a şi afirmat ca jurnalist cu un interviu
publicat în „Mântuirea” din 30 martie 1919, legat de situaţia
evreilor din Ucraina, faţă în faţă cu bolşevismul. Interviul, care
i-a fost acordat de Arnold Margoline, ministru de externe în
efemera Republică Ucraina, se centrează pe probleme precum
participarea evreilor în structurile de conducere ucrainiene,
organizarea evreilor în partide politice, autonomia culturală
evreiască etc.
Primele articole publicate de Fundoianu dovedesc că
acesta se preocupă de evoluţia sionismului şi de diversele
dezbateri care animau, la acel moment, comunităţile şi ziarele
evreieşti. De la început, poziţia junelui Fundoianu se defineşte
ca negare a socialismului. Într-o serie de articole publicate în
„Mântuirea” din 1919, acesta examinează opoziţia între iudaism
şi elenism, comparaţie care îi oferă posibilitatea de a explora
tezele misticii iudaice. În aceste studii, Fundoianu subliniază
faptul că elenismul este caracterizat prin estetism, care este
exterior libertăţii conştiinţei şi tributar destinului, în timp ce
estetica este în măsură să caracterizeze iudaismul, având în
vedere că Dumnezeul evreu se găseşte în justiţia absolută
cu care se cântăresc virtuţile lui Iov, care a suferit cuumplit,
dar a crezut până la capăt.(1) Preocupările culturale din
familie, precum şi faptul că Iaşiul, oraş cu veche şi numeroasă
comunitate evreiască, devenise un centru de renaştere
culturală, tânărul Fundoianu s-a lansat cu energie în mişcarea
intelectuală susţinută de publicaţiile evreieşti ale timpului:
revista gălăţeană „Hatikvah”, „Lumea evree”, „Mântuirea” etc.
În această ipostază de publicist evreu, redactor la reviste de
aceeaşi orientare, Fundoianu se va ocupa, în mod constant, de
problemele aferente, însă, de obicei, dintr-o perspectivă strict
culturală sau filosofică. Rar, acesta se implică în probleme ţinând
de registrul concret, al vieţii comunităţilor de evrei. Critica
literară a observat aerul atemporal şi de rafinată intelectualitate
care răzbate din scrierile fundoiene. Activitatea publicistică la
„Mântuirea” are ca rezultat şi o întreagă serie de eseuri, 11 la
număr, reunite sub titlul de Iudaism şi elenism. Răspândite prin
numerele publicaţiei din anii 1919-1920, eseurile au fost, mult
timp, date uitării. Anul 1999 a adus însă în prim-plan conţinutul
acestora, prin apariţia, la Editura Hasefer, a unui volum care le
reuneşte. Mai mult, Fundoianu atinge, în articolele sale, până
şi probleme de administraţie publică şi... sport! Însă aceste
motive de dezbatere ascund adesea implicaţii profunde, fiind
doar punctul de pornire al unei incursiuni documentate în
estetică sau filosofia culturii. Cel mai adesea, punctul de plecare
al unui articol purtând semnătura lui Fundoianu îl constituie
un eveniment de interes public: editarea unei cărţi de reală
valoare sau, dimpotrivă, execrabile, o sesiune de comunicări
sau un cenaclu literar, gândirea aberantă a mai marilor vremii,
concretizată în decrete sau legi aberante, proasta educaţie sau
spoiala de cultură a unor pseudo-intelectuali etc. Aceasta nu
anulează însă privirea spre trecut. Un gânditor englez afirma
cândva că termenul „vechi” are conotaţie pozitivă când e asociat
cu următorii termeni: prieten, vin şi carte... În ceea ce priveşte
acest mod de a gândi, este cu siguranţă propriu şi lui Fundoianu.
Evident, nu degeaba şi-a intitulat acesta o bine cunoscută
rubrică: Din caietele unui inactual! Seria de articole a apărut,
în decursul anului 1921, în revista „Rampa”, una din publicaţiile
care au conţinut frecvent scrieri fundoiene. În Caiete, autorul
afirmă: „Am aceleaşi păreri în viaţă şi aceleaşi în scris. De ce nu
mi-ai dat darul tău divin, ipocrizie? Nu inventez nimic. Mă debitez
numai... Pentru mulţi oameni este o barieră între viaţa scrisului
şi aceea trăită, cum este o barieră între ei, cei de toată ziua, şi ei,
cei din somn...”(2). În subsidiar, este vorba despre consecvenţa

unui caracter şi despre un anumit mod de raportare la cei din
jur. Societatea contemporană atrage frecvent critici aspre ale
celui care preferă să se considere un „inactual” decât să se
alinieze gândirii închistate în convenţii stupide şi în idei preluate
de-a gata a majorităţii. „Locul comun îl sperie ca un asediu...
Gânditorul tinde spre o ruinare a accepţiilor comune prin
cultivarea excesivului şi a paradoxului. În orice caz, acceptarea
unanimă reprezintă o veritabilă cădere, şi a o evita înseamnă
a respecta o elementară higienă a spiritului” notează unul
dintre cei mai importanţi analişti ai lui Fundoianu.(3) Pentru a-şi
susţine şi argumenta cauza, poetul-publicist (sau publicistulpoet) regizează adevărate campanii publicistice; foiletoanele
sale pot fi reperate în publicaţii ca: „Flacăra”, „Cuvântul liber”,
„Sburătorul”, „Mântuirea”, „Însemnări literare”, „Clopotul”,
„Spre ziuă”, „Hatikva”, „Lumea evree”, „Adevărul Literar şi
Artistic” etc. Din studiile şi eseurile răspândite prin aceste
publicaţii s-a închegat volumul Imagini şi cărţi din Franţa. Din
păcate, multe comentarii aforistice de o mare aplicabilitate au
rămas îngropate în paginile unor reviste, îngropate la rândul lor
în biblioteci sau în neant...
Un periplu prin creaţia publicistică fundoiană orientează
atenţia spre caracterul aleatoriu al preocupărilor sale, care
se datorează, în parte, ororii sale de convenţii de orice tip.
Încercând să subscriem acestui mod de gândire şi să ne eliberăm
de formalismul atât de vehement combătut de Fundoianu, vom
alege, la întâmplare, pentru exemplificare, diverse articole
apărute în paginile unor reviste, în diverse etape ale evoluţiei
sale ca publicist. Exponent, fără doar şi poate, al tendinţelor
avangardiste în ţara noastră, Benjamin Fundoianu a fost un fidel
colaborator al „Contimporanului”, în paginile căruia continuă
să fie prezent şi după plecarea, în 1923, la Paris. De altfel, el
publică, şi după voluntarul exil, materiale în numeroase reviste
autohtone, dintre care pot fi menţionate şi „Unu” sau „Adam”.
Nu este lipsită de însemnătate contribuţia sa publicistică
franceză. Încercând, din toate puterile, să devină un literat
francez, (şi reuşind, fără doar şi poate, acest lucru) Benjamin
Fundoianu semnează frecvent recenzii la rubrica Philosophie
vivante a publicaţiei lunare marsilieze „Cahiers du Sud”, unde
publică, de asemenea, şi două eseuri deosebit de apreciate în
Franţa: Le Poète et le schizophrène şi La conscience honteuse
du poète.
De o savoare deosebită se dovedesc cele două materiale
apărute, în 13, respectiv 20 octombrie 1922, în „Sburătorul
Literar”, dedicate educaţiei. Rândurile se constituie într-o
pledoarie aproape evidentă în favoarea educaţiei clasice. „A
fost o vreme - notează Fundoianu - în care educaţia, atâta câtă
exista, era exclusiv clasică. Se preda...dar numai în latineşte...
Asupra foloaselor acestei limbi unice, păstrată vie, de o clasă
aristocratică de oameni, ar fi inutil să insistăm. Limba latină
n-a fost numai un blazon pentru orgolii şi nici numai un semn
distinctiv între inteligenţă şi canalie; ea a constituit, de fapt,
primele drumuri de fier şi primele mijloace de comunicaţie din
Europa... Graţie cărţilor latineşti (şi nu nenumăratelor graiuri pe
care le poseda) Dimitrie Cantemir s-a putut onora membru al
Academiei din Berlin”.(4) Este, poate, unul dintre materialele
prin care Fundoianu rămâne contemporan, chiar şi la aproape
un secol de la redactarea sa. Problema predării limbii latine în
şcoală este una fierbinte, un punct nevralgic al sistemului de
învăţământ, din cauza unei maniere eronate de a-i înţelege
menirea. Autorul operează o distincţie cel puţin interesantă:
cea dintre cultură şi învăţământ. Paginile ziarelor şi revistelor
din zilele noastre debordează de polemici şi dileme legate de
caracterul haotic al învăţământului? Se pare că nici începutul
secolului XX nu era mai organizat din acest punct de vedere.
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Notează Fundoianu: „Pentru noi există, ca două lucruri deosebite
tare, cultura şi învăţământul; nu există decât o singură cultură:
cea clasică, şi nu există decât un singur învăţământ: cel ştiinţific.
Astăzi şi cultura şi învăţământul se predau laolaltă şi sunt
amândouă tot atât de puţin eficace. După şase ani de latină în
liceu, nu putem traduce decât cele câteva capitole şi cele câteva
sute de versuri din Caesar, din Cicero, din Virgil şi din Ovid.
Nu-l cunoaştem pe Cicero, căci câteva capitole izolate nu sunt
Cicero, şi nu-l cunoaştem pe Virgil, căci câteva versuri din Virgil
nu sunt încă Virgil. Face, pentru atâta rezultat, să fie menţinută
limba latină în liceu? Da,... a nu şti latina, dar a fi cunoscut-o, a fi
frecventat-o e un fel de certificat de bună creştere şi un început
de gust. ...Franţa ţine... să păstreze tradiţia latinei; nu e limba
franceză un jargon latin? Acelaşi interes ne porunceşte aceeaşi
conduită: dacă avem ceva latin în noi, atunci, de bună seamă,
latină ne este limba”.(5) E una dintre cele mai frumoase şi
demne pledoarii scrise vreodată în favoarea limbii latine; poate
că recunoştinţa întârziată a poporului român pentru un om de
reală valoare, ridicat din sânul său, ar putea inscripţiona acest
mesaj în facultăţile de filologie şi ştiinţe umane.
Să mergem mai departe: cu un deosebit de ascuţit spirit
de observaţie, Fundoianu sintetizează situaţia cu care, la peste
80 de ani de la remarca sa, încă ne confruntăm: „...elevul ştie
formule, dar nu chimie, ştie probleme, dar nu algebră, ştie
vertebre, şi nu anatomie, ştie date, dar nu istorie, ştie specii, dar
nu zoologie. Din fericire, ieşit din şcoală, adultul uită complet
ceea ce a învăţat; dacă ar ţine minte, ar duce cu sine toată viaţa
un balast, care l-ar incomoda totdeauna şi nu i-ar folosi niciodată.
În cazul acesta...învăţământul ... e un prisos. Suprimarea lui ar
lungi cu încă două decenii viaţa fiecăruia din noi!”(6) Evident,
radicalismul autorului se face simţit, tendinţa spre exagerare şi
extremism, de care a fost acuzat adesea, nefiind cenzurată nici de
această dată. Însă pamfletul de suprafaţă atrage atenţia asupra
unei probleme de fond, pe care ne dovedim încă incapabili să
o soluţionăm. În ceea ce priveşte articolele dedicate teatrului,
acestea sunt numeroase, documentate şi realizate cu spirit de
specialist. Fapt, de altfel, uimitor pentru un tânăr, care merită,
fără reţineri, a fi numit printre personalităţile enciclopedice ale
României... Deşi plecat din ţară foarte repede, înainte de a fi
putut să ofere întreaga măsură a talentului său, şi instalat comod
în patria literelor franceze, Fundoianu se numără, în special prin
calitatea scrierilor sale, printre acei puţini care se pot înscrie
fără nici un fel de reţinere în galeria marilor intelectuali ai lumii.
Un articol apărut în 1919, în „Rampa”, se intitulează Fatalitatea
lui Ibsen. La o lectură atentă, problematica acestuia apare, pe
cât de surprinzătoare în raport cu titlul, pe atât de evidentă:
autorul se dovedeşte preocupat să evidenţieze însemnătatea
inconştientului pentru existenţa umană. Concepţia clasică îl
supără prin rigiditatea sa, Fundoianu considerând esenţială
dezvăluirea „subteranei obscure din suflet”, iar aceasta pentru că
„omul e raţional când dulghereşte, când fabrică, când lucrează;
şi încă viaţa raţională e coclită de acte automate, e pătată de
rutină, e negată de imitaţie”. (7) Raţiunea, consideră acesta,
nu este decât un soi de mască pentru deciziile inconştientului.
Această abordare a problemei subteranelor arhitecturii
umane se constituie în una dintre primele reverberaţii, la noi,
a valurilor psihanalizei lui Freud: „ ...se întâmplă să semeni
aidoma cu tata, să ai ideile bunicului; să ai surâsul unei mătuşi...
să ai senzualitatea maimuţei agile şi de pădure... Tu eşti făcut
din cârpe de ereditate; tu improvizezi ceea ce ştii pe de rost...
TU NU EŞTI TU.”(8) Abia după această rafinată incursiune în
domeniul psihanalizei, Fundoianu trece efectiv la Ibsen şi la
problematica teatrului său. Iată un alt exemplu de foileton,
găzduit tot de paginile publicaţiei „Rampa”: este vorba, de

această dată, despre călătorii şi călători. Pornind de la răsfoirea
unei cărţi des citite şi citate în epocă, Du Sang,de la volupté de
la mort, a lui Maurice Barrès, Fundoianu încearcă o conturare a
tipologiei călătorului şi a psihologiei acestuia. În acest sens, el
desluşeşte două categorii de călători: cei care pot „să îşi schimbe
sufletul” odată cu fiecare climat, şi cei care au „sufletul stabil”.
Distincţia dintre aceştia este una de substanţă: primii ştiu să fie
„parizieni în Cartierul Latin”, dar şi „normali algerieni, cu pipa
de opiu, cu flautul ascuţit senzual, cu femeile care ştiu muşca
şi care au dinţii usturător albi”. Aceştia îşi pot adapta costumul
interior şi cel exterior odată cu schimbarea peisajului. Cea de
a doua categorie de călători este neplăcută lui Fundoianu:
aceştia „îşi aduc cu sine hârtia pentru manuscript, metaforele
pentru hârtie, pana cea de obicei –cărţile simple- scoarţele de
pe pereţi- femeia comună. Ei nu privesc prin geamul trenului
fuga câmpurilor lină, pentru că îşi veghează cu grijă bagajul. La
fiecare haltă, opresc, nu ca să privească, ci ca să despacheteze...
Sunt călători – care n-au călătorit niciodată. Au visat pe o sofa”
(9).
Să urmărim şi reţeta unei călătorii reuşite: „ Ar trebui
să poţi pleca. Dar nu cu trenurile care trec dintr-o ţară în alta
nesimţit, pe şinele egal internaţionale. Ar trebui să te schimbi
cu fiecare peisaj, cu fiecare frunză, cu fiecare climat. Ar trebui
să fii mujic în Rusia – să iubeşti ceaiul şi lunga ninsoare. Ar trebui
în Constantinopol ceva din psihologia hamalului care încarcă în
port curmalele pentru Occident. Aceea a haremului e uzată.
Ar trebui să iubeşti în Tripolis cămilele cu genunchii cârpiţi –şi
caravana care sugerează oricărui european reflecţii mediocre. Ar
trebui să iubeşti caravana, cum iubeşte caravana slabii palmieri,
cum iubesc palmierii cămilele şi cămilele cu ochii mici –mirajul.
Ar trebui să devii tu caravană şi palmier slab, şi cămilă cu ochi
mici, şi genunchii de cârpă, şi mirajul.” (10) În acest caz, călătoria
devine una a sufletului, Fundoianu militând pentru o continuă
metamorfoză, condiţie a identificării cu un peisaj care începe să
existe în măsura în care sufletul „se decide să îl locuiască”. (11)
Aspectele problemei se dovedesc însă mai complexe, la o privire
atentă: pe de o parte, există naturalismul, cu totala sa aservire
faţă de realitate, pe de altă parte însă, exultă Fundoianu, un
René de Chateaubriand nu a văzut niciodată, au descoperit
criticii, istoricii şi analiştii literari, frumoasele peisaje americane
descrise cu atâta măiestrie în René şi Athala. Ce i-a dat însă
romanticului francez această putere vizionară? Iată răspunsul
fundoian: „Chateaubriand ...avea cu adevărat mai mult decât
un ochi care vede: un ochi care creează.”(12)
Un exemplu elocvent pentru ceea ce înseamnă militantism
realizat prin intermediul presei în favoarea valorii îl constituie
articolul de pe prima pagină a publicaţiei „Rampa”, din 28
mai 1920, şi care se intitulează Funcţionarul Vasiliu-Bacovia.
Materialul se constituie într-un subtil şi amar pamflet la adresa
Ministerului de Culte din acea vreme, care oferea, cu greu, un
salariu de mizerie marelui nostru poet cu valenţe simboliste,
George Bacovia. Fundoianu se dovedeşte, în aceste rânduri,
un gazetar inegalabil. De asemenea, el înţelege şi proroceşte
tristul adevăr despre atitudinea posterităţii, ca şi despre cea a
potentaţilor politico-economici ai timpului: „ Îi vom face mâine
o statuie lui Bacovia. Dar nu vom interveni (în favoarea acestuia,
la Minister, n.n.) pentru că înţelegerea e un act dificil şi prietenia
unul inedit. Suntem convinşi că poetul va fi dat afară din slujbă
– sau poate vedem oamenii prea răi. Aristocraţia refuzului e
singura îngăduită, după noi. Situaţia însă pentru Bacovia nu
e numai rea: e umilitoare. Şi dacă n-aş cere niciodată pâinea
pentru mine – o cer pentru funcţionarul d-tale cu 600 lei pe
lună, registratorul Bacovia. Lasă-i postul, urcă-i, dacă vrei, leafa
şi iartă-l că e şi poet, domnule ministru.”(13)
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Concepţiile politice ale lui B. Fundoianu, aşa cum se
întrevăd acestea din publicistica sa, pot fi analizate pornind de
la unele eseuri precum toate cele cuprinse în ciclul Iudaism şi
elenism, ciclu găzduit în paginile „Mântuirii”. Pe tot parcursul
perioadei extrem de rodnice care a fost şederea sa în ţară,
Benjamin Fundoianu a cultivat un fel de dualism existenţial,
pendulând cu graţie şi fără nici un fel de dificultate între cariera
de jurnalist şi viaţa literară. Pe de o parte, s-a consacrat rapid
drept unul dintre cei mai de seamă poeţi ai modernităţii
noastre, iar pe de altă parte, a fost un colaborator de marcă al
unor reviste literare şi periodice ale vremii, în care a ţinut unele
rubrici permanente destinate unei extrem de variate palete de
subiecte, de la instruire publică la probleme de drept şi morală.
Pe de altă parte, nu trebuie omis faptul că Fundoianu s-a afirmat
drept unul dintre cei mai activi şi prolifici gazetari evrei, care
au întreţinut presa aferentă în acea perioadă. În acest sens,
apare ca bine punctat comentariul lui Leon Volovici, din prefaţa
culegerii de articole fundoiene pe teme de iudaism şi elenism:
„ Spre deosebire de alţi evrei din generaţia lui şi de cei din
generaţia imediat următoare, Fundoianu trăieşte această dublă
identitate în modul cel mai firesc, fără a semnala obişnuitele
drame, scindări sau crize de identitate.”(14)
În ceea ce priveşte literatura, Benjamin Fundoianu nu s-a
rezumat la a scrie doar despre una singură. Articolele sale se
referă la scriitori români şi străini, aceştia din urmă nefiind în
exclusivitate francezi, autorul părând a fi permanent la curent
cu toate marile evenimente care au marcat timpul său. Însă
nici trecutul, cărţile vechi, nu sunt neglijate, opunându-se
contemporaneităţii, intrată în jocul halucinant al deprecierii
spirituale. Dacă lecturile sale vaste şi simţul critic i-ar fi permis,
de exemplu, să scrie despre literatura germană sau engleză,
structura sa sufletească l-a înclinat spre o alta: ,,Despre
literatura germană sau engleză, am scrie impresiile unui
român care voiajează în străinătate şi care se epatează de tot
ce-i pare curios sau absurd [...]. Despre literatura franceză
însă scriem altfel.[...] . N-am cunoscut literatura franceză, aşa
cum o pot cunoaşte pe cea germană - am trăit-o”(15), scrie
Benjamin Fundoianu, în prefaţa volumului său din 1922. Iar în
alt context, mărturiseşte, aparent întâmplător: ,,Ceea ce fac e
aproape o autobiografie.”(16)Afirmaţia poate fi considerată ca o
recunoaştere a faptului că publicistica sa permite reconstituirea
hărţii devenirii sale spirituale. Aceasta poate fi citită ca un
veritabil grafic al evoluţiei expresiei jurnalistice în ţara noastră.

14. Leon Volovici, Prefaţă la B. Fundoianu, Iudaism şi elenism, ediţie
îngrijită, note şi prefaţă de Leon Volovici şi Remus Zăstroiu, editura
Hasefer, Bucureşti, 1999, p.8
15. B. Fundoianu, Imagini şi cărţi, editura Minerva, Bucureşti, 1980,
p.5
16. apud Mircea Martin, Introducere în opera lui B. Fundoianu,
editura Minerva, Bucureşti, 1984, p.24

Resumé
Sans avoir la prétention d’épuiser le sujet, cet ouvrage a le
but d’être un passage en revue des principales coordonnées sur
lesquelles a évolué l’activité de journaliste de Benjamin Fundoianu /
Fondane. Même si certaines directions de sa très prolifique activité
ont déterminé de diverses tentatives d’exégèse, des suffisants cônes
d’ombre ou des aspects inexplorés restent cependant en discussion
et ceux-ci offrent, sans doute, un terrain fertile pour la recherche de
spécialité. Ayant en vue la complexité de l’implication culturelle de
l’homme de lettres en discussion, le materiel qui lui a été dédié jusqu’à
présent est assez sommaire. La multitude de directions dans lesquelles
Fundoianu / Fondane a exercé sa plume rend extrêmement difficile la
synthèse, une manière productive de recherce en ce sens étant celle
structuré sur des aréaux délimités, la vastité des domains de ses essais,
des articles, de la poésie ou de la philosophie faisant de ceux-ci des
domaines distincts d’analyse et d’interprétation. Les articles écrits par
Benjamin Fundoianu, visent une multitude de sujets: des écrivains
français, grand nombre d’entre eux présentés pour la première fois en
roumain, la situation politique ou sociale de Roumanie, les problèmes
de l’enseignement, le droit, le sport et ses provocations etc. On
met en discussion des aspects des articles restés dissipés dans les
publications du temps, mais aussi ceux de certaines pages inédites ou
concernant les rapports entre le judaïsme et le héllénisme. Ces articles
sont la preuve du trajet de formation intélectuelle de Fundoianu. De
même, on ne doit pas négliger la valeur critique des articles, Benjamin
Fundoianu étant, sans doute, un exégète rafiné et documenté. ouvrage
a le but d’être un passage en revue des principales coordonnées sur
lesquelles a évolué l’activité de journaliste de Benjamin Fundoianu /
Fondane. Même si certaines directions de sa très prolifique activité
ont déterminé de diverses tentatives d’exégèse, des suffisants cônes
d’ombre ou des aspects inexplorés restent cependant en discussion
et ceux-ci offrent, sans doute, un terrain fertile pour la recherche de
spécialité. Ayant en vue la complexité de l’implication culturelle de
l’homme de lettres en discussion, le materiel qui lui a été dédié jusqu’à
présent est assez sommaire. La multitude de directions dans lesquelles
Fundoianu / Fondane a exercé sa plume rend extrêmement difficile la
synthèse, une manière productive de recherce en ce sens étant celle
structuré sur des aréaux délimités, la vastité des domains de ses essais,
des articles, de la poésie ou de la philosophie faisant de ceux-ci des
domaines distincts d’analyse et d’interprétation. Les articles écrits par
Benjamin Fundoianu, visent une multitude de sujets: des écrivains
français, grand nombre d’entre eux présentés pour la première fois en
roumain, la situation politique ou sociale de Roumanie, les problèmes
de l’enseignement, le droit, le sport et ses provocations etc. On met en
discussion des aspects des articles restés dissipés dans les publications
du temps, mais aussi ceux de certaines pages inédites ou concernant les
rapports entre le judaïsme et le héllénisme. Ces articles sont la preuve
du trajet de formation intélectuelle de Fundoianu. De même, on ne
doit pas négliger la valeur critique des articles, Benjamin Fundoianu
étant, sans doute, un exégète rafiné et documenté.
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„Memra” - câteva desluşiri
despre singura publicaţie
românească de inspiraţie
guénoniană

nişte „exerciţii verbale” ce se vroiau mai mult decât un simplu
experiment literar, după cum constată şi Cornel Ungureanu,
primul său exeget postbelic. Prezenţa în revista argheziană se
întinde până în 1931 şi cuprinde o serie de genuri, de la proză,
până la eseu şi teatru. Iar după invariabila semnătură Ionathan
X Uranus (6), IXU ori Mark Abrams, apăreau sintagme absurde
în stilul epocii: „Serafim şi boxeur”, „frate siamez”, „hingher”
(7). La cele deja citate, ar trebui numaidecât adăugate „Serafim
şi bohem” (8), „Mare Adolescent Român” (9), „Poliţist” (10),
„Contele Asfalt”, „Fost tramvai pe linia 15 la S.T.B. şi statue în
Olimp” (11), unele dintre ele, cum vom vedea, având o vădită
funcţie de „autentificare” biografică. Sub pseudonimele (sic!)
deja amintite a colaborat la principalele reviste de avangardă
ale epocii, dintre care „Contimporanul”, „Viaţa literară”, „Facla”,
„Adam”, „Ostaşii luminii”, „Zodiac”, „Ulise” (12). O menţiune
aparte ar trebui făcută în legătură cu revista de avangardă de la
Craiova, „Radical”, fiindcă este chiar unul dintre editorii ei, un
amănunt ignorat de istoria presei literare româneşti (13).
Anul 1931 este unul crucial într-un sens mult mai profund
decât simpla semantică a cuvântului. Conform autobiografiei
olografe, începând cu 1931 se va orienta spre creştinism,
convertirea urmând să se producă în 1936. Dar 1931 este
mai ales anul întâlnirii cu René Guénon (1886-1951), cel mai
acerb critic al modernităţii, dar şi al ocultismelor moderne.
Descoperirea operei metafizicianului francez i se datoreşte
fostului profesorul de latină, Nedelea Locusteanu — Neofrast
Lămureanu în Comedia infra-umană —, care i-a dăruit junelui
Marcel Avramescu, în acel an, colecţia unei reviste cu un titlu ce
îndemna la descifrarea unor taine: “Le Voile d’Isis” (14). De la
colecţia revistei, ajunge la cărţi, pe care se pare că le împrumută
de la Mircea Eliade. A fost o întâlnire ce a reaşezat datele situării
sale spirituale. O corespondenţă asiduă cu Guénon brusc
întreruptă, polemici cu un alt guénonian de inspiraţie islamică,
Vasile Lovinescu, chiar în paginile primului număr al revistei
“Memra” (15), proiecte de traduceri, convertirea la guénonism
a lui Mihai Vâlsan (16). Cel care va deveni, după moartea lui
Guénon, redactor-şef la “Etudes traditionnelles” şi va aduna
articole ale lui Guénon risipite în diverse reviste în culegerea
postumă Simboluri fundamentale ale Ştiinţei sacre (17).
Pentru a înţelege mai bine atmosfera în care apare
“Memra”, poate că e nevoie de câteva contextualizări ale
climatului spiritual francez unde îşi are sursele de inspiraţie.
Ultimii ani ai secolului ai XIX-lea şi primele decenii ale secolului
următor sunt fertili unor exprimări revuistice de acest tip în
care sunt abordate cele mai diverse teme legate de simbolism,
masonerie, teozofism, hermetism, rozicrucianism. Dintre multele
publicaţii, să amintim “L’Initiation”, „L’Etoile”, “La Chimère”, “La
Gnose”, “Atlantis”, “Le Symbolisme”, “Vers l’Unité”, “La Voie”
(18) ş.a.m.d.
“Le Voile d’Isis”, revista de care profesorul Locusteanu se
pare că vroia să scape, era, din anul 1928, cea mai reprezentativă
publicaţie a ceea ce s-ar numi tradiţionalismul guénonian.
Înfiinţată în 1889 de celebrul ocultist Papus, “Le Voile d’Isis”,
condusă apoi de un poet simbolist, Paul Redonnel (Ian Mongoï)
(19), avea să cunoască o nouă glorie din clipa în care fraţii
Chacornac vor deveni editorii ei, în 1920. Anul 1928 va aduce o
echipă de colaboratori dintre care mulţi se vor regăsi în paginile
revistei “Memra”: Guénon, Argos (Georges Tamos) — redactorşef, Patrice Genty, Gaston Demengel, Probst-Biraben, Marcel
Clavelle (toţi de mai sus în prima perioadă), iar apoi André
Préau, René Allar, Frithjof Schuon (20). Anticipând puţin şirul
evenimentelor, să spunem că, din 1935, “Le Voile d’Isis” îşi va
schimba numele în “Etudes traditionnelles” şi va fi marcată
definitiv de concepţia lui René Guénon.

Marcel TOLCEA, prof. univ. dr.,
Universitatea de Vest, Timişoara
Numele lui Mihail Marcel Avramescu se pierdea, până în
urmă cu doar şase-şapte ani, în lungul şir al unor scriitori de
avangardă interbelici despre care se putea, cel mult, concede
că îşi însuşiseră bine lecţia urmuziană. Cel puţin aşa lăsa să se
înţeleagă Antologia literaturii române de avangardă a lui Saşa
Pană (1). Aceasta dacă cititorul amator de literatură de acest
tip nu ar fi citit admirabilul capitol de arheologie culturală al
Profesorului timişorean Cornel Ungureanu din volumul Imediata
noastră apropiere apărut în 1990 despre avangardistul sui
generis, metafizicianul, directorul revistei ezoterice „Memra”,
preotul ortodox Mihail Avramescu (2). Ar fi aflat de acolo că,
după o tumultuoasă viaţă în cercul prietenilor de marcă ai epocii
(Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Camil Petrescu, Felix Aderca, Geo
Bogza, Anton Dumitriu ş.a.), au urmat convertirea la creştinism,
anii dificili la Rugul Aprins (André Scrima a fost adus acolo de
Avramescu!), o preoţie aflată la cumpăna unor încercări de
ordin personal, anii exilului asumat ca preot paroh la Văliug
(actualul judeţ Caraş-Severin) şi Jimbolia (judeţul Timiş). Desigur
că personalitatea sa era binecunoscută în cercul „iniţiaţilor” —
invoc aici numele lui Alexandru Paleologu, Bartolomeu Anania
sau Andrei Pleşu —, dar chiar şi aşa personalitatea sa părea
sortită să rămănă definitiv închisă în cercul unor reverenţe
memorialistice. Iată însă că fiica autorului, doamna Mariana
Macri, va începe, la finele anilor `90, să dea publicităţii pagini ce
păreau definitiv pierdute. (Sunt cărţile postume citate în cele ce
urmează.) Şi, în acest fel, să ofere prilejul pentru criticul literar şi
nu numai de a reconsidera dimensiunea unei implicări deopotrivă
de ordin cultural şi spiritual. Întâmplător sau nu, demersul
doamnei Macri a fost dublat şi de o accentuată reconsiderare
a literaturii sale de către Marin Mincu în ediţia a doua revăzută
şi adăugită a cărţii sale Avangarda literară românească (3). Şi
totuşi, din acest efort recuperatoriu, deocamdată lipseşte un
gest ce, se pare, nu va fi făcut prea curând: o ediţie anastatică
a celor două numere ale revistei „Memra”, editate de Marcel
Avramescu în 1934 şi 1935. Iar articolul de faţă încearcă să ofere
argumente pentru o asemenea întreprindere.
Câteva repere sunt sigure: Marcel Mihail Avramescu
(1909-1984) a fost una dintre cele mai originale personalităţi ale
literaturii de avangardă, unul dintre cei trei mari tradiţionalişti de
inspiraţie guénoniană ai României interbelice (alături de Vasile
Lovinescu şi Mihai Vâlsan), iar apoi, imediat după război, unul
dintre intelectualii influenţi ai Bisericii Ortodoxe Române, sub
numele Mihail Avramescu (4), pentru ca mai apoi să se retragă
în preoţie. Primele trei hipostaze nu neapărat în succesiune sau
în stare genuină.
Născut pe 17 ianuarie 1909 în Bucureşti, într-o familie de
evrei, elevul de la Spiru Haret debutează, în clasa a cincea de
liceu, cu schiţa Urangutanul în calorifer, sub semnătura Mark
Abrams (5). Va deveni un nume binecunoscut în cercurile
de avangardă, începând cu 1928, când publică în „Bilete de
papagal” ale lui Tudor Arghezi — „Chitanţe de Pelican” şi Rumor
Zambezi, în angrama avramesciană din Comedia infra-umană —
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Aşadar, în decembrie 1934 apărea numărul 1 din revista
„Memra” – Logos, în ebraică —, prima şi, de altfel, singura
publicaţie de inspiraţie guénoniană din cultura română (21). Sub
MEMRA, într-o grafie destul de minimalistă, şi subtitlul Studii de
tradiţie ezoterică, numele lui Mihail Avramescu cu specificarea
neutră de „redactor”. Tot pe coperta unu a revistei apare ca semn
grafic crucea egiptează, ankh, centrată.. Formatul este 21x27 de
centimetri şi are 18 pagini. Datele de contact: Bucureşti, B-dul
Maria 56, et. 3. Costul unui abonament era de 200 de lei pentru
România şi 300 de lei pentru străinătate. Pentru Autorităţi, 500
de lei. „Memra” se dorea un mensual ce urma să apară în în
ziua de 1 a fiecărei luni, însă acest lucru nu a fost posibil. La
următoarea apariţie, termenul a fost mutat la 22 a fiecărei luni.
Pe coperta a doua, interioară, un adevărat manifest ce
doreşte atât delimitarea faţă de alte atitudini ce ar putea părea
asemănătoare, cât şi “afirmarea” specificităţii demersului ei:
“Dincolo de toate contrafacerile moderne ale Tradiţiei
iniţiatice, dincolo de toate curentele <neo-spiritualiste> şi
de toate pseudo-ezoterismele, revista aceasta îşi propune să
exprime rezultatele unei autentice cunoaşteri metafizice.
Împotriva produselor de sub mediocră calitate intelectuală
ale tuturor diletantismelor cu pretenţii de spiritualitate,
împotriva tuturor improvizaţiilor moderniste de nuanţă misticoocultistă, revista aceasta înţelege să opună o atitudine fermă de
tradiţionalitate doctrinală.
Deasupra tuturor concepţiilor profane şi profanatoare
ale scientismului şi filozofismului occidental, şi deasupra
tuturor celorlalte pseudo-valori curente, revista aceasta afirmă
prioritatea TRADIŢIEI EZOTERICE precum şi unicitatea, peste
diversitatea formelor, şi permanenţa, peste contingenţe, a
DOCTRINEI TRADIŢIONALE PRIMORDIALE din al căreia central
Adevăr decurg principiile şi metodele ŞTIINŢELOR TRADIŢIONALE
cât şi Dogmele, Riturile şi Simbolurile tuturor RELIGIILOR
ORTODOXE şi cele ale tuturor MISTERELOR INIŢIATICE orientale
sau occidentale”.(22)
Care sunt “contrafacerile moderne ale Tradiţiei Iniţiatice”
şi concepţiile “profane şi profanatoare ale scientismului şi
filozofismului occidental”, aflăm din articolul programatic,
Criterii, semnat Memra: “umanism, individualism, raţionalism,
materialism, ştiinţă, tehnică – pe de o parte ; şi progresism,
umanitarism, comunism, neo-spiritualism, teozofism, ocultism
– pe de altă parte” (23).
În text, un cuvânt e reiterat: Tradiţie. Scris cu majusculă,
Tradiţia desemnează ansamblul de principii cu imuabilă validitate
normativă şi caracter metafizic revelat atât de către dogmele
şi riturile religiilor ortodoxe, cât şi de către limba universală
a simbolurilor iniţiatice (24). Etimologic, „tradiţie” înseamnă
„transmitere”, ca, de altfel, şi cuvântul kabbală. Dar trebuie
evitată confuzia celor două verbe subînţelese aici, tradere şi
transmittere. Primul se raportează la un lucru, la ceva remis,
fiind un verb, dacă se poate spune aşa, reificator, în timp ce al
doilea răspunde la înţelesul de „act al transmiterii“, desemnând
nu doar conţinutul, ci şi operaţiile. Aceasta pentru că Tradiţia nu
se limitează doar la păstrarea datului primordial, ci integrează
conţinuturi noi, adaptându-le, în cele vechi, perene (25).
Cronologic, Tradiţie înseamnă transmitere prin filiaţie spirituală,
de la maestru la discipol, în cadrul unei societăţi secrete,
iniţiatice a unui ansamblu de mijloace consacrate ce facilitează
conştientizarea principiilor imanente de ordin universal. Tradiţia
este deci Tradiţia Primordială, cea care a fost revelată în vârsta
de aur a omenirii, şi ea este metafizică pură. Oarecum s-ar putea
deduce că „ezoterism” şi „Tradiţie” sunt sinonime.
În sumar, după Criterii, urmează o traducere din spiritul
tutelar al revistei, René Guénon, Învăţătura iniţiatică (26), apoi

un text semnat Yang (evident, Marcel Avramescu) – Tradiţia
hermetică, urmat de o altă traducere din franceză, Inima
Inteligentă (Qalb-Aqel) în Sufism, de dr. J.H. Probst-Biraben (27),
şi o traducere însoţită de comentarii din Katha Upanishad, sub
pseudonimul KRM, a lui Mircea Eliade (28). Prezenţa lui Mircea
Eliade în revistă ar putea fi îndelung comentată, mai ales că
perioada anilor ’34-’35 este una în care el va semna cu nume
propriu sau cu pseudonim (Ion Plăeşu) luări de poziţie atât
împotriva stângii, cât şi împotriva dreptei (29). Cred că prezenţa
în paginile revistei unui evreu se poate citi mai degrabă ca un
gest de frondă, cu atât mai mult cu cât era mai mult decât
evident cine putea să facă o traducere din Katha Upanishad!
Cred că pseudonimul KRM are şi el un tâlc: sunt consoanele din
prenumele Mircea, în lecţiune inversă.
In fine, ultimele două pagini sunt dedicate semnalării
unor Cărţi şi Reviste, dar şi unor Convorbiri. Explicaţia folosirii
pseudonimelor de către autorii români o aflăm pe coperta a
treia, unde putem citi că „Articolele colaboratorilor români sunt
semnate exclusiv cu pseudonime”.
Numărul următor al revistei, 2-5 – care avea, din păcate,
să fie şi ultimul –, păstrează aceeaşi echipă a colaboratorilor
români, la care se adaugă două nume noi din afară: Frithjof
Schuon (30) şi Andre Préau (31). Revista are acelaşi format,
dar mai multe pagini: 30. Iată şi sumarul: Memra, Gnosis; René
Guénon, Condiţiile iniţierii; Dr. J.H. Probst-Biraben, Dhikr-ul;
Yang, Câteva aspecte ale pseudo-spiritualismului modern;
KRM, Un reprezentant al tradiţiei Hinduse: Sri Aurabindo;
Frithjof Schuon, Irelevanţa metafizică a condiţiei spaţiale; LiTse, Fragmente (cu o introducere de M. şi comentarii de Andre
Préau).
Articolul de fond, ca să spunem aşa, are o un diez
accentuat pe islamism, după ce, în primul număr, se invoca
Tradiţia Primordială Eternă, fără a se face vreo referinţă la
religiile revelate sau la alte tradiţii. De data aceasta, editorul
scrie : „civilizaţii tradiţionale sunt, de pildă, astăzi, cea islamică,
cea hindusă, cea chineză sau cea tibetană”, pentru a-i lăsa
creştinătăţii doar aura Evului Mediu. „Nu ne vom opri aci asupra
cauzelor cari au dărâmat edificiul spiritual al acestei Creştinătăţi”
(32). Aş opina că o anumită aplecare spre islamism era în ton
cu convertirea lui Guénon pe care toţi discipolii săi apropiaţi au
urmat-o. Probabil că şi o anumită ostilitate a lui Vasile Lovinescu
— ce va primi o iniţiere allawita (sufistă) în 1936 — a nuanţat
abordarea doctrinară.
Cum se observă, Eliade este prezent de această dată cu un
articol în care este vorba şi despre experienţa lui la Pondichéry.
Apare şi o rubrică nouă, Publicaţii primite, unde aflăm de
existenţa revistei „Farul Nou” (directori: prof. Iosif Frollo şi Dr.
Nicolae Popa). Şi ar mai fi ceva inedit la această, din păcate,
ultimă apariţie a „Memrei”. Un text cu rol de explicaţie pentru
întârzierea apariţiei revistei ce ar putea provoca o anumită
nedumerire cititorului pozitivist: „Şi ţinem să precizăm aci că toţi
aceia cari — conştient sau inconştient — s’au făcut sau se vor
face de aci înainte, instrumente ale unei voinţi de distrugere şi
de întunerec, căreia îi cunoaştem toate dedesubturile, vor trage
în mod fatal consecinţele opoziţiei lor, prin prompta intervenţie
a unei legi de altă eficacitate decât acelea ale oamenilor”.
NOTE
1. Bucureşti, Editura pentru literatură, 1969.
2. Imediata noastră apropiere, Timişoara, Editura Facla, 1990.
3. Editura Pontica, 2006, pp. 225-236.
4. Vezi, în acest sens, Cuvântul înainte al Î.P.S. Nicolae Corneanu,
Mitropolitul Banatului, la Mihail Avramescu, Calendarul incendiat al
lui Ierusalim Unicornus, Prefaţă de Alexandru Paleologu, Postfaţă de
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Mihail Constantineanu, Bucureşti, Editura Anastasia, 1999, pp. 5-8.
5. Mihail Straje, Dicţionar de pseudonime, Bucureşti, Editura
Minerva, 1978, p.752.
6. Sub numele Ionathan X Uranus a apărut la editura Compania, în
anul 2005, culegerea În potriva veacului, o ediţie îngrijită de Mariana
Macri şi Dorin Liviu-Bâftoi.
7. Claudio Mutti, La Grande Influence de René Guénon en Roumanie,
Akribeia, Saint-Genis Laval, 2002, p. 112. În româneşte, vezi Claudio
Mutti, Marcel Avramescu, de la avangardă la Tradiţie, în “Origini, Caiete
silvane”, nr. 1, 2002, p. 57-61. În aceeaşi revistă, de consultat studiul
lui Liviu Bordaş, Secretul doctorului Eliade, cap. Marcel Avramescu
spre “tradiţia ezoterică”, unde autorul amendează o aserţiune a lui
Mutti conform căreia exemplarele revistei “Memra” de la Biblioteca
Academiei ar fi dispărut. (p. 83).
8. Apoziţia buf hieronimică „Serafim şi bohem” nu este amintită
de către cercetătorii operei sale, deşi ea apare în al treilea său text
publicat în „Bilete de papagal”, Autobiografie, text reluat de Saşa Pană.
Îi mulţumesc prietenului George Lecca pentru gestul de a-mi fi pus la
dispoziţie colecţia revistei.
9. Vezi Tratat practic despre soare, în „Bilete de papagal”, nr. 175,
30 august 1928.
10. „Bilete de papagal”, nr. 435, 11 iulie 1929.
11. „Bilete de papagal”, nr. 439, 15 iulie 1929.
12. Dacă revistele „Contimporanul” şi „Facla” sunt mai cunoscute,
despre celelalte se impun câteva date succinte. „Adam” – revistă
bucureşteană, a apărut bilunar între 1929-1939, iar ulterior, pentru
jumătate de an, lunar; director fondator, I.Ludo. “Radical” - , Craiova,
ianuarie-iulie 1929, septembrie 1930-iunie 1931, director, Constantin
Nisipeanu. (I. Hangiu, Dicţionar al presei literare româneşti, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987, p.21, respectiv 253). „Ostaşii
luminii” apare un singur număr, la Craiova, în 14 septembrie 1931,
conform lui Saşa Pană, op. cit., p. 37. “Zodiac” este un mensual editat
de I.Peltz, între 1930-1931. Din „Ulise” au apărut doar patru numere în
1932 şi 1933. Nu am citat din ediţia din 1996 a cărţii deoarece articolele
referitoare la revistele în discuţie nu au fost revizuite sau completate.
La revista „Radical”, de pildă, nici nu apare numele lui Avramescu.
13. Am reluat aici informaţii din Autobiografia pe care Părintele
Mihail a scris-o atunci când a devenit preot paroh la Jimbolia,
document olograf pus la dispoziţie de Î.P.S. Nicolae Corneanu,
Mitropolitul Banatului. Numeroase precizări din acest document le-am
folosit în Postfaţa la volumul Mihail Avramescu, Comedia Infra-umană,
Timişoara, Editura Brumar, 2004, pp. 73-86.
14. Mihail Constantineanu, În loc de Postfaţă, în Mihail Avramescu,
Calendarul incendiat, p. 100.
15. Rubrica Reviste, unde este comentat un articol din „Azi” al lui
Vasile Lovinescu, mare admirator pe atunci al unui personaj de extracţie
cam dubioasă, Bô-Yin-Râ. (pp.16-17)
16. L-am cunoscut personal pe Părintele Mihail Avramescu în
Jimbolia, unde am ajuns să locuiesc din 1973, în anii adolescenţei.
Îmi amintesc că, între multe altele, mi-a povestit cum i-a împrumutat
tânărului Vâlsan o carte a lui René Guénon şi că Vâlsan era economist
la o fabrică de zahăr.
17. Traducere de Marcel Tolcea şi Sorina Şerbănescu, Bucureşti,
Editura Humanitas, 1997.
18. Jean-Pierre Laurant, L`ésotérisme chrétien en France au XIXe
siècle, Paris, L`Age d`Homme, 1992, pp. 54, 135.
19. Daniel Ligou (coordonator), Dictionnaire de la Franc-maçonnerie,
Paris, PUF, 1991, p. 895.
20. Paul Chacornac, La vie simple de René Guénon, în „Etudes
traditionnelles”, nr. 293-294-295, 1951, pp. 330-331 (ediţie
facsimilată).
21. Exemplarele pe care le am la dispoziţie i-au aparţinut lui Mircea
Eliade şi, ulterior, lui Paul Barbăneagră.
22. Anul I, nr. 1, decembrie 1934.
23. p.1.
24. Simboluri ale ştiinţei sacre, p. 18. În Domnia cantităţii şi semnele
vremurilor, traducere de Florin Mihăilescu şi Dan Stanca, Bucureşti,
Editura Humanitas, 1995, la p. 215, avem o definire extrem de succintă
a Tradiţiei : „nu există şi nici nu poate să existe nimic cu adevărat
tradiţional care să nu conţină un element suprauman“.
25. René Alleau, Introduction la René Guénon et l’actualité de la

pensée traditionnelle..., p. 12. În ortodoxie, tradiţia sfântă şi imuabilă a
Bisericii ca îndreptar se numeşte predanie.
26. Deşi la rubrica finală, Convorbiri, suntem avertizaţi că textul a
apărut, iniţial, în revista “Le Symbolisme” din ianuarie 1913, redactorul
omite să precizeze că a fost republicat în numărul din decembrie al
revistei “Le Voile d’Isis”. În 1946, acelaşi articol va forma capitolul
al XXXI-lea din Aperçus sur l’Initiation. De asemenea, nu ar fi lipsit
de interes şi “detaliul” că acest articol a fost susţinut în cadrul unei
conferinţe susţinute în loja Thebah 347 a Marii Loje Naţionale de
Franţa, în 1913, an în care Guénon – ciudată poziţie! – semna şi în
„La France Chrétienne Anti-Maçonnique” a lui Clarin de la Rive, sub
pseudonimul Sphinx. (Cf. Paul Serrant, René Guénon, cap. Un frère
perdu et retrouvé, pp. 201-210, Daniel Ligou, Dictionnaire de la Francmaçonnerie, pp. 555-556, Robert Amadou, Esotérisme de Guénon,
<în> “Les Cahiers de l’Homme-Esprit”, nr.3, 1973, pp. 88-89.)
27. Despre Probst-Biraben, editorul revistei afirmă, în acelaşi loc:
“fost profesor al Universităţii musulmane (Medersa) din Constantina
(Algeria) – este unul din rarii occidentali specializaţi în ezoterismul
islamic”.
28. Nici pseudonimul KRM nu este reţinut de Straje, după cum nici
Mircea Handoca nu îl indică vreodată. Cornel Ungureanu identifică
primul acest hieronim.
29. Florin Ţurcanu, Mircea Eliade. Prizonierul istoriei, Bucureşti,
Editura Humanitas, 2003, pp. 278-280.
30. Elveţian prin naştere, Schuon va fi considerat cel mai important
discipol al lui René Guénon, chiar dacă biografia lui a însemnat
numeroase schisme şi scandaluri în mediile guenonizante. El se alătură
cercurilor guenoniene în 1933, la 26 de ani, iar în 1948 intervine
despărţirea definitivă. Intrând puţin în detalii, este anul apariţiei cărţii
sale, devenite celebre, Despre unitatea transcendentă a religiilor
(tradusă şi în românesţe de Anca Manolescu, Humanitas, 19994, cu un
Cuvânt înainte de André Scrima) unde pune un alt accent decât René
Guénon pe Misterele cristice şi arată o mai mare atenţie creştinismului
oriental. Cu doi înainte, în 1946 – spun detractorii săi –, Schuon s-a
autoproclamat Şeic în urma unui... vis, sfidând toate regulile evoluţiei
iniţiatice. A fost interesat de spiritualitatea indienilor Sioux, în mijlocul
cărora a petrecut aproape un deceniu. (Cf. şi Jean Borella, René Guénon
and the Traditionalist School, în Modern Esoteric Spirituality, edited by
Antoine Faivre & Jaco Needleman, Crossroad, New York, 1992, pp. 348352)
31. Cum am menţionat supra, Andre Préau face parte din primul
grup de colaboratori ai revistei “Le Voile d’Isis”. Ar mai trebui adăugat
că, după 1950 a devenit un excelent traducător al lui Heidegger.
32. p. 3.
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În Iaşi, desfăşoară o intensă şi polemică activitate
publicistică în “Liberalul”, şi “Drapelul” al cărui conducător,
redactor şi director devine, dar şi la “Convorbiri literare”.
Frecventează şedinţele “Junimii” fiind remarcat de Titu
Maiorescu. Polemizează cu C. Dobrogeanu Gherea. Îl cunoscuse
pe Eminescu, stătuse la masă cu el într-un restaurant şi
convorbirea este reprodusă de fiul său Horia Roman în cartea
apărută la Roma, în 1968, cu titlul împrumutat dintr-un poem
arghezian, “Cenuşa visărilor noastre”.
În 1892 se stabileşte la Bucureşti şi devine prim redactor
la „Adevărul”, cel mai apropiat colaborator al lui Alex. Beldiman.
Fondează suplimentul de cultură cu apariţie duminicală
“Adevărul literar, în paginile căruia i-a publicat, printre alţii pe
Şt. O. Iosif şi Traian Demetrescu.
Cu prilejul aniversării a 25 de ani de existenţă ai
„Adevărului“, evocând cei doi ani şi jumătate petrecuţi în
redacţie, I. N. Roman descria în culori pastelate „figura energică
şi impozantă a bătrânului Beldiman, cu ochii mari, adânciţi
sub nelipsitu-i pince-nez de pe nasu-i aquilin, cu barbişonu-i
„Napoleon III“, care-l prindea aşa de bine şi-i dădea o înfăţişare
marţială; figura acelui boier, înclinat instinctiv spre democratism,
acelui om bun, afabil şi iertător, acelui discipol şi admirator al
lui Rochefort, care-şi scria cu greutate articolele, gândindu-le
şi formulându-le mai întâi în franţuzeşte, traducându-le apoi
pe româneşte şi grifonându-le cu creionul pe sferturi de coală,
pentru a le recopia cu cerneală pe bucăţi de hârtie de acelaşi
format, în scrisul lui mare, citeţ, frumos şi caracteristic”.
Păstra şi pentru ceilalţi membri ai redacţiei cuvinte afabile,
poate într-o posibilă istorie a importantei şi perenei publicaţii
să-şi facă loc şi o astfel de mărturie jurnalistică. I. N. Roman
nu-i uita nici pe colaboratorii externi, „unii mai statornici, alţii
întâmplători: scânteetorul şi veşnic jovialul Caragiale; senzitivul
Traian Demetrescu; spiritualul şi sclipitorul de inteligenţă Toni
Bacalbaşa; diletantul republican C. A. Filitis; firavul şi romanticul
Haralamb Lecca; simpaticul I. Th. Florescu, care pe atunci „acuza“
oricare talent literar; economistul şi sociologul Bolocan, care ne
scria din străinătate articole pline de interes; apoi ţuguiatul şi
talentatul Ventura („Dunăreanu“) colaborator vechi; blajinul
şi prietenosul Jecu (Patronul); caricaturistul Jiquide, şi alţii, şi
alţii”.
Dar rândurile lui erau dedicate special debutului lui Şt.
O. Iosif în literatură, ca poet, debut ce s-a făcut în coloanele
“Adevărului”, în toamna anului 1892.
„Era, după cum îmi aduc aminte, într-o după-amiază
posomorâtă şi ploioasă de Septembrie, - (cu datele ce mi-ai
procurat, pot preciza: în după-amiaza zilei de 13 Septembrie
1892). În redacţia Adevărului, instalată pe atunci în apartamentul
din stânga pasajului Vilacros, spre Banca Naţională, activitate
febrilă: toţi lucrau pe capete pentru numărul de a doua zi al
ziarului. Deodată, uşa ce dă în pasaj se deschise, şi un tânăr, mai
degrabă un copil, de vreo 16-18 ani, îmbrăcat sărăcăcios, palid,
cu privirea blândă, având aerul că suferă, intră înăuntru, veni la
biroul meu, îmi întinse un plic şi îmi spuse:
- „V-am adus câteva încercări de ale mele… şi vi le las… să
vedeţi dacă sunt publicabile“. Şi parcă bucuros că a terminat,
copilul s-a retras, înclinându-se respectuos şi aruncându-şi,
timid, ochii la biroul de vis-à-vis, unde „Directorul“ – care, ca
şi ceilalţi membri ai redacţiei de altfel, nici nu dăduse atenţie
scenei, mai ales că eram atât de obişnuiţi cu ele! – medita
pe franţuzeşte cine ştie ce articol lapidar, fumându-şi una
din ţigaretele lui speciale, lungi şi subţiri, fabricate în casă
de cucoana Frosa, veche şi credincioasă amică a familiei. Am
deschis, sceptic, plicul şi am citit prima din cele două poezii. /.
. . /Am trimis manuscrisul la tipografie, şi amândouă poeziile

Straje, Mihail, Dicţionar de pseudonime, Bucureşti, Editura Minerva,
1978
Ţurcanu, Florin, Mircea Eliade. Prizonierul istoriei, Bucureşti, Editura
Humanitas, 2003;
Uranus, Ionathan X, În potriva veacului, Bucureşti, Editura Compania,
2005, ediţie îngrijită de Mariana Macri şi Dorin Liviu-Bâftoi.

Resumé
La revue „Memra” (1934-1935) reste le seule revue roumaine
d’inspiration guénonienne. Son éditeur, Marcel Avramescu (juif
converti au christianisme et devenu prêtre orthodoxe après 1950),
fut une personnalité de proue du mouvement avangardiste roumain,
concquis au guénonisme par Mircea Eliade en 1931, l’année où il
découvrit la revue „Le Voile d’Isis”. D’ailleurs, il est fort intéressant de
constater que Mircea Eliade avait collaboré à une publication gérée par
un juif dans une période où l’ascension de l’extrême droite battait son
plein en Roumanie. Le pseudonyme choisi par Mircea Eliade, KRM —
ignoré par les chercheurs étrangers —, pourrait exprimer une lecture
juive, à l’inverse, des consonnes contenu dans son prénom: Mircea. On
a, donc, une publication qui a eu deux parutions — nr. 1, en décembre
1934, nr. 2-5, janvier-avril, 1935 — et deux collaboratuers roumains:
Marcel Avramescu et Mircea Eliade. Les autres étaient tous des
étrangers: René Guénon, J.H. Probst-Biraben, Frithjof Schuon, Andre
Préau, tous collaborateurs de la sus-dite revue „Le Voile d’Isis”.

Tată şi fiu, acelaşi
destin-jurnalistica
Inedite I.N. Roman şi Horia Roman
Aurelia LĂPUŞAN, conf. univ. dr,
Universitatea Ovidius, Constanţa
Cel mai mare jurnalist al Dobrogei, I. N. Roman, a fost
şi unul dintre cei mai importanţi oameni politici ai provinciei
începutului de secol. Pe umerii lui au fost puse multe din
poverile sociale şi politice ale dobrogenilor.
Fiul său cel mai mic, Horia Roman, a îmbrăţişat cariera şi
lupta tatălui dar în exil, într-o lume în care scria şi declara cu
orice prilej “Sunt mai mult decât român, eu sunt dobrogean,
şi deci european”. Câteva scrisori nepublicate încă, pe care
autoarea acestor rânduri le-a descoperit în casa dr. Cecilia
Roman din Roma, fiica lui Horia Roman, câteva fotografii
intrate în patrimoniul Direcţiei judeţene a Arhivelor Naţionale
Constanţa, ne-au dat pretextul acestui dublu medalion.
I. N. Roman face parte dintr-o familie de oieri din Săliştea
Sibiului. S-a născut la 20 iulie 1866, în comuna Tropocio din
judeţul Ismail, probabil locul în care se aflau ai lui cu turmele la
păşunat. Studiile liceale şi le-a făcut la Liceul Naţional din Iaşi.
A debutat în Botoşani, în anul 1882, cu eseuri încredinţate
„Albinei“, condusă de Gheorghe din Moldova, urmat de debutul
literar la „Familia“ lui Iosif Vulcan.
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apropiaţii lui I.N. Roman au intrat de curând în fondul arhivistic
al Dobrogei prin râvna deosebită a directorului instituţiei, dr.
Virgil Coman).
A plecat să-şi ia doctoratul în drept la Université Libre,
Faculté de droit de la Bruxelles, la insistenţa lui George Panu,
de la „Lupta”, unde I. N. Roman figurase printre cei mai
importanţi şi consecvenţi colaboratori. De altfel înaltul titlu de
doctor în drept îl va obţine „avec distinction”. La Bruxelles, I. N.
Roman este preşedintele Ligii culturale române, secţia Belgia.
Asemenea secţiuni mai fiinţau la acea dată în Berlin, Halle,
München, Austria, Italia, Spania.
Aici desfăşoară o activitate publicistică remarcabilă.
Publică articole în „L’Independence Belge” (director Gerard
Harry), „La Reforme”(redactor şef George Larrand, viitor
ministru), „L’Etoile Belge”, „Le Precurseur” s. a. Polemizează cu
delegaţii maghiari sosiţi în capitala Belgiei cu prilejul Conferinţei
interparlamentare de pace, dar mai ales publică, în numele
Ligii culturale, documentul intitulat „Progresul românilor din
Transilvania şi Ungaria împotriva opresiunii maghiare”, protest
răspândit în mii de exemplare, cu mare ecou în rândurile
opiniei publice şi ale cercurilor jurnalistice europene. În ziua
începerii procesului de la Cluj „L’Independence Belge” publică,
la insistenţele lui I.N. Roman un lung rezumat al textului
Memorandumului – text reprodus şi de celelalte ziare -, iar în
zilele următoare a dat publicităţii numeroase informaţii asupra
desfăşurării procesului.
La chemarea memorandistului Ion Raţiu consimte, însă,
să întrerupă un an studiile juridice din capitala Belgiei pentru
a face campanie publicistică în favoarea drepturilor naţionale
ale românilor transilvăneni. Mărturisea, mai apoi, că „anul cel
mai frumos din viaţa mea” a fost cel petrecut la Sibiu. Afirmaţia
o făcea în articolul „Ion Raţiu” apărut în „Dobrogea Jună” din
iunie 1930, cu un an înainte de moartea sa neaşteptată.
De altfel, după cum rezultă din corespondenţa cu
Constantin Graur, directorul de la „Adevărul”, păstrată în
original de Cecilia Roman, în Italia, şi ale cărei copii le deţinem
în exclusivitate, articolul îl trimite cu scopul mărturisit de a fi
publicat şi în presa centrală: „Constanţa, 7 iunie 1930. Frate
Graur, Îţi trimit două exemplare din ziarul local „Dobrogea Jună”
cu un articol despre Ion Raţiu şi cu o îndreptare manuscrisă în
margină - un adaos sărit din greşeală. Te rog ceteşte-l şi dacă
crezi că ar putea înfăţişa pentru cetitorii ziarelor d-tale, - mai
ales pentru cei din Ardeal, - fă cu el întrebuinţarea ce vei crede,
mai ales că în „Dobrogea Jună” tot inedit rămâne pentru
ţară. Îţi scriu aceasta pentru că şi Dta ai scris câteva frumoase
articole despre oameni şi amintiri şi m-ai sfătuit să scriu şi eu,
ocazional, câte ceva în acest gen. Altădată, îţi voi trimite, fireşte,
manuscrise. ”
Pentru excepţionala valoare documentară a articolului
despre Ion Raţiu reproducem în rândurile de mai jos mai multe
pasaje:
„L-am cunoscut, în iulie 1893, la Sibiu, unde mă dusesem,
ca reprezentant al „Adevărului”, la memorabila conferinţă
naţională din acel an.
Era un bătrân frumos, înalt, impunător, cu mustaţă albă,
plină şi stufoasă, care-i dădea o aparentă severitate, dar cu
privire dulce şi cu zâmbet captivant, care te atrăgea numaidecât,
ca un fluid electric, în intimitatea lui. /. . . /L’am văzut apoi în
anul următor, după procesul „Memorandumului”, nepăsător
de osânda ce i se dăduse la Cluj, indignat numai, ca de ceva
ruşinos, de propunerea ce-i venise din Bucureşti: „Să treacă în
ţară”, împreună cu ceilalţi osândiţi, şi să se pue la adăpost.
„Ungurii numai atât aşteaptă” – îmi spunea el. „Dar noi
cum să lăsăm poporul fără conducători? ! , cât suntem în mijlocul

I.N. Roman cu pieptul plin de decoraţii (din colecţia Direcţiei
Naţionale a Arhivelor Statului Constanţa)

au apărut, a doua zi chiar, în numărul Adevărului de la 14
Septembrie 1892. Aşa a debutat în literatură Şt. O. Iosif, pentru
că – nu trebuie s-o mai spun – copilul cu privirea blândă, sfios,
palid, suferind şi sărăcăcios îmbrăcat, era el. Copilul acela, de
16-18 ani, era destinat să devină unul din cei mai de frunte poeţi
ai noştri.
Către toamna anului 1893 m-am retras şi eu de la ziar,
şi m-am dus în străinătate. Acolo, citeam poezii de ale lui Iosif,
în Viaţa şi apoi în Semănătorul lui Vlahuţă, şi parcă şi în alte
reviste.
…În primăvara anului 1895 eram la Bruxelles. Acolo am
primit de la Iosif o scrisoare, care – zicea el – mi-o trimite la
întâmplare, deoarece nu-mi cunoştea adresa exactă, şi pe care
mi-o scria nu pentru că avea să-mi spună ceva anume, ci numai
aşa, pentru că dorea să mă înştiinţeze că mai trăieşte şi să mă
încredinţeze că nu m-a uitat, ci se mai gândeşte cu drag la mine.
De prisos să mai spun plăcerea ce mi-a făcut-o scrisoarea.
Împrejurările, însă, au făcut să nu-l mai revăd pe Iosif, nici
chiar aici, la Constanţa, unde, pe urmă, am aflat că fusese cu o
săptămână înainte de tragicul lui sfârşit, şi unde vizitase pe câţiva
prieteni, printre care pe N. T. Negulescu, directorul liceului, pe
dr. A. Tălăşescu şi pe alţii, expunându-le marile lui planuri pentru
viitor, desigur fără să bănuiască măcar că moartea îl pândea şi-l
urmărea atât de aproape”.
Rândurile de mai sus, sub titlul „Şt. O. Iosif”, purtau data
Constanţa, 7 decembrie 1913.
I. N. Roman publică poezii în “Convorbiri literare”, “Munca”,
“Literatură şi ştiinţă”, “Viaţa” pe care le strânge apoi în volumul
de versuri numit “Poezii” şi apărut în 1895. Critica literară este
rezervată, îl acuză de epigonism, găsind prea multe asemănări
cu versurile eminesciene. (Manuscrisele strânse cu grijă de
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lui, deşi întemniţaţi, poporul nu-şi pierde nădejdea. Dar dacă
i-am părăsi şi ne-am înstrăina de ei, în cine să mai creadă?”.
În toamna aceluiaşi an (1894) l’am revăzut, de astă dată
în temniţa de la Seghedin, unde-şi executa pedeapsa, împreună
cu Lucaci şi Coroianu. Era acelaşi, cu acelaşi optimism, cu
aceeaşi bună umoare, nepăsător de soarta sa şi preocupat
numai de gândul că „mişcarea să nu cumva să înceteze, ci să
fie continuată, prin toate mijloacele, în ţară şi în străinătate”,
întreţinând „neclintită credinţa în izbânda finală”.
Cu câtă dragoste îmi vorbea el, de „bunul popor care
nici în temniţă nu-l uită” şi ca dovadă îmi arăta cu mândrie
buchete de flori şi scrisorile cu versuri naive primite de când
era închis. Ba unele chiar impresionant de frumoase, scrise de o
fată:„La grădină’n Seghedin/Plâng florile de salcâm/De tremură
temniţa”.
Dar mai mult şi mai de aproape l’am cunoscut pe Dr. Ioan
Raţiu în 1899-1900, adică în anul „Mileniului” unguresc, când
am fost chemat de el să vin pentru câtva timp la „Tribuna”.
Pentru motive ce nu e locul să le înşir aci, se produsese la
redacţia acelui ziar o „criză”: redactorii principali se retrăseseră,
în urma unor instigaţiuni din Bucureşti, şi „bătrânul” a crezul că
şi eu aş putea fi de folos ziarului, ca să nu-şi întrerupă apariţia.
Mi-am întrerupt, eu, imediat, studiile universitare, pe
care le făceam la Bruxelles şi am răspuns la chemarea ce mi se
adresase.
Acolo, la redacţia „Tribunei”, am cunoscut pe Dr. Ene
Daianu care avea să fie mai târziu Protopop al Clujului şi
Vice-Preşedinte al Senatului României întregite, pe regretaţii
Ilarie Chendi şi Ion Scurtu; pe impetuosul Augustini, slovacul
cunoscător al tuturor limbilor ce se vorbeau în Monarhie; şi pe
blândul corector Andrei Baiteş, care lua răspunderea scrisului
nostru al tuturor şi-şi ducea viaţa mai mult în puşcărie, decât
în libertate.
Un an întreg am lucrat cu ei la „Tribuna” – poate anul cel
mai frumos din viaţa mea – şi îmi aduc şi astăzi cu drag aminte
de entuziasmul care ne încălzea pe toţi deopotrivă şi ne înfrăţea.
Dar ceea ce cu deosebire făcea farmecul acelei neuitate vremi
erau clipele trăite în societatea”Unchiului”, cum îi spuneam noi

bătrânului Raţiu, şi a „Măicuţei”, cum îi spuneam acelei sfinte
femei, Elena Raţiu, care a fost tovarăşa lui credincioasă de
viaţă.
Stăteam mai în fiecare zi, uneori şi serile, ceasuri întregi
cu ei de vorbă. „Unchiul” ne povestea din vremi de demult,
episoade din timpul revoluţiei dela 1848; amintiri din viaţa lui
de avocat; […]cărora baronul Apor le confiscase tot avutul, case
şi teren de cultură, cu ajutorul Justiţiei şi-i evacuase din vechile
lor aşezări în toiul unei ierne cumplite; amintiri din luptele
politice la care luase parte… Şi povestea aşa de frumos! . . . Iar
„Măicuţa” adăuga şi ea câte un detaliu asupra întâmplărilor de
la 1880 încoace, pe care le cunoştea, fiindcă le trăise şi ea, şi le
avea pe toate însemnate cu îngrijire.
Fusese chiar vorba ca eu să scriu, sub dictarea „Unchiului”,
„memoriile” sale; şi ce rău îmi pare acum că punerea sub
acuzare a unui articol din „Tribuna”, scris de mine” „regăţeanul”
- m-a silit să părăsesc Sibiul înainte a fi înfăptuit acel proiect,
deşi bietul Andrei Baiteş luase pe seama sa răspunderea pentru
articol şi a şi fost condamnat pentru el la luni de închisoare.
Raţiu avea atunci 67 de ani. Născut la 19 august 1828 el
dusese o viaţă dintre cele mai agitate. După ce şi-a făcut studiile
primare la Blaj şi cele secundare la institutul părinţilor „părinţi”
din Cluj, a început să-şi facă, după dorinţa alor lui, pregătirea
pentru cariera preoţească, urmând cursurile seminarului central
şi facultatea de teologie din Budapesta.
Evenimentele însă l’au împiedicat să le desăvârşească. Era,
într’adevăr, numai de 20 de ani când revoluţia lui Kossuth dela
1848 a izbucnit. /. . . /El a părăsit imediat studiile şi s’a înrolat
în cetele lui Avram Iancu, cu gradul de „tribun” – în sensul
milităresc de „fruntaş”. /. . . /Ceea ce se ştie mai puţin este că
în luptele din iunie 1848 contra honvezilor lui Kemeny, tânărul
„tribun” Ioan Raţiu cu ceata lui a luat o parte însemnată, decisivă
chiar de izbândă. Îmi aduc aminte cu ce haz îmi povestea cum
a pus cu câţiva inşi pe fugă o ceată de secui, după ce mai întâi
îi atrăsese printr-o stratagemă şi apoi îi atacase pe neaşteptate:
„Deşi de zece ori mai numeroşi decât noi” – îmi spunea el – „aşa
s’au speriat de noi că au rupt-o la fugă, şi fără să se mai uite
înapoi, nu s’au mai oprit… până-n secuime”.
Dar după trecerea Raciilor lui Luders pe la Turnul Roş din
Ardeal, după înfrângerea lui Bem la Sighişoara (unde şi-a găsit
moartea şi animatorul revoluţiei, poetul Petöfy), şi mai ales după
capitularea lui Görgey la Vilagos, în 1849, rezistenţa lui Klapka
dela Komaron apărea numai ca ultima pâlpâire a unui foc ce se
stinge şi revoluţia s’a putut considera ca definitiv înăbuşită.
Toată lumea şi-a reluat treburile, Raţiu însă nu şi-a reluat
studiile teologice la facultatea de la Budapesta. El simţea în el o
altă vocaţiune decât cea preoţească.
Şi atunci, în anul următor (1850), s’a dus la Viena, urmând
acolo, patru ani, cursurile juridice şi obţinând în 1854 diploma
de „Doctor în drepturi”.
În 1856 el se stabili, ca avocat, la Cluj, dar după doi ani,
în 1860, se mută la Sibiu, unde secunda pe marele mitropolit
Andrei Şaguna în sforţările lui pentru înfiinţarea societăţii
culturale „Astra”.
La acea epocă „absolutismul austriac” de după revoluţie
era pe sfârşite. O Dietă a Transilvaniei a fost convocată, în 1863,
la Sibiu. (Am văzut, la Raţiu, decretul de convocare, în trei limbi:
nemţeşte, ungureşte şi româneşte, cu textul românesc iscălit de
Împărat „Franciscu Iosifu”, cu un scurt). Raţiu a fost ales deputat
în Dietă şi secretar în biroul ei.
Dar, după vreo doi ani, Dieta a fost dizolvată. Ungurii se
arătau, chipurile, pocăiţi şi – mai cu linguşiri, mai cu ameninţări
– izbutiseră să se insinueze din nou pe lângă Curtea din Viena,
care avea şi ea interesul să’i mai liniştească. Curând, după

I.N. Roman în faţa sediului ziarului
„Dobrogea Jună“ din Constanţa
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aceea, Deak a reuşit să impună concepţia „Statului dualist” (cu
„egală îndreptăţire a naţionalităţilor conlocuitoare”), înglobând
Transilvania în Regatul Ungariei şi desfiinţând implicit vechile
condiţiuni de drept public: ale „marelui Principat al Adrealului”.
Aşa reîncepe era „absolutismului maghiar”. Dieta
Transilvaniei trebuia din nou convocată, ca să voteze „unirea”
Ardealului cu Ungaria şi a fost convocată, dar nu şi la Sibiu,
ci în cetatea maghiarilor şi maghiaronilor, la Cluj. Românii au
protestat şi atunci – în rând de altminteri cu saşii – şi Dr. Raţiu
a prezentat împăratului, în 1867, protestul lor. Dar cine mai era
să’i asculte şi ce mai putea face şi împăratul , când totul era pus
la cale? . . .
Franz-Iosif a răspuns Dr-lui Raţiu că contează şi pe viitor
pe devotamentul poporului român, iar în ce priveşte doleanţele
lui s’a mărginit a spune că „le va examina”. În acelaşi timp,
Dieta dela Cluj vota „unirea” în mijlocul unor acte de violenţă
nemaipomenite şi strigătelor sălbatice de „unio vagy natal! (?
)”(Unirea sau moarte! ).
După încercări zadarnice de a lua parte la viaţa
parlamentară a noului stat, fruntaşii români, convocaţi în casele
fostului deputat în Dieta dela Cluj, Ilie Măcelaru din Mercurea,
au adoptat „pasivitatea”, ca normă de conduită politică – normă
confirmată şi de conferinţele naţionale de mai târziu.
La conferinţa din 1890, ţinută la Turda în casele lui
Ioan Raţiu, s-au fixat bazele programului pe care avea să se
dezvolte acţiunea de viitor a partidului pe care Ioan Raţiu, ales
atunci preşedinte al Comitetului, le-a respectat în chipul cel mai
conştiincios – lucru din care noii „activişti” de mai târziu i-au
făcut o imputare.
…Înaintat în viaţă şi cu sănătatea zdruncinată în temniţa
din Seghedin, Raţiu a voit, în mai multe rânduri, să se retragă
dela preşedenţia partidului şi să rămâie „un pensionar fără
pensie”, cum scria el în glumă unui prieten, dar totdeauna şi de
pretutindeni i s-a răspuns că, atât timp cât va fi în viaţă, nimeni
nu va avea curajul de a încerca măcar să ocupe locul de onoare
pe care el l-a ilustrat atâţia ani, aducând chestiunei naţionale
cele mai mari servicii ce i se puteau aduce.
Boala de care suferea în ultimul timp se agrava, însă, zi
cu zi, şi la 4 Decembrie 1902 mândrul Român, falnicul stejar,
mintea lucidă şi caracterul de stâncă dură, care a fost Ioan Raţiu,
a închis ochii, la începutul celui al doilea an al mileniului, pentru
a-i redeschide asupra nemurirei, în care de mult intrase.
Cinstea ce se face acum amintirii acestui mare român
prin ridicarea unei statui şi inaugurarea cu toată solemnitatea
cuvenită, cinsteşte şi pe cei care o fac.
Bronzul dela Turda va prelungi între noi şi cei ce ne vor
urma o figură frumoasă şi o existenţă pilduitoare de muncă, de
jertfă şi de iubire de Neam.“ (Dobrogea Jună, XXVI, 98, 8 iunie
1930). Biografii lui Ioan Raţiu pot descifra astăzi din relatările
publicistului constănţean elemente încă necunoscute din ampla
şi tragica mişcare memorandistă.
Ministerul Justiţiei îl numeşte pe I.N. Roman în 1897 ajutor
de judecător de Ocol la Curtea de Argeş, un an mai târziu ajunge
în Dobrogea, la Medgidia, după doar câteva luni este numit
primar, dar în 1899 obţine autorizaţia de a profesa avocatura şi
anul următor se transferă la Constanţa. Din acel timp, de numele
lui se leagă construirea bisericii de la Medgidia, cu hramul Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel.
În 1905 un grup de medgidieni îi cer sfatul să scoată o
revistă-„Pudoarea Medgidiei“, el le propune „Îndrăzneala
Guzganului“, şi scrie chiar articolul program. Revista nu mai
apare.
La Constanţa este ales consilier comunal, apoi judeţean,
vicepreşedinte al Consiliului judeţean, al corpului de avocaţi,

preşedintele comitetului Pro Eminescu, primar al Constanţei,
deputat, senator, preşedintele organizaţiei liberale locale.
Deviza lui: Dobrogea dobrogenilor!
În 1918, când în preliminariile păcii de la Buftea Dobrogea
trebuia să fie dată de Puterile centrale Bulgariei, INRoman a
solicitat răspicat guvernului Marghiloman să aibă o atitudine
patriotică, el însuşi a făcut lobby trezind interesul opiniei publice
europene asupra Dobrogei.
Ministrul I. C. Brătianu avea să spună mai târziu: În vremuri
de răstrişte ne-am verificat sentimentele faţă de ţara aceasta, Nu
vom uita niciodată fapta dumitale, domnule Roman, Dobrogea
îţi va fi de-a pururi recunoscătoare.
Timp de 32 de ani, I. N. Roman a luat parte la toate marile
acţiuni iniţiate de Dobrogea, fiind un ferment al culturii pe acest
străvechi pământ românesc, preocupat de emanciparea socială
şi culturală a românilor din această parte a ţării. În Dobrogea,
contribuţia lui a fost hotărâtoare în mai toate domeniile vieţii
publice. A luptat pentru desfiinţarea regimului excepţional
al acestei provincii şi întronarea drepturilor constituţionale.
Adeptul reformei agrare, al introducerii votului universal,
apărător al drepturilor dobrogenilor, dar şi ale românilor
transilvăneni, fire prietenoasă, sociabilă, delicată, Roman a fost
prieten cu Vlahuţă, Caragiale, Delavrancea, Tonitza.
În anul 1920 a înfiinţat la Constanţa - împreună cu prof.
C. Brătescu - „Societatea culturală dobrogeană“, o manifestare
intelectuală cu puternic ecou în conştiinţa celor de la mare,
societate care a editat „Analele Dobrogei“. În paginile acestei
reviste, I. N. Roman a fost prezent îndeosebi cu poezii originale
şi traduceri. În ultimii ani ai vieţii a fost unul dintre iniţiatorii
acţiunii de ridicare a bustului lui Eminescu în Constanţa.
Confruntat cu perspectiva ca alegerea sculptorului care să
execute această operă să fie stabilită de un hazardat concurslicitaţie, I. N. Roman s-a opus cu energie. „Pe gura, pe ochii şi pe
fruntea celui mai mare poet al neamului nostru - a replicat el nu voi putea îngădui să se preumble, vulgare, degetele oricărui
impostor analfabet. Ar fi un sacrilegiu! Chipul lui Eminescu se
cuvine să fie modelat, cu evlavie adâncă şi cu excepţională
înţelegere, de mâna celui mai mare sculptor al românimei
contemporane. Pe acest sculptor îl voi alege eu, şi eu singur îmi
voi lua întreaga răspundere a alegerii.“ (după N. N. Tonitza: Ioan
N. Roman, în „Curentul“, 17 iulie 1931).
Pentru mişcarea liberală locală s-a dăruit de la început.
Fusese dezamăgit, apoi, spre sfârşitul vieţii se autoexclusese
din rândurile ei, dar acţionase toată viaţa în cel mai curat stil şi
program liberal. Scrisoarea către fostul ministru este o dovadă
testamentară a sentimentelor şi convingerilor politice ale lui I. N.
Roman. “Din convingere curată şi cinstită m-am botezat şi eu, la
Iaşi, în apele liberalismului: şi fără a fi prezumţios pot afirma că
am fost la vârsta şi cu temperamentul meu unul din combatanţii
care i-au adus servicii, scria unui prieten cu puţin timp înainte
de a trece la cele veşnice, în 1930. ” Organizaţia liberală de la
Constanţa eu am întemeiat-o cu concursul câtorva prieteniînainte chiar de a ni se da drepturi politice. (…) Pot spune că atât
ca membru devotat al partidului cât şi ca parlamentar m-am
bucurat de stima neuitatului Ion I. C. Brătianu, achitându-mă
conştiincios de unele însărcinări cu care m-a onorat.”
A murit la 12 iulie 1931 şi a fost înmormântat în cimitirul
din Constanţa.
Scrieri (selectiv): „Poezii“ - Bucureşti, 1895; „În contra
direcţiunei literare de la «Contemporanul»“, Iaşi, 1887; „Un
răspuns domnului Ioan Gherea“, Iaşi, 1889; „Dobrogea şi
drepturile politice ale locuitorilor ei“, Constanţa, 1905; „Studiu
asupra proprietăţii rurale din Dobrogea“, Constanţa, 1907;
„La question roumaine en Hongrie“, Constanţa, 1915; „Pagini
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din istoria culturii româneşti în Dobrogea înainte de 1877“,
Constanţa, 1920.

Horia Roman, publicist şi poet
„Scriu mereu, în fiecare zi câte ceva. Din activitatea unui
ziarist profesionist, 90 la sută din ceea ce scrie nu se semnează.
Semnătura o pui când nu vrei să bagi la apă pe altcineva sau
când trebuie să-ţi iei răspunderea unui punct de vedere cu care
nu toată redacţia este de acord.
Nuvela, romanul, eseul - nu-l privesc pe gazetar. E un
rol pe care nu ştie să-l joace sau nu l-ar juca bine. Ziariştii sunt
cronicarii de fiecare zi ai epocii lor şi sunt-utili sau inutili - ca
florile la butoniera hainei.
Am cunoscut între colegii de redacţie scriitori de mare
talent: Jean Bart, Paul Zarifopol, George Călinescu, Şerban
Cioculescu, care ştiau când s-a născut, ce-a scris şi cum a gândit
Dimitrie Cantemir, dar habar n-aveau cine era subsecretarul de
stat la Ministerul Domeniilor. Omul care cumpără gazeta o ia şi
ca să afle “întâmplările din Capitală” sau noul mers al trenurilor
şi nu numai peregrinările lui Petru Cercel, la Veneţia, acum
patru sute de ani. /…/ Definiţia profesională a meseriei noastre
o găsise, cred, Alexandru Mavrodi, preşedintele Sindicatului
ziariştilor din Bucureşti, sindicat care respinsese, prin vot secret,
primirea lui Stelian Popescu, directorul “Universului” în rândul
profesioniştilor: „Gazetar este acela despre care colegii lui
afirmă că este”.
Toţi ascultăm la radio noutăţile mondiale, dar puţini
ştiu câte sacrificii implică o telegramă de două - trei rânduri,
expediată de departe, din fundul Africei, în cine ştie ce condiţii,
de către trimisul special al cutărui ziar sau agenţii de presă. E
cunoscut cazul reporterului american care făcând o anchetă
plină de revelaţii senzaţionale în lumea gangsterilor a fost de
aceştia pedepsit cu orbirea: i s-a aruncat în ochi un pahar cu
vitriol. Dar câţi reporteri nu au murit – şi nu mor - pe fronturile
de luptă în căutarea senzaţiilor „din linia întâi”, sau pentru o
fotografie emoţionantă.
Un ziarist român a zburat peste cerul Odesei - apărată
de o puternică artilerie antiaeriană - de dragul unui vers de
Eminescu. Voia să-şi înceapă reportajul cu “Oda” în metru antic:
”Nu credeam să ’nvăţ a muri vreodată”…
Opera ziaristului trăieşte şi moare, ca efemeridele, de
dimineaţă până seara. La dispariţia lui definitivă îi dispare şi
numele şi amintirea.
Şi totuşi el este - ca şi Dumneavoastră-un poet şi-un
visător”. ( Din cartea Horia Roman, „Cenuşa visărilor noastre…”,
apărută la Roma în 1968, în mai multe ediţii, în româneşte).

„Sunt mai mult decât român, eu sunt dobrogean,
şi deci european”
Horia Roman este unul din ziariştii de forţă ai Dobrogei
dar şi ai Europei, despre care se ştie încă foarte puţine lucruri.
S-a născut la 9 decembrie 1910 în Constanţa, cel mai mic fiu
al strălucitului ziarist, om politic şi avocat care a fost Ioan N.
Roman. În Extrasul Oficiului stării civile din Primăria municipiului
Constanţa scrie că Ion Radu Horia de sex masculin, religiune
ortodoxă, naţionalitate română , s-a născut la casa părinţilor săi
din strada Carol nr. 211, fiu al dlui Ioan N. Roman, de 45 ani,
de profesie avocat şi al soţiei sale dna Cecilia, de 38 ani, după
declaraţia făcută de însuşi tatăl, care ne-a înfăţişat copilul.
Horia debutează la revista Liceului Sfântul Sava din
Bucureşti, publică apoi în Bilete de papagal condus de Tudor
Arghezi, intră în redacţia ziarelor „Adevărul şi Dimineaţa“,
scrie pentru revistele „Stânga“ şi „Cuvântul liber“, unde este
secretar general de redacţie timp de peste 4 ani (1932-1936),
trece apoi la „Timpul” condus de Grigore Gafencu(1937-1942).
În 1942 este trimis corespondentul Agenţiei naţionale de ştiri
RADOR la Roma, iar legaţia României îl acreditează ca ataşat
de presă pe lângă Sfântul Scaun. Se stabileşte definitiv în Italia,
unde îşi cumpără o căsuţă cochetă chiar în apropierea zidurilor
Vaticanului. Aici poposesc deseori prietenii săi, Mircea Eliade,
Picasso, Fellini, Eugen Ionesco - cu care fusese coleg în aceeaşi
cameră la Sfântul Sava, Andre Malraux, Eugenio Montale. Deviza
lui era:”Sunt mai mult decât român, eu sunt dobrogean, şi deci
european”.
La Roma este mulţi ani redactorul şef al publicaţiei de
limbă franceză şi engleză „Bulletin Europeean-Tribune libre de
l’Europeisme”.
Publică „Cenuşa visărilor noastre”, subtitrată „Amintirile
unui ziarist profesionist“, în care povesteşte aparent disparat
despre tatăl său, despre oamenii de cultură pe care i-a cunoscut,
despre sine. În casa de pe via Santa Maria Maggiore, dr. Cecilia
Roman ne-a povestit despre figura luminoasă a tatălui său: „A
urmat dreptul apoi a fost jurnalist la „Adevărul“ unde fusese şi
tatăl său prim redactor. Atunci s-a închegat marea prietenie cu
Grigore Gafencu. La noi în casă era după miezul nopţii cenaclu.
Veneau personalităţi ale lumii culturale europene şi discutau
îndelung mai ales despre ce se petrecea cu pecinginea comunistă
întinsă peste Europa. L-am respectat foarte mult pe tata, deşi
avea multe slăbiciuni, dar cel mai mult îi plăceau lucrurile
strălucitoare. Cu România şi românii nu a făcut compromisuri,
deşi era singur şi departe de familie. A crezut totdeauna într-o
Europă unită, nu putea să accepte că există ţări mici care să fie
persecutate de cele mari”.
Cea mai caldă relaţie de prietenie a avut-o cu Mircea
Eliade. În august 1968 Horia Roman îi scria la Chicago: „Dragul
meu, sunt ani de când ne cunoaştem şi poate e mai prudent
să nu-i mai numărăm. După război ne-am revăzut la Paris, în
februarie 1947, în zilele Conferinţei păcii: România se afla pe
masa de operaţii. Erau acolo, dintre prietenii şi cunoscuţii noştri
Grigore Gafencu, Alexandru Rosetti, Scarlat Lambrino, Ţuţubei
Solacolu şi Eugen Ionescu. Iar dintre oamenii politici legaţi de
dramaticul moment:Lucreţiu Coca Pătrăşcanu. Prăbuşirea ţării
era atât de profundă că tu te refugiaseşi în Eminescu, ca sub
singurul adăpost care ne mai apăra de urgia furtunei. ”

I. N. Roman - corespondenţă
Constanţa, sâmbătă, 13 aprilie 1929
Frate Graur,
Nu ştiu cine şi în ce scop îmi trimite dela „Adevărul”un
manuscris semnat Nicolară Flamură, în care se vorbeşte de
poezia mea „Amurg”.
Mi-am închipuit că poate Dta mi l-ai trimis, iar în privinţa
intenţiunei, mi-am dat cu socoteala că ai dori oarecare
lămuriri.
Ca nu cumva, Doamne fereşte! Să mă bănuieşti de vreun
plagiat, mă grăbesc să ţi le dau, restituindu-ţi şi manuscrisul
trimis.
În vara lui 1894 m-am întors bolnav din străinătate, unde
făceam studiile de drept.
Văzându-mă aşa slăbit, Vlahuţă mi-a propus să mă duc cu
el la Agapia(unde-şi făcea regulat vilegiatura) să mă odihnesc
şi să mă întremez în liniştea şi aerul de munte;iar pentru a mă
înlesni, mi-a mai propus să scot un volum de versuri în editura
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Carol Muller, pe care el o supraveghea.
Fireşte că am primit ambele propuneri, am adunat în
grabă încercările mele poetice din ziare şi reviste;am încropit
la repezeală volumul de dimensiuni le cerute de editor, şi m-am
dus cu Vlahuţă la Agapia, unde în mai puţin de două luni m-am
înzdrăvenit tun.
Dar pe cât mi-a părut de bine atunci că am găsit mijlocul
de a-mi vedea de sănătate, pe atât mai târziu am regretat că
m-am grăbit cu publicarea volumului.
Acum, mai de curând, (vezi că tot nu m-am cuminţit)miam pus în gând să scot un nou volum de versuri, intitulat „Uitate
şi Necunoscute”; şi când am răgaz şi dispoziţie revăd pe cele
uitate.
Aşa am făcut şi cu „Amurgul”; şi aşa se face că el a apărut
nu numai revăzut, ci refăcut în versiunea din „Adevărul literar”,
care înţeleg să rămâie definitivă.
Corespondentul Dv Flamură vă comunică prima versiune,
însă incomplectă, ciuntită şi cu greşeli care denotă că i-a fost
într-adevăr dictată de prietenul d-sale... ”din amintire”.
Cu aceste lămuriri, o frăţească strângere de mână.
Ioan N. Roman

la tren o „ocazie” ca s’o trimiteţi, într-o cutie de carton, bine
închisă, cu recomandaţia să aducă pachetul imediat. Dacă nu,
cu poşta. Poate şi mai bine. Tata
Pe plic era scris Domnului Horia I. Roman, student, strada
Schitul Darvari, 6 Bucureşti.
Constanţa, 24 iunie 1930
Dragă Bebelaş, scrisoarea (cuvânt scris peste alt cuvântn.n.) ta poştală (cuvânt şters n.n.) din urmă ne-a făcut tuturor
multă bucurie. Tu ştii şi înţelegi ce sarcină îmi iei din spinare. Dar
chiar în afară de aceasta, dacă aşi fi mai înlesnit decât sunt, încă
aşi fi încântat de vestea ce-mi dai, pentru motivul că ai ajuns
să-ţi întrebuinţezi bine timpul, adecă bine nu numai din punctul
de vedere bănesc, ci şi din acel al viitoarei tale dezvoltări
intelectuale. Unde ai putea, într-adevăr, găsi un mediu mai
potrivit pentru a-ţi face o serioasă cultură generală, în afară
de specialitatea căreia urmează să te devotezi? Nici această
specialitatea - Dreptul-să n-o neglijezi. Să faci, din contra, studii
serioase, care îţi vor fi de mult folos. -Eri am citit în „Adev”(ărul
n.n.) o dare de seamă a conferinţei lui Ortiz. Mi-a plăcut. Nu
cumva ţi-ai făcut şi acolo un rost? Spune drept! Ar fi cu atât mai
bine. Numai să te poţi împărţi în atâtea părţi! Tata

1929, ianuarie 26
Ioan N. Roman, avocat de Constanţa, îi scria lui Constantin
Graur, directorul ziarului Adevărul.
„Frate Graur, Îţi mulţumesc pentru ospitalitatea dată
„Amurgului” meu în coloanele „Adevărului literar” şi mai
cu seamă de cuvintele calde şi prieteneşti cu care însoţeşti
publicarea lui.
Aceasta mă obligă să vă mai trimit din când în când
câte ceva, pentru a nu pierde contactul cu „casa la care m-am
reîntors” şi la care am fost aşa de bine primit.
Fiul meu mai mic, Horia, căruia-i place mult (poate chiar
prea mult) literatura, - mai ales poezia, - şi care-mi spunea ce
încântat este că te-a cunoscut, va face pe omul de legătură între
noi, până când, venind la Bucureşti, voiu avea plăcerea de a te
vedea şi a-ţi strânge mâna.
Deocamdată dă-mi voie să-ţi prezint pe tânărul Ion
Cosmescu, student dobrogean la filosofie, litere şi drept, -băiat
subţire, cu voinţă de a munci, căruia, poate, i-ai putea găsi o
întrebuinţare la „Adevărul” ori la „Dimineaţa”. Eu îţi mulţumesc
pentru ceea ce ai putea face pentru el, şi aşi dori ca, mai târziu,
după ce-l vei fi văzut la treabă, să-mi poţi mulţumi Dta că ţi l-am
recomandat.
Deşi cam târziu, îţi urez an bun şi fericit şi te rog să primeşti
expresiunea distinselor simţăminte cu care sunt al Dtale vechiu
Ioan N. Roman.

1930, octombrie 12
Măi frate, Bebe, de mult nu mai avem ştiri de la tine-de
când ai plecat. Ce-o fi însemnând tăcerea asta? Un „Scriitor”să
nu ne scrie nimic? ! . . . Noi suntem sănătoşi. De alte lucruri,
reflecţii şi impresii, nu-ţi mai scriem. Ce ţi-am putea spune?
Toate. . . potrivite. Ar putea fi şi mai bune. . . dar tu ce mai faci?
Numai de la alţii trebuie să aflăm noutăţi despre tine? ! -Ia-ţi
pana de Toledo(parc’că aşa spune Jean Thehaş! ) şi milostiveştete cu un cuvânt şi către noi. Îmbrăţişări. Tata şi mama. Constanţa,
12 octombrie 1930
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Constanţa, 5 februarie 1930
Dragă Bebe,
Tu ai fost totdeauna băiatul meu cel scump şi drag. Cât
ai crescut însă în ochii mei şi ai tuturora nu-ţi poţi închipui. Pe
lângă uşurarea ce mi-o faci, - şi care-i foarte mare, - mulţumirea
sufletească de a te şti sburătăcit, în stare de a-ţi vedea singur de
tine şi de a trăi din propria ta muncă, e mai mare decât ori-ce.
Toate ocupaţiile tale sunt de ordine intelectuală. Din toate vei
trage folos pentru cultura ta integrală. Numai să-ţi vezi, serios,
de treburi. Coca şi-a rectificat „mal entendu”-ul. Eu i-am trimis
totuşi un mandat de 500, ca să-i faceţi pe de’n două. Dacă nu
mai ai nevoie, lasă-i Cocăi toţi banii. Tu îţi plăteşti astfel mica
datorie ce ai la ea, iar dânsa poate-şi cumpără ceva. Te rog însă
spune-i Cocăi să trimită rochia bleumarin a Marianei, imediat.
S’o avem cel mai târziu la 10 februarie aice. Trebuie să fie gata.
Mariana trebuie s’o aibă la Iaşi. I-am scris şi Cocăi. Poate găsiţi
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Un ziar „kosovar” la
Constanţa, în 1932.

Abstract
I.N. Roman made his first appearance in journalism when he
was 16 years old, in 1882, in “Albina” and then he made a literary
debut in Iosif Vulcan’s “Familia”. In Iaşi, where he studied high school,
he developed an intense journalistic activity in “Liberalul”, “Drapelul”,
where he was a leader, editor and director, in “Convorbiri literare”.
He frequented “Junimea” sessions, where he was noticed by Titu
Maiorescu. He debated with C. Dobrogeanu Gherea.
In 1892 he established himself in Bucharest and became editorin-chief at “Adevărul”. He got his doctorate in law at Bruxelles, with
distinction. He worked at “Tribuna” in Sibiu under Ion Raţiu’s guidance.
The justice minister appointed him judge at Curtea de Argeş, a year
later he arrived in Dobrogea, in Medgidia, after only a few months he
was appointed mayor of the small city, but in 1899 he obtained the
authorization to practice law and the following year he transfered to
Constanţa.
For 32 years, his contribution was decisive in almost every
aspect of public life in Dobrogea. I.N. Roman fought for the abolition
of the exceptional regime in this province and for the establishment
of constitutional rights. In 1920, together with prof. C. Brătescu, he
established “The dobrogean cultural society”, in Constanţa, which
edited one of the most valuable local publications, “Analele Dobrogei”.
He was one of the initiators for the construction of Eminescu’s bust in
Constanţa.
He died on the 12th of July 1931 and he was buried in Constanţa’s
cemetery.
His youngest son, Horia Roman, made his debut in Bucharest,
at Sfântul Sava high school’s magazine, he then published in “Bilete de
papagal”, which was led by Tudor Arghezi, he entered the editorial stuff
of “Adevărul” and “Dimineaţa”, he wrote for “Stânga” and “Cuvântul
liber” magazines, where he was an editorial secretary for over 4
years (1932-1936), he then went to “Timpul”, led by Grigore Gafencu
(1937-1942). In 1942 he was sent to Rome, as a correspondent for the
National News Agency RADOR, and Romania’s legation accredited him
as a press attaché for the Holly See.
He finally established himself in Italy, where he maintained a
beautiful friendship with Mircea Eliade, Picasso, Fellini, Eugen Ionesco,
Andre Malreaux, and Eugenio Montale.
For many years, in Rome, he was chief editor for the French and
English language publication “Bulletin Europeean – Tribune libre de
l’Europeisme”.
Recently, the National Direction for the State’s Archives,
Constanţa branch, took possession of some extremely valuable photos
from the family albums belonging to both father and son, and we
received from Horia Roman’s daughter, dr. Cecilia Roman, the copies
of a few letters.

Ecouri la 75 de ani de la primul număr
George SURUGIU, cadru didactic asociat,
F.J.S.C., Universitatea din Bucureşti
În timp ce rândurile de faţă se aştern pe hârtie, soarta
provinciei sârbe Kosovo se discută aprins la mii de kilometri
depărtare de Balcani, în cadrul Consiliului de Securitate al
ONU de la New York. Pentru majoritatea celor care formează
opinia publică internaţională, respectiv consumatorii de media
racordaţi la ritmul frenetic al jurnalelor de ştiri, acesta este (aşa
se speră…) ultimul capitol al tragediei fostei Yugoslavii, începută
în 1991(1).
Numeroşi observatori avizaţi bănuiesc, pe bună dreptate,
că succesiunea de evenimente care a dus la colapsul ţării vecine
a debutat cu mult înainte de conflictul iugoslav propriu-zis şi
a fost rezultatul unor evoluţii sociale, politice şi economice
interne şi internaţionale care nu pot şi nu trebuie să fie ocultate
prin simpla aruncare a responsabilităţii pe umerii „Marilor
Puteri” sau ai politicienilor la conducere în fiecare dintre
republicile şi provinciile ce compuneau Federaţia Iugoslavă. În
cazul albanezilor din Kosovo, procesul descris de sociologi şi
politologi drept unul de nation building (şi pe care o posibilă
decizie pro-independenţă a ONU îl va transforma într-unul de
state building) are rădăcini istorice şi culturale mult mai adânci
decât s-ar putea crede, la prima vedere, cel puţin în conştiinţa
elitelor intelectuale locale, aşa cum vom vedea în continuare.
Textul de faţă îşi propune să prezinte doar o piesă
din uriaşul mozaic format, de-a lungul ultimelor secole, de
eforturile – propagandistice pentru unii, patriotice pentru alţii
– intelectualilor albanezi ce au militat explicit, în cadrul luptei
de emancipare a propriei naţiuni, pentru independenţa Kosovoului. Este vorba de ziarul Kosova (2), publicat la Constanţa, în
anii 1932 şi 1933, sub conducerea lui Gjergj Bubani (1899-1954),
poet şi publicist, una dintre figurile proeminente ale diasporei
albaneze din România interbelică.
Primul număr al gazetei Kosova ieşea de sub tipar la 25
mai 1932, la tipografia „Albania” din Constanţa, în patru pagini,
format 32/48 cm. În total, vor apărea 32 de ediţii bisăptămânale,
ultima la 11 iulie 1933; unele numere au ajuns şi la 16 pagini,
iar cel de-al 18-lea, apărut la 10 ianuarie 1933, a avut chiar şi
un supliment satiric intitulat Bondarul, redactat sub îndrumarea
aceluiaşi Gjergj Bubani.
Ziarul se va poziţiona, de la început, ca un „organ de
presă al naţionalismului albanez”, propunându-şi să militeze
pentru „dreptul la autoguvernare al albanezilor din Kosovo şi
Chameria (3); transformarea Macedoniei într-un stat cantonizat
după modelul Elveţiei, pentru a asigura co-existenţa tuturor
grupurilor etnice din regiune (…); o mai strânsă cooperare între
albanezii din diaspora, cei din «teritoriile ocupate» şi cei din
ţara-mamă”. Pe frontispiciul publicaţiei se găseşte un îndemn
metaforic la unitate: „Nici-o mamă nu îşi alăptează pruncul dacă
acesta nu plânge. Kosovarii şi chamerii trebuie să acţioneze
pentru drepturile lor, dacă vor să le capete”(4).
Sentimentul naţionalist nu a ocolit nici paginile cu
anunţuri de mică publicitate, taxate „la sfert de preţ” pentru
„clienţii conaţionali din România”. Volumul de memorii al
expatriatului Visar Dodani - anunţă o casetă din pagina a patra
a numărului din 22 iunie 1932 - „este folositor tuturora care vor
să afle cum au luptat înaintaşii noştri pentru cauza albaneză,
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adunarea reprezentanţilor albanezilor conduşi de Ismail Qemali,
în urma căreia se va proclama independenţa de stat a Albaniei,
la 28 noiembrie în acelaşi an.
Nu este intenţia noastră să emitem opinii sau judecăţi de
valoare cu privire la justeţea revendicărilor susţinute de cei care,
acum 75 de ani, semnau în paginile Kosova. Vom recunoaşte
însă că, dincolo de excesele sale verbale şi ideologice, apariţia
Kosova a fost şi rămâne pentru naţionaliştii albanezi un
eveniment de marcă, atât în ceea ce priveşte istoria presei de
limbă albaneză, cât şi cadrul mai larg al istoriei naţionale şi al
diasporei acestui popor. Recent, valoarea simbolică a gazetei
constănţene a fost recunoscută şi afirmată mai ales la Priştina,
în contextul afirmării valorilor naţionale albaneze instaurat
după bombardamentele NATO asupra Serbiei din 1999, care au
silit trupele Belgradului să se retragă din Kosovo. Paradoxal, aşa
cum au declarat jurnalişti locali, tocmai fervoarea cu care presa
albaneză din provincie se preocupă de problema independenţei
Kosovo-ului faţă de Serbia, respectiv de negocierile dintre
Statele Unite şi partenerii lor versus autorităţile de la Belgrad şi
Moscova, a făcut ca împlinirea a 75 de ani de la primul număr al
Kosova să treacă neobservată.
Momentul Kosova este însă departe de a fi uitat de
naţionaliştii kosovari de astăzi, mai mult chiar, el este readus
cu evidentă mândrie în atenţia publicului străin din provincie,
format din expatriaţii care lucrează pentru organismele
comunităţii internaţionale (misiunile ONU, OSCE, UE, NATO în
Kosovo). Astfel, în martie 2004, un articol amplu despre Kosova
apărea în paginile publicaţiei The Bridge, editată în limba
engleză la Priştina ca „revistă lunară pentru emigranţi”. Articolul,
semnat de Baki Ymeri, este intitulat „From the Albanian Press of
Rumania: Kosova (1932-1933)”. Tonul autorului este, aşa cum
era de aşteptat, cu nimic mai prejos faţă de pasiunea cu care
scria, la 1930, în Kosova, conaţionalul său Gjergj Bubani. Acesta
din urmă este ridicat la rangul de erou naţional iar ediţiile
ziarului Kosova sunt propuse spre publicare în volum, „pentru a
convinge comunitatea internaţională să acorde cât mai repede
independenţa acestui teritoriu”.
Semnificativă ni se pare recunoştinţa vădită exprimată
de redactorul The Bridge faţă de România, ca ţară-gazdă şi
faţă de românii care s-au implicat în susţinerea ziarului Kosova
(sunt citate numele lui Nicolae M.A. Pop, asistent universitar la
Universitatea din Bucureşti şi Jone Neiku – probabil transcrierea
albaneză a lui Ion Neicu – membru al „Asociaţiei Regale de
Geografie”) şi a fondatorului acestuia, Gjergj Bubani.
Născut la Korça, principalul oraş din sud-estul Albaniei
de astăzi, în apropiere de lacul Ohrid, Gjergj Bubani (1899 –
1954) provenea dintr-o familie de albanezi de religie ortodoxă.
Afirmându-se de pe băncile şcolii pentru talentul său literar,
Gjergj Bubani se va remarca ulterior drept unul dintre cei mai
importanţi publicişti albanezi ai perioadei interbelice, cu o
importantă activitate de scriitor şi traducător din literatura
română în limba albaneză, în special lirica lui Mihai Eminescu, Ion
Minulescu şi Victor Eftimiu, dar şi din dramaturgia unor Tolstoi
şi Ibsen. După ce a petrecut o mare parte a vieţii în România,
se reîntoarce în Albania în anii ’40. Va fi numit, în ultima parte
a vieţii, directorul Radio Tirana, însă va fi persecutat în anii ’50
de către regimul comunist al lui Enver Hoxha, reproşându-i-se
activitatea naţionalistă din România. Bubani va beneficia – aşa
cum scrie publicaţia The Bridge ¬în numărul citat anterior –
de sprijinul primului ambasador român la Tirana, profesorul
universitar Nikolla Xhamo (1914-1997), ce va interveni pe lângă
regimul Hoxha pentru eliberarea gazetarului.
Din perspectiva relaţiilor româno-albaneze, nu trebuie
lăsată neremarcată coincidenţa care face ca Gjergj Bubani să fie

Ilustraţie reprodusă cu acordul editorilor revistei The Bridge, Pristina.

în colonia din România. Costă doar 100 lei şi se vinde de către
autor, pe str. Mihai Voda 35 din Bukureshti”(5). Un alt anunţ
prezintă cabinetul „avocatului albanez Kol Josifi din Bukureshti,
strada Buzeshti no. 84”, care „se face răspunzător pentru
orice intervenţiune la notar sau tribunal”. Din acelaşi număr
aflăm despre doctorul Ibrahim Temo (6), care „la clinica sa din
Mexhidie [Medgidia] mii de oameni a vindecat de boli de ochi”
şi care oferă conaţionalilor albanezi „operaţii gratuite”.
Din punct de vedere al politicii din patria de origine,
orientarea gazetei a fost, după toate datele, pro-monarhistă,
Regele Zogu al Albaniei beneficiind de o evidentă susţinere,
după cum afirmă cercetătorii de astăzi ai istoriei presei de limbă
albaneză (7). În acelaşi timp, este inutil de precizat că tonul
vitriolant, acuzator şi pasionant al textelor are ca principală ţintă
politica autorităţilor sârbe şi elene de la acea vreme. Practic,
articolele, comentariile şi creaţiile literare apărute în paginile
Kosova – multe redactate inclusiv în limbile română şi franceză
– sunt însufleţite de nevoia de a afirma doleanţele albanezilor
din Balcani, reprezentând tot atâtea replici propagandistice date
mesajelor contrare lansate către opinia publică internaţională
de foi aflate în slujba intereselor (8) elene, sârbe, macedonene
şi chiar italiene (9).
„Naţiunea albaneză este aceea care şi-a văzut drepturile
sale fireşti refuzate mai mult ca oricărei naţiuni, prin urmarea
acordurilor ce au sfârşit războiul [este vorba de primul război
mondial, n. G.S.] (…) Cele mai preţioase şi roditoare pământuri
ale noastre, cu deasă populaţiune albaneză, au fost pur şi
simplu lăsate în afara de graniţelor Statului Albanez. Serbia şi
Grecia au crescut necinstit într-astfel, pe seama noastră. (…) Dar
noi suntem încredinţaţi că drepturile noastre vor triumfa întrun sfârşit. Însă pentru câştigarea acestor drepturi este nevoie
de muncă, străduinţe şi sacrificii”(10). În numărul al treilea al
gazetei, apărut la 13 iunie 1932, un poem este tipărit, în limba
albaneză, în centrul primei pagini: „Să afle întreaga lume/ Că
albanezul este în stare/ Să lupte ca şi până acum/ Atâta vreme
cât va fi nevoie/ Pentru Kosova şi Chameria/ Trăiască Albania!”.
Un spaţiu considerabil este dedicat, în paginile Kosova,
subiectelor legate de situaţia românilor din teritoriile de peste
graniţă, cum ar fi comunităţile din Serbia (Valea Timocului), a
căror situaţie este tratată în aceeaşi cheie naţionalistă precum
cea a albanezilor. Un exemplu este articolul publicat în limba
română „Minoritatea Româno-Albaneză din Jugoslavia”(11),
semnat de „filologul Nikolae M.A. Pop, asistent la Universitatea
din Bucureşti”. Intenţia vădită a publicaţiei a fost aceea de a
atrage sprijinul opiniei publice româneşti faţă de cauza albaneză,
prin stabilirea unui „front comun” în războiul propagandistic
purtat, la acea vreme, în Balcani. Aceste eforturi aveau deja la
origine, la acea vreme, o glorioasă tradiţie, fie şi numai dacă
ne menţionăm că Bucureştiul a găzduit, în noiembrie 1912,
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originar din aceeaşi regiune Korça în care s-a născut şi poetul
şi patriotul albanez Aleksander Stavre Drenova (1872 – 1947).
Cunoscut sub pseudonimul Asdreni, Drenova – care a trăit
aproape întreaga viaţă la Bucureşti – este autorul versurilor
imnului naţional al Albaniei, pe partitura Pe-al nostru steag
compusă de Ciprian Porumbescu şi publicată la Viena în
1880. Acest amănunt istoric se adaugă la lunga serie de fapte
şi evenimente istorice care au cimentat o puternică relaţie
de prietenie între români şi albanezi, aşa cum s-a construit
şi între români şi sârbi, încă de la momentul bătăliei de la
Kosovo Polje din 1389, la care au luptat împotriva turcilor şi
cinci sute de munteni – călărime uşoară – trimişi de voievodul
Mircea cel Bătrîn în ajutorul aliatului său, cneazul Ştefan Lazăr
Hrebeljanović al Serbiei.
Deşi nu a fost singura publicaţie de limbă albaneză
existentă în România interbelică (cea mai importantă este
considerată Shqiperia e Re, „Albania Nouă”, ce a apărut
neîntrerupt între anii 1919 şi 1935) (12), apariţia meteorică a
gazetei Kosova are toate şansele să fie revendicată, în curând,
drept unul dintre elementele de afirmare timpurie a unei
identităţi naţionale a albanezilor din Kosovo. Nu vom specula
mai mult în acest sens, dar este greu de crezut că aceasta a
fost intenţia lui Gjergj Bubani. Însă, aşa cum spunea o butadă
atribuită lui Napoleon, „istoria este un mit în care oamenii se
înţeleg să creadă”…

11. Kosova, nr. 31, 28 mai 1933, pp. 13-16.
12. Informaţie preluată de pe pagina de internet a Asociaţiei Liga
Albanezilor din România, www.alar.ro; în articol au mai fost folosite
informaţii preluate din numerele pe anul 2007 ale revistei Prietenul
Albanezului/Miku e Shqiptarit, editată de ALAR.

Abstract
The nowadays debate over Kosovo issue – the Albaniandominated province of Serbia seeking for independence – has started
long ago, and the conflict was waged not only by weapons, but also
by pens. Albanian Diaspora journalists played an important role in
this propaganda war. Within the modern history of Romanian press,
one newspaper published by a famous Albanian intellectual living in
Constantza stands out as unique.
The existence of the bi-monthly Kosova (1932-1933) may be
unknown to Romanian scholars, but not to the Albanians living in
Kosovo, who are considering it today as a valuable cultural artefact
supporting their modern, in-forming identity.
The paper offers a classic example of pre-World War Two
nationalist propaganda, and also gives valuable insights regarding the
political activity of Albanian Diaspora I.N. Roman ia during one of the
most complex moments of its history.

NOTE
1. Opiniile exprimate în acest text aparţin exclusiv semnatarului
textului şi nu reprezintă poziţii oficiale ale Misiunii ONU/OSCE în Kosovo,
în cadrul căreia autorul activează ca funcţionar civil internaţional.
2. Kosova este pronunţia albaneză a numelui provinciei; sârbii
folosesc Kosovo, sau Kosovo i Metohja (prescurtat Kozmet), termen
care în anii regimului Miloşevici a căpătat o pronunţată conotaţie
politică; Misiunea Naţiunilor Unite pentru Administrarea Interimară a
Kosovo-ului (UNMIK), ca reprezentantă a comunităţii internaţionale, a
preluat şi utilizează oficial doar forma „Kosovo”, existentă ca atare în
mai toate limbile europene, inclusiv în limba română.
3. Chameria (Çamëria în albaneză) este regiunea de coastă a
Epirului, aflată în nord-vestul Greciei, la frontiera de sud a Albaniei,
inclusă în teritoriul statului elen în 1913, în urma stabilirii graniţei
dintre cele două ţări printr-un arbitraj internaţional (confirmat ulterior
de Conferinţa de Pace de la Paris din 1920); teritoriul este revendicat de
naţionaliştii albanezi, la fel precum regiunea vecină a Epirului de Nord,
atribuită Albaniei prin acelaşi arbitraj, este revendicată de naţionaliştii
eleni.
4. Îi sunt dator, pentru traducerea din limba albaneză a citatelor,
colegului meu kosovar albanez Hamdi Malaj.
5. Am păstrat grafia originală a numelor proprii; în limba
albaneză, pentru „c” simplu se foloseşte „k”, sunetul „ş” se transcrie
prin „sh”, iar „gi” şi „ge” devin „xhi”, respectiv „xhe”.
6. Medicul Ibrahim Temo este cel care, în 1905, a înfiinţat o
şcoală de limbă albaneză la Constanţa, unde imigranţii albanezi învăţau
inclusiv limba română.
7. Îi sunt dator pentru aceste consideraţii şi detalii d-lui Ismet
Hajrullahu, redactorul-şef al publicaţiei de limbă engleză The Bridge,
editată la Priştina.
8. Pentru o discuţie amplă privind propaganda externă a statelor
balcanice în perioada sfârşitului de secol al XIX-lea – începutul secolului
al XX-lea, a se vedea cercetarea lui Ivan Ilcev, Are dreptate sau nu, e
patria mea!, tradusă de N. Moderatu şi V. Ristea, Editura Curtea Veche,
Bucureşti, 2002.
9. Italia fascistă va invada şi anexa Albania la 7 aprilie 1939;
ulterior, Italia atacă Grecia şi, doi ani mai târziu, după implicarea
Germaniei, Ungariei şi Bulgariei, statul elen şi Iugoslavia sunt ocupate
de trupele Axei, iar provincia Kosovo este alipită statului albanez aflată
sub dominaţie italiană.
10. Citat preluat din articolul de fond al primului număr, publicat
la 25 mai 1932, intitulat Drepturile noastre, nesemnat.

Tradiţii ale presei bulgare în
România (I)
Eneva SVILENA,
jurnalistă, Silistra - Bulgaria

Contextul apariţiei primelor
publicaţii bulgare
Schimbările radicale în viaţa economică, socială şi culturală
a bulgarilor în perioada Renaşterii (de la începutul secolului al
XVIII-lea până la eliberarea Bulgariei, în anul 1878), creează
motive reale şi temeinice pentru activarea societăţii bulgare, în
dorinţa sa la eliberare de sub jugul turcesc. Procesele Renaşterii
ajung la perioada sa matură tocmai la jumătatea secolului al XIXlea, care marchează începutul unei noi etape în luptele politice
ale poporului bulgar, constând în organizarea mişcării naţionale
de eliberare. După izbucnirea războiului Crimeii (1853-1856) a
luat fiinţă organizaţia “Detaşamentul virtuţilor” în anul 1854,
în Bucureşti, având ca scop eliberarea Bulgariei. Concomitent
cu înfiinţarea acesteia, revoluţionarul bulgar Gheorghi Sava
Rakovski (1821-1867) formează o reţea de aşa-numite Comunităţi
Secrete, cu scopul pregătirii bulgarilor pentru răscoală, în cazul
în care armata rusească va înainta pe teritoriile de la sud de
Dunăre. Toate aceste evenimente reprezintă primele serioase şi
semnificative încercări de a rezolva integral şi definitiv aşa-zisă
problemă bulgară, care este descrisă şi analizată pe paginilor
ziarelor publicistului revoluţionar Rakovski, editate la Belgrad şi
Bucureşti.
Tot în Bucureşti, organizaţia “Detaşamentul virtuţilor”,
cunoscută şi ca “Epitropia,” îşi desfăşoară activitatea, recrutând
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şi sponsorizând voluntari bulgari, care să lupte împotriva
turcilor, însă alături de armata Rusiei. În aprilie 1867, Epitropia
organizează o întâlnire a diferitelor grupuri de imigranţi din
România şi elaborează un proiect, care are în vedere acţiuni
comune cu Serbia. Acest proiect, care este susţinut şi de Rusia,
are ca idee principală constituirea unui ţarat Sudo-slavon,
sub conducerea cneazului Serbiei, în cadrul căruia, teritoriile
bulgăreşti vor avea statut autonom. În contradictoriu cu politica
panslavonă, în 1869, Detaşamentul Virtuţilor elaborează un
memorandum prin care se propune ideea dualistă de ţarat turcobulgar, după modelul Austro-Ungariei. Acest memorandum este
prezentat în faţa marilor puteri europene la conferinţa din Paris,
care are ca scop rezolvarea crizei Cretane. Toate evenimentele
au fost relatate de ziarul lor, “Отечество”, şi de alte publicaţii cu
orientare produalistă şi conformistă.
Treptat, spectrul politic al societăţii bulgare din perioada
Renaşterii se împarte în două curente de bază – conformist şi
radical (purtând şi denumirile “bătrâni” şi “tineri”). În general,
“bătrânii” apărau formele moderate de luptă împotriva Înaltei
Porţi, ţinând cont de politica panslavonă a Rusiei, manifestând
neîncrederea sa în acţiunile paramilitare, acţiuni care constau
în revolte şi răscoale organizate. La polul opus stau concepţiile
radicalilor (“tineri”), care au fost de părere că n-ar trebui
aşteptată voinţa Rusiei pentru a-i ajuta pe bulgari, şi că eliberarea
Bulgariei se poate efectua şi prin alte căi, cum ar fi răscoalele
şi revoltele, crearea unei mişcări naţionale de eliberare. Cei
“tineri” nu exclud posibilitatea federaţiei balcanice, însă în
diverse variante. În afară efectuării acţiunilor paramilitare se
editează numeroase ziare politice şi literatură de propagandă.
Ideile pentru formarea a unui stat dualist bulgaroturc nu sunt acceptate de curentul radical. Aceste diferenţe
conceptuale provoacă criza ideologico-politică în mişcarea
naţională de eliberare, ajungându-se la o confruntare cruntă
între ambele tabere. Acutizarea problemelor şi dorinţa de
a rezolva criza conduc la apariţia unui nou stadiu al mişcării
revoluţionare. Incontestabil, pentru rezolvarea crizei are un rol
foarte important şi situaţia politică nou aparută în peninsulă
Balcanică. În anul 1866, izbucneşte revolta grecească din Creta,
iar Serbia se pregăteşte de a intra în război cu Turcia. Şi „tineri”,
şi „bătrâni” consideră neîndoielnic că momentul este potrivit
pentru ca Bulgaria să pretindă independenţa. Însă acest acord
nu duce la unificarea concepţiilor ideologice ale curentelor
revoluţionare. În aceasta etapă îşi desfăşoară activitatea Lyuben
Karavelov, Vasil Levski şi Hristo Botev, fondatorii Comitetului
Revoluţionar Central Bulgăresc (CRCB), acesta din urmă fiind
înfiinţat în toamna anului 1869, în Bucureşti. Lyuben Karavelov
şi Hristo Botev se ocupă cu editarea publicaţiilor CRCB, care
rămân unele dintre cele mai semnificative periodice în istoria
presei bulgare. Ziarele exprimă valorile burghezo-democratice
europene din sec. al XIX-lea, care stau la bază ideologiei a CRCB
şi marchează punctul culminant în dezvoltarea ideologicopolitică în perioada Renasterii bulgare.
Revoluţionarii bulgari emigrează în România, în principal,
deoarece aici se manifestau nemulţumiri faţă de regimul de
vasalitate. Autorităţile române nu-i impiedică pe bulgari săşi desfăşoare activităţile revoluţionare şi publicistice, ideile
acestora din urmă fiind apropiate de cele ale românilor despre
independenţă şi libertate, ceea ce se îndeplineşte, cu câţiva
ani mai tîrziu, prin războiul de independenţa (1877-1878). Prin
aceasta se explică şi faptul că în anii 60-70 al secolului al XIX-lea,
România devine centrul emigraţiei revoluţionare şi intelectuale
bulgare.
Pe de altă parte, imigraţia şi intelectualitatea bulgare,
persecutate de autorităţile turce, găsesc un adevărat adăpost în

România. Imperiul Otoman era în decădere. Reformele pe care
Turcia încearcă să le efectueze sunt insuficiente sau nu-şi ating
scopul din multiple motive şi cauze. Marile puteri europene
critică în continuare Înalta Poartă pentru politica condusă faţă de
popoarele creştine cucerite şi nu consideră Turcia ţară europeană
şi civilizată. Pe Peninsula Balcanică deja existau popoare ca grecii
şi serbii, care au respins sclavia otomanilor, popoare care sunt
luate drept exemplu, şi de Europa Occidentală, şi de naţunile
rămase sub sclavie. Aceasta situaţie şi împrejurările menţionate
favorizează şi stimulează apariţia diverselor mişcări, organizaţii
şi curente naţionale de eliberare. La rândul său, Imperiul
Otoman încercând să-şi menţină integritatea teritorială,
ripostează într-un mod crud, brutal şi barbar: se arde literatura
clasică, se distrug tipografii, case de cultură şi biserici, se aplică
noi pedepse cu moarte, ajungându-se la revolta bulgărească din
aprilie 1876, când de pe faţa pământului au dispărut localităţi
întregi. In aceste condiţii, presa bulgară pune bazele tradiţiei
sale şi se consolidează în România, unele dintre ziare editânduse în ambele limbi: română şi bulgară.
I. PRESA „CONFORMISTĂ” INFLUENŢATĂ DE IDEILE
DUALISTE ŞI CEA PROGRESISTĂ
I. a. Ziarul „Българска пчела” şi revista “Зорница”
1. „Българска пчела” – primul ziar bulgăresc din
România
La începutul anilor `60 se pun bazele jurnalismului
bulgăresc în România, unde, datorită condiţiilor prielnice, apar
mai mult de jumătate dintre ziarele bulgareşti din această
perioadă, înainte de eliberarea Bulgariei.
După capitala Bucureşti, Brăila a fost al doilea oraş în
care emigrau revoluţionari bulgari. Aici se stabileşte şi Hristo
Vlakidov, după ce a plecat din redacţia ziarului „България”,
care se edita în Ţarigrad. Hristo Vlakidov a fost tipograf, jurnalist
şi militant bulgar. S-a născut în 1841, în Kazanlak . A absolvit
Colegiul Francez “Bebec” , iar după aceea a terminat ştiinţe
jurnalistice în Odrin şi Ţarigrad . În anul 1861 a fost redactor la
ziarul „България” . Prin 1862 emigrează în România (Brăila) şi
înfiinţează societatea pe acţiuni „Guttenberg”, unde o acţiune
avea preţ de 6 galbeni.. Aceasta asociaţie tipăreşte şi editează
ziarul „Българска пчела” şi revista „Зорница”. Pe 19 decembrie
a aceluiaşi an a fost deschisă şedinţa acţionarilor, la care s-a
decis înfiinţarea asociaţiei pentru editarea ziarului „Българска
пчела”. În această asociaţie intră Nikola Tsenov, Mihail
Popovich, dr. Ivan Seliminski şi alţi negustori bulgari, în total
80 de persoane, dintre care 28 locuiau în Brăila, ceilalţi, în alte
oraşe româneşti şi din străinătate. În 1868 părăseşte România
şi începe să lucreze ca traducător în Consulatul Austriei din
Odrin. După eliberarea Bulgariei ocupă diferite posturi de stat.
Decedează în dată de 17 aprilie 1891. Pe 31 mai 1863, după ce
este organizată o tipografie bine gândită, apare şi primul ziar
bulgăresc în România - „Българска пчела”. Este săptămânal şi
apare timp de doi ani. Din al doilea an sunt editate doar 73 de
numere, iar ca redactor este numit tipograful Spas Popov din
motive formale, dar redactorul adevărat este Hristo Vlakidov.
În primul editorial al ziarului se pune accentul pe faptul că
„învăţământul este izvorul” dezvoltării oricărui popor şi sunt
subliniate scopurile principale ale publicaţiei. Pe primul loc se
pune problema religioasă şi conflictul cu biserică grecească,
care „va avea un loc principal” pe paginile ziarului, care în acest
sens „va fi condus întotdeauna de interesele poporului”. Pe
al doilea loc în programul ziarului se află problema instruirii
poporului bulgar, în special despre şcolile bulgare, „care au
suferit destul din cauză influenţei şi persecuţiei duhovnice
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greceşti”. Articolul accentuează importanţa şcolilor pentru
educaţie, învăţământ, comerţ şi agricultură şi comunică faptul
că „va încerca să susţină tot ce aduce la perfecţiunea noastră”
, apărând succesul şcolilor bulgare. Ziarul „Българска пчела”,
chiar dacă se editează în străinătate este recunoscut şi de
guvernul turcesc. De aceea, în primul editorial al său, nu ia
poziţia negativă faţă de acesta, ci dimpotrivă, arată speranţă că
ideile proclamate în paginile ziarului vor fi acceptate de Înalta
Poartă. În articol se mai accentuează că „Българска пчела” va
lucra pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu ţările vecine, în special
cele dintre bulgari şi români.
Poziţia principală a ziarului, cum este marcată şi în
program, este legată de problema bisericească, care „este
o problemă de viaţa şi de moarte pentru poporul bulgar şi
de rezolvarea acesteia depinde existenţa sau distrugerea
bulgarilor”. Ziarul este adversar extrem Patriarhiei greceşti şi
doreşte separarea completă de aceasta. Se face propagandă
neîncetat pentru gonirea duhovnicilor greci şi se publică multe
articole despre evenimente de acest fel. Ziarul „Българска
пчела” promova şi propunerea ca bulgarii să nu îl voteze pe
patriarhul grecesc şi să nu mai plătească nici un ban Patriarhiei
greceşti. „Българска пчела” acordă atenţie şi laturii materiale
a acestei probleme religioase. În articolele „O socoteală si „O
altă socoteală” se calculează că în timp de 93 de ani bulgarii au
plătit Bisericii greceşti aproximativ 7 miliarde de groşi, o sumă
care atât de bine putea să folosească pentru întreţinerea a 1.492
de şcoli bulgare, din care, în fiecare an să iasă 7.466 de tineri
educaţi. Ziarul se opune categoric tuturor compromisurilor din
partea reprezentanţilor bulgari din Ţarigrad, care nu se bazează
pe popor, ci pe „ciorbagii”. „Българска пчела” se pronunţă
împotrivă oricărui compromis din partea eparhiilor bulgare (de
exemplu: Tarnovo, Siştov, Vidin , Ştip ) şi îndeamnă la nesupunere
şi revoltă.
Polemicile ziarului sunt unele dintre cele mai curioase din
jurnalismul bulgăresc înainte de eliberare. În articolul „O politică
neclară” , „Българска пчела” polemizează în forme diferite
cu ziarul „Съветник” din Ţarigrad, organ al prezentanţilor
poporului bulgăresc, arătând inconsecvenţa şi limitarea de clasă
ale acestuia. Ziarul „Българска пчела” este atât de stringent în
poziţia sa legată de problema bisericească, încât intră în conflict
şi cu ziarul lui Petko Rachov Slaveykov „Гайда” , categorisindu-l
prea pesimist. Ziarul „Турция”, cu redactor Nikola Genovich,
este condamnat că distrage atenţia poporului de la problemă
principală, cea religioasă, publicând articole despre probleme
minore. Cu toate acestea, este interesant faptul că ziarul
publică o scrisoare trimisă redacţiei de la Nayden Gerov, care
conţine opinii opuse ziarului lui Rakovski “Бранител” şi cum
trebuie clasificată problema cu fanarioţii greci: conform lui
Gerov, problema este “bisericească”, iar Rakovski o consideră
“religioasă”. „Българска пчела” polemizează şi cu ziarul grecesc
„Bizantis”.
Există unele opinii în care se presupune că redactorul
ziarului, Hristo D. Vlakidov, face parte din Biserica Uniatică şi
că ziarul „Българска пчела” este continuarea ziarului lui editat
în Ţarigrad, „България”. Totuşi, aceste ipoteze sunt greu de
dovedit, având in vedere conţinutul ziarului. Dimpotrivă, în
numărul din 30.06.1864, citim: „Când guvernul va recunoaste
statutul independent al Bisericii Bulgare, n-o să avem nevoie să
schimbăm credinţa noastră ortodoxă, alăturându-ne Bisericii
Catolice din Roma şi de astfel, nici Patriarhiei greceşti va mai
avea dreptul să ne considere şi să ne conducă în continuare ca
o parte din eczarhia sa”.
Acest citat confirmă, fără nici o îndoială, că ziarul
„Българска пчела” nu are nimic în comun cu Mişcarea Uniatică

şi nici cu intervenţia protestantă în treburile bulgăreşti, mai mult
decât atât, caută rezolvarea problemei prin propriile puteri ale
Bisericii Bulgare.
A două problema, cea mai discutată şi analizată pe paginile
ziarului, învăţământul bulgăresc, este legată de independenţa
Bisericii, deoarece fanarioţii impiedică dezvoltarea sistemului
educativ bulgăresc. Dacă Biserica devine independentă se vor
înfiinţa multe şcoli independente. Ziarul pune multe speranţe
în dezvoltarea educaţiei şi învăţământului bulgăresc şi articolele
pe aceasta temă ocupă o mare parte din paginile publicatiei.
„Българска пчела” atacă ciorbagiii şi critică nepasătoarea
şi inconştienţa poporului bulgar. Ziarul apare cu o idee de „o
scoală centrală bulgară”, care să fie un centru organizatoric
pentru toate şcolile bulgare. Propune înfiinţarea unei şcoli
bulgare în Bucureşti, în care să se pregătească duhovnici bulgari
şi, în general, înfiinţarea mai multor licee de fete. Este împotriva
studierii limbii greceşti în şcolile bulgare. Ziarul publică şi
numeroase articole despre gramatica, limba, literatura şi
cultura bulgară. Printre acestea este de remarcat articolul lui
Lyuben Karavelov „Limba bulgară”, care în aceasta perioadă se
află la Moscova, abia la începutul carierei sale publicistice.
In publicaţie îşi găsesc loc şi materiale legate de agricultură,
comerţ şi politica externă, mai precis de relaţiile prieteneşti între
bulgari şi români. „Българска пчела” are un format mare şi este
un ziar bine fundamentat. În afară de articolele principale, legate
de problemele fundamentale ale bulgarilor, independenţa
bisericească şi dezvoltarea educaţiei şi învăţământului, acesta
publică şi multe informaţii despre evenimentele din Bulgaria,
Turcia şi din străinătate. Ziarul scoate şi câteva suplimente
despre cele mai importante evenimente.
„Българска пчела” este un ziar care afişează în mare parte
poziţiile societăţii liberalo-burgheze bulgare din România şi îşi
permite să ia o poziţie extremă legată de problema bisericească,
fiindcă se editează în afara Imperiului Otoman. Ziarul a fost primit
bine şi în Bulgaria, chiar dacă în anumite regiuni şi localităţi
era interzis (z.”Бъдущност” informează în primul său număr
despre interzicerea publicaţiei în Siştov). A avut un tiraj destul
de mare – 1.000 de exemplare, chiar dacă nu a fost văzut bine
de “ciorbagii” şi de clasa de mijloc, de simpatizanţii guvernului
turcesc. Cu toate că a avut o bază materială şi financiară destul
de stabilă când începe apariţia, ziarul nu reuşeşte să se întreţină
mult timp. Numărul 21 de pe 20.10.1864, din al doilea an de
editare este ultimul al ziarului „Българска пчела”.
2. Revista “Зорница” despre “romane bune şi întâmplări
curioase”.
La începutul anului 1864, în Brăila, paralel cu ziarul
„Българска пчела”, Hristo Vlakidov începe editarea unei noi
reviste săptămânale “Зорница”, din care, din 27 ianuarie până
la 28 iulie 1864, apar 25 de numere. “Pentru aceasta revistă
n-am să creez un plan-program. Am de gând să aleg cele mai
bune romane şi întâmplări curioase, ca să satisfac dorinţele
cititorilor”, scrie Vlakidov în editorialul primului număr al
revistei. „Зорница”, prima revistă bulgară de acest gen, conţine
aproape întregul roman “Rătăcitorul evreu” a lui Eugen Su ,
traducerea din textul original făcută chiar de Vaklidov. Despre
acest roman spuneau că se răspândea în lume mai repede decât
holera. Revista publică şi multe alte materiale: diferite poveşti,
chiar şi de autori necunoscuţi, poezii, texte folclorice etc.
II. Comitetul Central Secret (CCS) şi
ziarul săi,
“Народност”.
În publicaţiile periodice bulgare, editate în străinătate
în condiţii de libertate civilă şi politică relativă, apare ideea de
mişcare revoluţionară bulgarească pentru eliberare. Ideologia
naţionalo-revolutionară, pe care o fondează Rakovski, se
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dezvoltă din ce în ce mai mult. În vara anului 1866, în Bucureşti
este infiinţată o organizaţie politică a imigranţilor din România
sub denumirea Comitetul Central Secret (1866 – 1868).
În începutul lui iunie este efectuată o lovitură de stat şi
domnitorul Alexandru Ioan Cuza este detronat. Cu acest act,
este incălcată inţelegerea între România şi Turcia, care iniţial
recunoaşte unirea între Moldova şi România, iar prin urmare
aduna armatele sale la sud de Dunare. Noul guvern românesc
apelază la imigranţii bulgari, majoritatea dintre ei revoluţionari
şi intelectuali.
În urma unor negocieri, părţile ajung la un acord comun
pentru a acţiona împreună împotriva Imperiului Otoman. Este
semnat “Actul pentru coaliţia sfântă între români şi bulgari”, iar
în 1866 este înfiinţat şi Comitetul Central Secret. Ivan Kasabov
este ales preşedintele organizaţiei . Scopul comitetului a fost
eliberarea Bulgariei, dar nu neagă şi varianta confederaţiei cu
Turcia sau cu alte ţări vecine. Nu este exclusă nici revolta înarmată
pentru realizarea acestui scop. În programul comitetului este
prevăzută o reţea revolutionară pe teritoriile României, Serbiei,
Rusiei de Sud şi Bulgariei. Comitetul Central Secret se bazează pe
ajutorul financiar al guvernului românesc, iar după ce se ajunge
la inţelegerea între Turcia şi România, reprezentanţii români se
retrag din această organizaţie revoluţionară .
CCS continua activitatea sa numai cu membrii bulgari, care
se împart în două grupe – a celor moderaţi (Pandeli Kisimov,
Ivan Grudov şi Ivan Andzhenov) şi a celor radicali (Ivan Kasabov,
Kiriak Tsankov). Acesta realizează câteva acte propagandiste
pentru popularizarea problemei politice a Bulgariei. În
decembrie 1866, editează articolul “Bulgaria în faţa Europei”,
iar în martie 1867 trimite un memoriu sultanului Abdul Azis,
în care se propune înfiinţarea unei monarhii Bulgaro-Turce
după modelul Austro – Ungariei, iar legat de presa, aceştia
vor asigurarea libertăţii ei depline. Acest memoriu este trimis
ca un fel de apel pentru ajutor împăratului Rusiei Alexandru II,
împăratului Franţei Napoleon III, regelui şi primului ministru al
Prusiei – Vilhem I şi Otto von Bismark, ca şi redacţiilor celor mai
mari ziare din Europa.
În timpul existenţei Comitetul Central Secret, înainte de
apariţia ziarului lui Lyuben Karavelov “Свобода” şi înainte de
înfiinţarea Comitetul Revolutionar Central Bulgăresc de câtre
Vasil Levski şi Lyuben Karavelov, în România apar câteva ziare
periodice, în care miscarea revoluţionară ocupă locul principal.
Comitetul Central Secret înfiinţează organul său publicistic
– ziarul “Народност”, autotitulat “ziar bulgăresc comun”. Acest
ziar apare săptămânal, susţinut financiar de câţiva negustori
bulgari din Odessa, pe primul loc N.M.Toshkov, care a dăruit
pentru aceasta iniţiative 200 de galbeni.
Primul număr al ziarului a aparut pe 21.10.1867 în
Bucureşti. Apare pe durata de doi ani, adică 44 de numere în
primul an şi 31 în al doilea. Ultimul număr apare pe data de
06.07.1869.
Ziarul are trei redactori: Ivan Bogorov, Ivan Grudov şi
Ivan Kasabov. Primul a fost invitat de la Comitetul Central
Secret să ocupe postul de redactor, dar redactează doar
primele zece numere al ziarului, după aceea a fost concediat
din postul redactor şi eliberat din echipa publicaţiei. Conform
Panteley(Pandeli) Kisimov, Bogorov este eliberat din post, fiindcă
articolele lui intrasera în confruntare cu linia ziarului:“Acesta
atacă şi judecă politica reprezentanţilor noştri din Ţarigrad,
în legătură cu problema religioasă şi critica personal ciorbagii
bulgari”.
Echipa redacţională nu poate să treacă cu vederea peste
ideile lui Bogorov legate de Patriarhia din Ohrid şi cea Sarbească,
ci şi criticile lui faţă de memoriul creat de la Comitet, care a

fost trimis sultanului în anul 1867 şi mai ales nesusţinerea
ciorbagiilor bulgari în politica lor faţarnică. În articolul său
“Ciorbagii”, Bogorov îi caracterizeză pe aceştia astfel :“Ciorbagii
sunt aceşti bulgari, care îmbrăcaţi sărac, se plimba în fiecare zi
în conac, ca să divulge vreo informaţie secretă, şi, prin urmare,
să beneficieze din aceasta trădare”.
(va urma)

Obsesia europeană,
în presa începuturilor
Marian PETCU, conf. dr.,
Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării,
Universitatea din Bucureşti
Frecvenţa argumentului european în discursurile
jurnalistic şi politic, îndeosebi în ultimii ani, constituie un motiv
suficient de temeinic pentru a căuta răspunsul la întrebarea –
când începem să ne raportăm la spaţiul cultural vest-european?
Iată doar câteva dintre atestările jurnalistice ale acestui obsesiv
reper: Europa.
Mai întâi, Înştiinţarea publicată de Alexie Lazaru, în Buda,
la 1814, din care aflăm o patetică evocare a stării de fapt – nu
le semănăm celor din proximitatea noastră, deoarece „toate
neamurile Evropei cele deşteptate au aflat cum că a scrie Gazete
sau Novele, şi a le împărtăşi oamenilor neamului său, e cea mai
încuviinţată mijlocire de a lumina noroadele, cu întâmplatele ale
altora fapte a le abate de la rău şi a le aduce spre cele mai bune
(…) iată că şi grecii, ba şi sârbii, dobândind de la înălţatul împărat
al Austriei privileghium spre acela, cu sârguinţă dau Novele (…)
singuri noi românii, măcar că ne tragem viţa de la cel mai slăvit
neam din lume, adică de la romani, sântem de acest vistiari
lipsiţi…”. În faţa acestei pledoarii, împăratul Austriei, Francisc
I permitea tipărirea unei publicaţii româneşti (bisăptămânală),
singura condiţie pentru începerea editării fiind finanţarea – „nu
lipseşte alta, fără (decât ca – n. n.) românii să se arate înaintea
lumii şi înaintea neamurilor celor străine, că nu cruţă acea puţină
cheltuială ce au a face pentru Novele”. Din păcate, potenţialii
„prenumeranţi” (abonaţi – n. n.) au rămas insensibili la apelul
lui Lazaru, nevoit fiind să abandoneze proiectul editorial.
La 8 martie 1817, încercarea translatorului din Lemberg,
Theodor Racoce (1730-1822) de a-i convinge pe cititori de
necesitatea editării unor „gazete româneşti”, căci „în puţină
vreme, după ce au început a se revărsa în Europa razele
ştiinţelor, şi a bunelor învăţături, s-au aflat folositoarea măestrie
a Tiparului, prin care şi împărtăşirea aceloraş ştiinţe, dela neam
la neam, pănă la cele mai depărtate părţi ale lumii, întru totu
s-au înlesnitu; dară cu aflarea Gazetelor nu se poate spune
cât folosu s-au adus la toate ţările Europii; se poate zice cu tot
adevărul, că începutul politicirii a toate ţările Europii şi cultura
neamurilor ei s-au făcut cu iveala Gazetelor publice. Gazetele sau
27

înştiinţările de obşte sunt organul tuturor bunelor învăţături, a
înfrumuseţării limbilor şi a politurii neamurilor (…) deşi românii
socotiţi împreună fac o naţiune de mai multe milioane, care
demult simţeşte bunătăţile politicirii şi doreşte a fi părtaşa culturii
acelor lalte neamuri (ale) Europii, dară până acum i-au lipsitu
acestu organu, prin care să poată primi toate acele procopsiri de
care au avutu parte alte noroade (…) Deci el voieşte să dee afară
(să tipărească – n. n.) Gazete romăneşti precum sau obicinuit
la toate neamurile în Europa…”. Racoce intenţiona să publice o
revistă „cu tot felul de vestiri, precum este obiceiul” (la alţii – n.
n.), în care să includă „lucrurile vrednice de ştiutu, ce se află în
gazeturile de Londinu în Englitera, de Paris, în ţara franţozească,
de Berlinu, Hamburgu şi alte Eparhii a Germanii precum şi la
Gazetele din Eparhile Italii şi Ispanii”. Am spune, astăzi, un
magazin de actualităţi, o crestomaţie de relatări din Europa. De
fapt, aşa se va şi numi publicaţia sa, editată la Cernăuţi, abia
peste trei ani: Chrestomaticul românesc, cu subtitlul „Adunare
a tot felul de istorii şi alte fapte scoase din autori de osebite
limbi”(1820).
La 1829 apărea „Înştiinţarea pentru Curierul Bucureşcilor”,
ce purta semnăturile lui I. Heliade Rădulescu şi C. Moroiu,
susţinuţi, după cum se ştie, de Constantin Radovici din Goleşti
(Dinicu Golescu). Şi de astă dată, argumentul european apare
chiar în paragrafele iniţiale: „… acest vestitor de obşte (ziarul –
n. n.) de atâţia ani cunoscut de neapărată trebuinţă în luminata
Evropă, a ajuns astăzi a îşi împrăştia vestirile sale între toate
neamurile cele mai necunoscute (…) el astăzi cunoaşte mai toate
limbile Evropei, încă şi ale acelor naţii ce trăiesc supt apărarea
şi ocrotirea altor legi, şi foarte trist era pentru noi, iubiţilor
rumâni, când el încă până acum nu cunoştea limba noastră şi
noi vestirile lui le primeam în limbi streine, în vreme ce ne aflăm
pe pământul nostru şi trăim supt legile şi cârmuirea noastră
(…) Pentru aceasta, dar, făgădui că acest Curier al Bucurescilor
va coprinde în sine: 1. O culegere de cele mai folositoare şi
interesante lucruri din gazeturile Evropii …” ş. a. m. d. În cele
din urmă, gazeta prin care era înlăturată starea „vrednică de
ruşine”, de a nu avea cel puţin un ziar va avea titlul Curierul
românesc (Bucureşti, 1829).
Tot la 1829, de astă dată din Iaşi, a fost difuzată „Înştiinţarea
despre gazeta românească din Ieşi”, iniţiativa aparţinându-i lui
Gheorghe Asachi. Era nevoie de publicaţii, fie şi pentru simplul
motiv că „nu se află astăzi în lumea politicită neam, deşi mai
mic la număr decât românii, care, întru alte ale sale folositoare
instituţii, să nu aibă în limba naţiei un jurnal periodic”. Ziarul
său, din a cărei „înainte cuvântare” cităm în continuare, se va
numi Albina românească şi va avea un caracter semi-oficial: „…
în zilele de acum, oricare îmbunătăţire şi aflare a vreunei naţii
trece în posesia tuturor spre folosul omenirei. De asemenea
cugetări povăţuiţi să văd în Evropa mulţi învăţaţi cari supt
umbrirea Guvernului, şi cu ajutorul celor avuţi, unii lucrează
în patria lor pentru sporiul bunelor învăţături; alţii, fără a se
teme de ostinele şi primejdii, petrec luciul mării, călătoresc în
ţări necunoscute, împrăştiind pretutindeni răzile moralului, ale
politicirei şi ale ştiinţelor (…) oare putem noi privi la aceste bune
urmate înaintea ochilor noştri, fără a ni întrista că numai naţia
noastră în cea mai mare parte este lipsită de aceşti îmbunătăţiri
şi înapoietă decât toate neamurile Evropei şi decât multe altele
ce lăcuiesc pre celelalte părţi ale pământului? Cine nu sâmte în
ţara noastră lipsa aşezământurilor prin a căror lucrare, precum
sântem politiceşte, să ne putem face şi moraliceşte mădulari
(membri – n. n.) folositoare ale familiei evropiene, a căria
raze de învăţătură de atâtea veacuri se răsfrâng pre orizontul
nostru?....”.(1) Or, una dintre modalităţile de a atinge fie şi o
parte dintre obiectivele „europene” ale momentului era, după

G. Asachi, editarea de ziare, de aceea îi invita pe cei interesaţi
să se aboneze, deoarece „numile binevoitorilor prenumeranţi
(abonaţi – n. n.) păstrate în filile aceste vor fi cunoscute în Evropa
şi în toată Lumea politicită şi trăitoare …”.(2) Listele abonaţilor au
fost publicate, aşa cum promitea, în primele numere ale Albinei
româneşti, cât priveşte răspândirea europeană a publicaţiei …
cât de „europeană” putea fi difuzarea acestui periodic, tipărit în
circa 150 de exemplare?
Oricât de modeste ca scriitură ori ca tiraj, aceste prime
periodice vor ajuta firava intelectualitate românească să se
solidarizeze în jurul programelor editoriale promovate, căci
“până pe la 1830, populaţia Principatelor a trăit într-o besnă
de nepătruns. Clasele suprapuse, formate aproape în întregime
din elemente străine de neamul românesc, erau singurele
îndreptăţite, prin averea şi tradiţia lor să-şi potolească setea
culturală la izvoarele greceşti”.(3)
Publicaţiile amintite, dar şi multe altele vor spori
dezbaterea politică, vor accelera procesul cristalizării conştiinţei
apartenenţei la o cultură, la o naţiune, contribuind decisiv la
unirea provinciilor româneşti.
În termeni similari celor de mai sus s-au exprimat
şi alţi fondatori. Bunăoară, Timotei Cipariu, deplângând
situaţia românilor ardeleni, îndeosebi nivelul foarte înalt
al analfabetismului nota, în articolul-program al revistei
Învăţătorului poporului (12 mai 1848): „românul singur din
toate popoarăle Ardealului, să nu zic ale Europei, e fără şcoale,
fără învăţători politici, fără foi scrise întru interesul lui. E lipsit de
aceste ajutoare (…) el nu ştie ce sunt acelea ce fac fericite pre
celelalte popoară ale Europei. El e ca şi omul călător într-o ţară
străină, care nu ştie drumul…”.
Este de remarcat faptul că circulaţia în ţările europene,
frecventarea cursurilor diverselor facultăţi din Apus de către
tot mai mulţi tineri români, accelerarea circulaţiei mărfurilor şi
crearea unei industrii autohtone, cu sprijin din afara graniţelor,
au creat ocazii de a compara starea de fapt de la noi cu cea din
alte spaţii culturale.
Revenind la succesiunea noastră de pledoarii proeuropene,
să amintim că în octombrie 1858, apărea la Bucureşti „foaia
politică şi literară” Dâmboviţa, prin strădania lui Dimitrie
Bolintineanu, care în „Programa” ziarului său afirma: „în ziua
terminării alegerilor ţara noastră trebuie să îmbrace vestmântul
de sărbătoare sau doliul morţei; ne vom sili să lărgim, să
explicăm aceste cugetări şi să încredinţăm pe români că aceste
elecţii sânt pentru dânşii o încercare la care îi supune Europa, să
cunoască de merită viaţă naţională…”.(4)
Între timp se produce un eveniment politic excepţional,
unirea Moldovei cu Muntenia, astfel încât în presa Transilvaniei
începe să apară o dublă raportare – faţă de România şi faţă
de celelalte ţări europene. În orice caz, argumentul Europa este
utilizat şi atunci când vine vorba despre alte aspecte ale vieţii
sociale, aşa cum observăm la redactorii Gazetei Transilvaniei:
„împroprietărirea şi emanciparea ţăranilor e singurul mijloc
de a se ridica naţiunea română la stima cuvenită unei naţiuni
civilizate şi numărate între naţiunile Europei cu prospect
(perspectivă – n. n.) de viaţă…”. (5)
Reformele din tânărul stat român modern aveau nevoie
de susţinerea tuturor, îndeosebi de cea a gazetarilor. Era şi
convingerea lui I. Missail, cel care la 1862, scriind despre
„Ziaristica după şcoala clasică” nota: „O nouă eră, o nouă viaţă
s-a deschis înaintea românilor odată cu începutul anului 1862.
Unirea a devenit un fapt împlinit (…) în mijlocul acestor prefaceri
generale a ţării, presa periodică, ziaristica română, nu poate să
rămână în urmă. Un nou orizont de lucrare, de acţiune politică,
intelectuală, morală, se deschide şi înaintea ei (…) de astăzi
28

Versiunea în română a
Buletinului Eparhiei Chişinăului
(1867- 1871)

înainte presa română, are a ridica glasul (…) în numele României
întregi (…) Ochi mulţi, ochii Argusului European, vor fi ţintiţi de
acum asupra ţării ca şi a presei. Toate vorbele ei, ţintirile ei,
gândurile ei, au a fi cântărite, drămuite, discutate de publicul
European. Poziţiunea presei devine prin urmare, tot aşa de grea
în faţa ţării, pe cât devine a ţării în faţa Europei. Europa stăpânită
de o legitimă nerăbdare, aşteaptă să vadă dacă Românii au avut
cuvânt să amâne toate marile lor reforme până la facerea unirii
definitive, şi dacă cu unirea merg mai bine…”. (6)
După cum se ştie, la 11 februarie 1866 Alexandru Cuza
I a fost silit să abdice, în locul său fiind adus Carol Ludovic de
Hohenzollern Singmaringen. Noul domnitor / monarh va iniţia
numeroase reforme ce au influenţat întreaga comunitate
românescă. Reforma legislativă, reforma instituţională, cea a
învăţământului etc., în acord cu cele din statele din Occident
au făcut ca primul rege al Românei să rămână în memoria
colectivă drept cel mai merituos. A urmat alte şarje jurnalistice
de raportare la Europa, privită ca martor al schimbărilor de la
noi, ca protector, model, sfătuitor ş. a. m. d.
În condiţiile mercantilizării presei, tot mai mulţi încep să
exprime rezerve faţă de modalitatea în care gazetarii îşi respectau
îndatoririle, în acele împrejurări de schimbări profunde.
Presa avea restanţe serioase erau de părere şi editorii revistei
Asachi, la 1881: „cu respect observăm jurnalistica noastră, care
chestiunilor celor mai vitale pentru ţară pe terenul ştiinţific şi
economic, de foloasele publice, cu alte cuvinte, tuturor acelor
chestiuni care bat cu tărie la porţile noastre, mai nu dă nici
un interes, ocupându-se mai numai cu chestiuni personale,
lăsând ca problemele cele mari ale regenerărei României să
se dezlege după voia întâmplărei. Acum când statul nostru a
căpătat în Europa o poziţiune bine hotărâtă credem că a sosit
timpul pentru ori care suflet Românesc a se pune la lucru pe
calea regenerărei sub toate punctele de vedere şi mai alăturea
cu puterile noastre vom lucra”. (7)
România, aflată într-o perpetuă tranziţie, reformare,
regenerare, reaşezare a găsit întotdeauna în Europa, un reper.
Un argument obsesiv, aşa cum am arătat din scurta selecţie de
mai sus.

Dr. Dinu POŞTARENCU, cercetator, Academia
de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău
De la 1 iulie 1867 până în 1918, la Chişinău, s-a tipărit
sub formă de broşură, bilunar (1867-1906), apoi săptămânal,
Kişiniovskie eparhial‘nâe vedomosti (Buletinul Eparhiei
Chişinăului) – organ al Eparhiei Chişinăului şi Hotinului.
Editarea acestei publicaţii periodice a fost permisă prin decretul
din 17 februarie 1867 al Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse,
adresat arhiepiscopului Antonie al Chişinăului şi Hotinului,
privind „alcătuirea vedomostilor Eparhiei Chişinăului în limba
rusească cu tălmăcire pe limba ce de loc moldovenească”1. În
decret se menţionează că, audiind propunerea arhiepiscopului
Antonie din 7 ianuarie 1867, prin care făcea ,,mijlocire pentru
dezlegarea alcătuirei la Duhovniceasca Seminarie a Chişinăului
Vedomostilor Eparhiei Chişinăului în limba rusească, cu
tălmăcire pe limba moldovenească ce se întrebuinţează în
Basarabia, după programa” alăturată, Sf. Sinod a hotărât să
consimtă ,,tipărirea Eparhialnicilor Vedomostii ce se mijloceşte
de Preosfenţia Voastră în limba rusească, cu tălmăcire pe limba
ce de loc moldovenească”2.
Pe parcursul apariţiei, buletinul a constat din două
compartimente: partea oficială şi partea neoficială. În partea
oficială, evident, erau inserate informaţii cu caracter oficial
(decrete emise de Sf. Sinod şi dispoziţii date de conducerea
Eparhiei Chişinăului şi Hotinului), iar în cea neoficială, pe
lângă articolele cu subiecte teologice, care, fireşte, prevalau,
se publicau studii referitoare la istoria bisericii, obiceiurile,
învăţământul din Basarabia. Primul număr al buletinului a fost
semnat în calitate de redactori de către arhimandritul Varlaam3,
rectorul Seminarului Teologic din Chişinău, şi Mihail Skvorţev
(1825-1871), profesor la Seminarului Teologic din Chişinău,
originar din oraşul Kiev, stabilit în Chişinău la sfârşitul anului
1866. În continuare (începând cu numărul 2 din 1867), redactor
al buletinului a fost M. Skvorţev de unul singur. De la numărul 13
din 1870 până la numărul 21 inclusiv din 1871, buletinul iarăşi
a avut doi redactori: pe acelaşi M. Skvorţev şi pe Piotr Pahovski,
profesor la Seminarului Teologic din Chişinău. Un timp scurt,
după decesul lui M. Skvorţev, funcţia de redactor a exercitat-o
P. Pahovski de unul singur (a semnat numerele 22 din 1871 – 1
din 1872), apoi, până la apariţia numărului 2 inclusiv din 1875,
împreună cu Mihail Ganiţki, originar din gubernia Kiev, profesor
la Seminarului Teologic din Chişinău.
Din momentul ieşirii de sub tipar al primului număr al
buletinului, misiunea de cenzor i-a fost încredinţată protoiereului
Grigore Galin4, inspector la Seminarului Teologic din Chişinău.
Iniţial, revista s-a editat, conform prevederii din decretul
sinodal, cu text paralel în limbile rusă şi română, aranjat în două
coloane: în cea din stânga – textul rusesc, iar în cea din dreapta
– textul românesc, scris cu literele alfabetului chirilic. Nicăieri în
paginile buletinului nu este indicat cine a efectuat transpunerea
textelor în română, cu o singură excepţie la care ne vom referi
în continuare. Totodată mai subliniem că, în timp ce conţinutul
buletinului era redat în două limbi, titlul acestei publicaţii figura
doar în ruseşte.
Publicarea şi în română a buletinului a fost salutată de
preoţimea basarabeană. Impresionat de conţinutul buletinului,

NOTE
1. „Înainte Cuvântare”, în Albina românească, anul I, nr. 1, iunie
1829, Iaşi.
2. ibid.
3. Mihail Gr. Romaşcanu, Eugeniu Carada (1836-1910), Editura
Albatros, Bucureşti, 2007 (reeditare după volumul cu acelaşi titlu,
apărut la Cartea Românească, Bucureşti, 1937), p. 34.
4. Dimitrie Bolintineanu, „Programa”, în Dâmboviţa, anul I, nr. 1,
11octombrie 1858, p. 1.
5. „Din România”, în Gazeta Transilvaniei, anul XXIV, nr. 6, 1861,
p. 25.
6. I. Missail, „Ziaristica după şcoala clasică”, în Revista Română
pentru Ştiinţe, Litere şi Arte, Bucureşti, 1862.
7. Asachi. Revistă ştiinţifică literară, Piatra Neamţ, anul I, nr. 1,
10 aprilie 1881, p. 2.
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preotul Teodor Laşcov a expediat redacţiei o corespondenţă,
adresată clerului, în care a expus unele reflecţii în legătură cu
tipărirea publicaţiei în cauză, menţionând, printre altele: „Chiar,
fratele meu, de sânte-ţi de naţia moldovenească şi necunoscuţi
cu patriota limbă rusească ce prefrumoasă, apoi şi la aşa feliu de
întâmplare d-voastră aveţi mulţămire şi putinţă de ale ceti acele
puneri la cale pe limba de neam naţională, încă puteţi ale ceti,
dacă cere trebuinţa , şi poporenilor d-voastră”5.Indicaţia din
decret cu privire la traducerea în română („moldovenească”) a
textelor ruseşti a fost respectată în procesul editării a primelor
patru numere. Începând însă cu numărul 5 din 1867, indicaţia
respectivă a început să fi încălcată. Mai întâi, nu au fost traduse
textele anexate la buletin (anexele, cu începere de la nimărul
5 din 1867, deveniseră parte componentă aproape al fiecărui
număr), ale căror titluri erau incluse în tabla de materii.
Această situaţie (traducerea în întregime a buletinelor,
cu excepţia anexelor) s-a menţinut până la editarea numărului
2 din 1869. Numărul dublu 3-4 din 1869 a fost imprimat deja
nu numai cu anexele doar în ruseşte, ci şi cu 3 texte netraduse
din cadrul celor două compartimente ale buletinului. Din acest
moment, treptat, transpunerea în română a textelor se efectua
tot mai puţin. Traducerea parţială, limitată, în cele din urmă,
doar la un singur text, a durat până la publicarea numărului 11 al
buletinului, datat cu 1-15 iunie 1871. Numărul respectiv conţine
în versiune română continuarea textului intitulat Adunare
alcătuirilor în scurt, care duhovniceşte cuprind dogmele, cu
menţiunea că el va urma. A continuat doar în numerele 14
din 15-31 iulie şi 16 din 15-31 august, cu aceeaşi menţiune:
„Prelungire va fi”. Astfel, cititorii au fost lipsiţi de posibilitatea de
a lua cunoştinţă de partea finală a acestui text religios. Aşadar,
după apariţia numărului 16 din 1871, redarea în română a
textelor din buletin în genere a fost suspendată.
S-a întâmplat aceasta ca urmare a ordinului dat de către
episcopul Pavel Lebedev (a fost desemnat de Sinodul Rusiei în
fruntea Eparhiei Chişinăului şi Hotinului la 23 iunie 1871), care,
sosind la Chişinău în ziua de 13 septembrie 1871, a desfăşurat
în Basarabia, pe parcursul a 11 ani, o activitate rusificatoare?
Este dificil să ne pronunţăm în această privinţă, deoarece
neglijarea parţială a limbii române s-a manifestat chiar din
primul an al editării buletinului, prin netraducerea textelor
suplimentare, dar, mai cu seamă, din 1869, când ignorarea în
paginile buletinului a limbii populaţiei băştinaşe şi majoritare
din Basarabia devenea tot mai accentuată. Cu siguranţă, de
această atitudine nebinevoitoare faţă de limba română au
dat dovadă clericii şi cadrele didactice alogene, venite din
guberniile ruseşti, de care, fiind factori de decizie, întrucât
erau în număr mare în conducerea eparhială şi în Seminarului
Teologic din Chişinău, depindea editarea buletinului. În plus,
străini pe pământul românesc al Basarabiei erau şi redactorii
organului eparhial, care în primul rând au ignorat limba română.
De menţionat că redacţia buletinului a găsit de cuviinţă să
ofere cititorilor de limba română încă o traducere a unui text
redactat în ruseşte. Intitulată Învăţătură cătră poporenii săteni
pentru patima jăluirii, ea este inclusă ca supliment, cu paginaţie
separată (paginile 1-10), în numărul 8 din 1872, în timp ce textul
original, al cărui autor este Andrei Parhomovici, face parte din
cuprinsul acestui număr al buletinului (paginile 229-238). La
sfârşitul traducerii este notat: „Sau tălmăcit depe limba russască
pe cea moldovenească de preotul E. Ghepeţchi”.
Fiul dascălului Axinte din Vărăncăul Vechi, judeţul Soroca,
absolvent al Seminarului Teologic din Chişinău (1845) şi al
Academiei Teologice din Kiev (1849), Emilian Ghepeţchi (18221885) era, în acest timp, preot la biserica Sf. Arhangheli Mihail
şi Gavriil din Chişinău şi, concomitent, profesor de limba greacă

la Seminarul Teologic din Chişinău, unde, anterior, în anii 18611869, fusese profesor de limba română. Astfel, putem conchide
că la traducerea în română a textelor publicate pe parcurs în
Buletinul Eparhiei Chişinăului şi-a dat concursul şi preotul
Emilian Ghepeţchi.
Într-o schiţă despre activitatea arhiepiscopului Antonie
al Chişinăului şi Hotinului, semnată de Andrei Parhomovici,
citim că ,,rodul grijii arhiepiscopului Antonie de a cultiva
clerul basarabean a fost (şi este) editarea pe lângă Seminarul
din Chişinău a buletinului eparhial, cu traducerea lui în
limba moldovenească. La aceasta este necesar de a atribui
şi dispoziţia dată de el de a elabora Culegerea de articole cu
subiecte religios-dogmatice, efectuându-se traducerea în limba
moldovenească. Pentru preoţii în vârstă, care oficiau serviciile
divine în moldoveneşte şi nu ştiau limba rusă, această culegere
le-a fost de mare folos”. Iar la subsol se dă următoarea explicaţie:
,,Această culegere, alcătuită de protoiereul Egraf Poneatovski,
fost profesor la Seminarul Teologic, şi tradusă în moldoveneşte
de protoiereul Teodor Baltaga6, fost profesor la seminar, a
fost publicată în Buletinul Eparhiei Chişinăului”7. Prin urmare,
misiunea de a transpune textele buletinului în limba română a
avut-o şi protoiereul Teodor Baltaga.
Deci, în faza iniţială, revista ecleziastică basarabeană
Buletinul Eparhiei Chişinăului s-a editat şi în versiune română.
Textul românesc reprezintă o traducere a textului rusesc al
revistei, expus paralel. Transpunerea în română a avut însă o
existenţă efemeră.
Note
1 Кишиневские епархиальные ведомости, 1 iulie 1867,
nr. 1, p. 1.
2 Ibidem, p. 2-5.
3 Arhimandritul Varlaam (în lume Vasile Cerneavschi;
1819-1889) era originar din Basarabia, absolvent al Seminarului
Teologic din Chişinău şi al Academiei Teologice din Kiev, rector al
Seminarului Teologic din Chişinău (1861-1874). Din 1875 a fost
episcop-vicar în Eparhia Vologodskului, apoi în Eparhia Sankt
Petersburgului. Ulterior (1880-1889), a fost episcop al Minskului
şi Turovului.
4 Grigore Galin (1823-1893), fiul preotului Ioan Galin din
satul Oxentia, judeţul Orhei, a absolvit Seminarului Teologic
din Chişinău (1847) şi Academia Teologică din Kiev (1951).
Inspector la Seminarului Teologic din Chişinău (1861-1878).
Fiind persecutat de şovinul episcop (ulterior, arhiepiscop) Pavel
Lebedev al Chişinăului şi Hotinului, Grigore Galin este transferat,
în 1878, în aceeaşi funcţie de inspector la Seminarului Teologic
din Taurida, de unde, în 1881, în urma intervenţiei episcopului
Varlam al Minskului şi Turovului, este trecut în Eparhia Minskului
şi numit protoiereu la Catedrala din oraşul Minsk, post pe care
l-a deţinut până la decesul său.
5 Кишиневские епархиальные ведомости, 1867, nr. 11,
p. 413.
6 Teodor Baltaga (1820-1900), fiul preotului Ioan Baltaga
din Chişinău, şi-a făcut studiile la Seminarului Teologic din
Chişinău (1837-1843) şi la Seminarul Teologic din Kiev (18431847). A fost profesor de limbă română (1847-1860), Sfânta
Scriptură (1848-1852) şi limba latină (1851-1860) la Seminarului
Teologic din Chişinău, profesor de religie la Liceul Regional din
Chişinău (1852-1860), preot la biserica Sf. Ilie (1848-1878) şi la
catedrala din Chişinău (1878-1893), membru al Consistoriului
Duhovnicesc din Chişinău (1866-1885).
7 А. Пархомович, Очерк деятельности архиепископа
Антония в Кишиневской епархии, în Кишиневские
епархиальные ведомости, 1871, nr. 8, p. 260.
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ACTUL CONSTITUTIV
AL ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE ISTORIE A PRESEI
Subsemnaţii, Ilie Rad - Universitatea Babeş-Bolyai,
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării,
Elena Abrudan - Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Ion Maxim
Danciu - Redactor şef la revista “Tribuna”, Mirca Popa Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Mihaela Mureşan
- Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării,
membri fondatori ai asociaţiei, în conformitate cu dispozitiile
Ordonantei cu privire la asociaţii si fundaţii nr. 26/30.01.2000
a Guvernului României (cu toate modificările aduse actului de
bază, inclusiv cele prevăzute în L. Nr. 246/18.07.2005, publicată
în M.Of. Nr. 656/25.07.2005), ale prezentului statut si în baza
liberului consimtamânt si a liberei noastre initiative, am hotarât
înfiintarea unei asociatii, ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ISTORIE A
PRESEI, persoană juridică română de drept privat, fără scop
patrimonial, functionând ca institutie culturală, apolitică, nonguvernamentală si non-profit, pe durată nedeterminată.

unor lucrari originale, sub forma de volume.
h) instituirea de premii, organizarea de concursuri
DENUMIREA ASOCIATIEI
Asociatia poarta denumirea “Asociaţia Română de Istorie
a Presei” conform rezervarii nr. 42849 eliberata la 24.05.2006
de Ministerul Justitiei.
SEDIUL ASOCIATIEI
Sediul “Asociatia Romana de Istorie a Presei” este în ClujNapoca, Str. General Traian Moşoiu, Nr. 71, putând deschide
filiale în alte localitati din tara sau strainatate si putând fi
schimbat în baza hotarârii Adunarii generale sau a Consiliului
director.

SCOPUL ASOCIATIEI

DURATA DE FUNCTIONARE A ASOCIATEI

Scopul activitatii Asociatiei Romane de Istorie a Presei
îl constituie promovarea studiilor si cercetarilor in domeniul
istoriei presei si coordonarea preocuparilor universitare si extrauniversitare deja existente în cadrul circumscris disciplinei, în
vederea favorizarii cunoasterii acesteia si a constituirii unei
comunitati stiintifice de specialitate, apte sa îndeplineasca
exigentele cerute în acest domeniu la nivel international.

Durata de functionare a asociatiei este pe termen
nedeterminat.
PATRIMONIUL ASOCIATIEI
Patrimoniul initial este de 500 RON.
Organele de conducere, administrare si control ale
“Asociatiei Romane de Istorie a Presei”
a) Adunarea generală;
b) Consiliul director format din
Ilie Rad – preşedinte,
Marian Petcu - vicepreşedinte
Silvia Grosu - vicepreşedinte
Mircea Popa - vicepreşedinte
Alexandrina Cernov – vicepreşedinte
Elena Abrudan –director executiv,
Aurelia Lăpuşan – secretar executiv
c) Cenzor - Mihaela Mureşan
Elena Abrudan este împuternicită să facă demersurile
necesare dobândirii personalităţii juridice a Asociaţiei.
Membri fondatori:
Ilie Rad, Elena Abrudan, Mircea Popa, Ion Maxim Danciu,
Mihaela Mureşan
Încheiere civilă nr. 2089/CC
Judecătoria Cluj-Napoca, Sectia civilă, Dosar nrt.
10624/211
A fost inscrisă în registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la
Judecătoria Cluj- Napoca.

OBIECTIVELE ASOCIATIEI
În acest scop, Asociatia Româna de Istorie a Presei are în
vedere urmatoarele:
a) coordonarea unei activitati stiintifice constante în
domeniu (editarea si difuzarea unei publicatii seriale de
specialitate, organizarea de simpozioane si congrese);
b) încurajarea unui schimb international de materiale
stiintifice la nivel institutional si înlesnirea unei racordari
eficiente la mediile stiintifice internationale ale cercetatorilor
români;
c) stabilirea unor legaturi si a unor colaborari cu alte
institutii si asociatii cu profil înrudit din tara si strainatate prin
organizarea de sesiuni de comunicari si conferinte;
d) sprijinirea si stimularea oricaror actiuni de cercetare si
studiu al disciplinei prin acordarea de burse;
e) constituirea unei biblioteci care sa ofere posibilitatea
consultarii unor lucrari si periodice de specialitate;
f) realizarea unui muzeu al presei romanesti
g) publicarea de traduceri de specialitate, precum si a
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S TAT U T U L
ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE ISTORIE A PRESEI
Subsemnaţii, Ilie Rad - Universitatea Babeş-Bolyai,
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării,
Elena Abrudan - Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Ion Maxim
Danciu - Redactor şef la revista “Tribuna”, Mirca Popa Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Mihaela Mureşan
- Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării,
membri fondatori ai asociaţiei, în conformitate cu dispozitiile
Ordonantei cu privire la asociatii si fundatii nr. 26/30.01.2000
a Guvernului României (cu toate modificările aduse actului de
bază, inclusiv cele prevăzute în L. Nr. 246/18.07.2005, publicată
în M.Of. Nr. 656/25.07.2005), ale prezentului statut si în baza
liberului consimtamânt si a liberei noastre initiative, am hotarât
înfiintarea unei asociatii, ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ISTORIE A
PRESEI, persoană juridică română de drept privat, fără scop
patrimonial, functionând ca institutie culturală, apolitică, nonguvernamentală si non-profit, pe durată nedeterminată.

SEDIUL ASOCIAŢIEI
Sediul “Asociaţia Română de Istorie a Presei” este în ClujNapoca, Str. General Traian Moşoiu, Nr. 71, putând deschide
filiale în alte localităţi din ţară sau străinatate si putând fi
schimbat în baza hotarârii Adunarii generale sau a Consiliului
director.
DURATA DE FUNCŢIONARE A ASOCIAŢIEI
Durata de funcţionare a asociaţiei este pe termen
nedeterminat.
PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI
Patrimoniul iniţial este de 500 RON.
CALITATEA DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI. MODALITĂŢI DE
DOBÂNDIRE SI PIERDERE A CALITĂŢII DE ASOCIAT

SCOPUL ASOCIAŢIEI

1. Membrii asociaţiei sunt:
a) membri fondatori;
b) membri de onoare;
c) membri.
2. Membrii fondatori sunt persoanele care au participat la
constituirea patrimoniului asociaţiei şi la înfiinţarea acesteia.
3. Pot fi membri de onoare personalităţi, oameni de ştiinţă
şi cultură, care prin activitatea lor sprijină activitatea asociaţiei.
4. Calitatea de membru de onoare se acordă de către
preşedintele executiv la propunerea a cel putin 3 membri din
conducerea asociaţiei.
5. Poate deveni membru al asociaţiei orice persoană fizică,
care aderă la prezentul statut şi la obiectivele asociaţiei, şi ale
cărei preocupări în domeniul jurnalismului s-au concretizat sub
forma de lucrări, studii, traduceri, lucrări de diplomă sau teze de
doctorat cu tematica aspecifică, fără nici o altă restricţie în afara
condiţiilor prevăzute în aliniatul precedent, şi care îsi manifesta
în mod expres această dorinţă, printr-o cerere individuală.
Cererea de aderare se aprobă dupa verificarea condiţiilor cerute
de statut, de către Adunarea generală, urmând a se îndeplini
cerintele art. 33. alin. 1) si 2) din OG nr. 26/2000.
6. Calitatea de membru al asociaţiei se pierde:
a) prin excludere, în următoarele cazuri:
- producerea de prejudicii morale şi materiale asociaţiei
prin activitatea proprie desfaşurată;
- încălcarea statutului si a normelor recunoscute de
asociaţie în regulamentele proprii de organizare internă şi
funcţionare, aprobate de organele de conducere, precum şi
condamnarea pentru fapte penale;
b) la cerere.
c) prin neachitarea cotizaţiei timp de 2 ani.

Scopul activitatii Asociatiei Romane de Istorie a Presei
îl constituie promovarea studiilor şi cercetărilor în domeniul
istoriei presei şi coordonarea preocupărilor universitare şi extrauniversitare deja existente în cadrul circumscris disciplinei, în
vederea favorizării cunoaşterii acesteia şi a constituirii unei
comunităţi ştiinţifice de specialitate, apte să îndeplinească
exigenţele cerute în acest domeniu la nivel internaţional.
OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
În acest scop, Asociaţia Română de Istorie a Presei are în
vedere următoarele:
a) coordonarea unei activităţi ştiinţifice constante
în domeniu (editarea şi difuzarea unei publicaţii seriale de
specialitate, organizarea de simpozioane şi congrese);
b) încurajarea unui schimb internaţional de materiale
ştiinţifice la nivel instituţional si înlesnirea unei racordări
eficiente la mediile ştiinţifice internaţionale ale cercetătorilor
români;
c) stabilirea unor legături şi a unor colaborări cu alte
instituţii şi asociaţii cu profil înrudit din ţară şi străinatate prin
organizarea de sesiuni de comunicări şi conferinţe;
d) sprijinirea şi stimularea oricăror acţiuni de cercetare şi
studiu al disciplinei prin acordarea de burse;
e) constituirea unei biblioteci care să ofere posibilitatea
consultării unor lucrări şi periodice de specialitate;
f) realizarea unui muzeu al presei românesti
g) publicarea de traduceri de specialitate, precum şi a
unor lucrări originale, sub formă de volume.
h) instituirea de premii, organizarea de concursuri

DREPTURI SI OBLIGATII ALE ASOCIAŢILOR
DENUMIREA ASOCIAŢIEI
1. Membrii asociaţiei au urmatoarele drepturi:
a) cele prevăzute de prezentul statut şi prevederile legale
în vigoare
b) să aleagă şi să fie ales în organismele asociaţiei
c) să propună Adunării Generale măsuri de îmbunătăţire
a activităţii
d) să beneficieze de serviciile mijlocite de asociaţie

Asociaţia poarta denumirea “Asociaţia Română de Istorie
a Presei” conform rezervarii nr. 52656 eliberata la 18. 05. 2007
de Ministerul Justitiei.
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e) să fie informaţi în legătură cu evenimentele importante
pentru activitatea lor
f) să participe ca delegati ai asociaţiei la manifestările ce
se înscriu în realizarea scopului asociaţiei
g) să participe la activitaţile asociaţiei în ţară sau
străinătate
h) să fie invitat de alte organizaţii similare pentru schimb
de experienţă
2. Membrii asociaţiei au urmatoarele îndatoriri
a) să respecte prezentul statut
b) să participe la activităţi şi să-şi îndeplinească atribuţiile
ce le revin
c) să contribuie la realizarea obiectivelor asociaţiei
d) să contribuie la dezvoltarea patrimoniului, să protejeze
baza materială a asociaţiei, să-şi achite cotizaţia
e) să menţioneze apartenenţa la asociaţie pe operele
publicate, când participă la manifestări ştiinţifice din ţară sau
străinătate
3. Membrii asociatâţiei pot susţine material, financiar sau
prin alte mijloace scopul şi activitatea asociaţiei.

f) înfiinţează filiale
g) modifică actul constitutiv şi statutul
h) alege membrii Consiliului director
i) decide dizolvarea şi lichidarea asociaţiei; stabileşte
destinaţia bunurilor rămase după lichidare
j) ia orice altă măsură care nu este interzisă prin lege sau
care nu este dată prin statut în competenţa unui alt organ.
2. Adunarea generală se întruneşte în sesiune ordinară,
cel putin o data pe an sau în sesiuni extraordinare, ori de câte
ori este nevoie. Preşedintele Adunării Generale este directorul
executiv. Pentru validitatea hotarârilor Adunării generale este
necesară:
a) prezenţa a cel putin jumătate din membrii sai;
b) hotarârile să fie luate cu majoritate de voturi de cel
putin o jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
CONSILIUL DIRECTOR
Consiliul director este organul executiv de coordonare
a activităţii curente a “Asociaţiei Române de Istorie a Presei”
şi este alcătuit din 7 membri, aleşi dintre membrii Adunării
generale, după cum urmează: preşedinte, vicepreşedinţi,
director executiv şi secretarul executiv.
1. Atribuţiile Consiliului director sunt următoarele:
a) elaborează programul de activitate al asociaţiei pe baza
proiectului propus de Consiliul de onoare şi bugetul de venituri
si cheltuieli, care sunt supuse aprobării Adunării generale;
b) analizează şi aprobă propunerile preşedintelui asociaţiei
privind activităţile curente ale acesteia, precum şi modul de
organizare a activităţilor;
c) întocmeşte raportul de activitate al asociaţiei, bugetul
de venituri şi cheltuieli, pe care le prezintă Adunării generale;
d) stabileşte structura organizatorică şi atributele
compartimentelor funcţionale;
e) hotarăşte, atunci când este cazul, schimbarea sediului
asociaţiei;
f) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Adunarea
generală.
2. Consiliul director se întruneşte în fiecare trimestru,
precum şi la solicitarea directorului executiv.
Deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenţi.
3. Preşedintele supervizează din punct de vedere cultural
şi ştiinţific orientarea generală a activităţilor asociaţiei. Dintre
membrii Consiliului director este ales de majoritatea Adunării
generale, pentru un mandat de 4 ani, preşedintele asociaţiei,
care o reprezintă pe aceasta în relaţiile cu instituţiile culturale
din ţară şi din străinătate şi coordonează activitatea Consiliului
director. Directorul executiv al asociatiei este ales cu o majoritate
de două treimi din totalul membrilor acesteia, pe o perioada de
4 ani. Mandatul directorului executiv se reînnoieste la fiecare
4 ani.
4. Directorul executiv reprezintă asociaţia în toate actele
sale şi realizează conducerea operativă a acesteia. El conduce
de asemenea activitatea Consiliului director.
5. Directorul executiv şi secretarul executiv sunt numiti de
către preşedinte, la propunerea Adunării generale.
6. Vicepreşedintele cooperează cu directorul executiv
pentru realizarea activităţii asociaţiei.
În absenţa directorului executiv, vicepreşedintele
îndeplineşte toate atribuţiile acestuia.
7. Secretarul executiv urmăreste aducerea la îndeplinire a
hotărârilor organelor de conducere ale asociaţiei.

CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI
1. Finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi functionare a
asociaţiei se asigură prin:
a) cotizaţiile anuale ale membrilor asociaţi, stabilite de
Adunarea generală
b) subvenţii
c) sponsorizări din ţară sau străinătate
d) alte surse dobândite pe cale legală de la persoane fizice
sau juridice din ţară sau străinătate, donaţii
2. Asociaţia poate înfiinţa, potrivit legii, entităţi proprii,
cu capital exclusiv al asociaţiei, realizat din venituri proprii
sau din donaţii, precum şi în asociere cu alte capitaluri,ş si
prin încheierea unor conventii de cooperare cu alte persoane
juridice, române ori străine.
3. Asociaţia poate dobândi şi achiziţiona bunuri mobile şi
imobile, valori de orice natură de la persoane fizice, persoane
juridice, asociaţii din ţară şi străinătate, exercitând posesia şi
uzul asupra acestora conform destinaţiilor şi voinţei organelor
de conducere ale Asociaţiei.
ATRIBUŢIILE ORGANELOR DE CONDUCERE,
ADMINISTRAŢIE ŞI CONTROL
1. Organele de conducere, administrare şi control ale
“Asociaţiei Române de Istorie a Presei”sunt:
a) Adunarea generală;
b) Consiliul director;
c) Cenzorul;
ADUNAREA GENERALĂ
Adunarea generală este organul suprem de conducere
al “Asociaţiei Române de Istorie a Presei” şi este alcatuită din
totalitatea asociaţilor.
1. Atribuţiile Adunării generale sunt următoarele:
a) alege si revocă preşedintele executiv al asociaţiei;
b) alege şi revocă membrii Consiliului director;
c) alege şi revocă Cenzorul
d) aprobă şi modifică programul de activitate al asociaţiei
propus de Consiliul director
e)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul
contabil, elaborate de Consiliul director;
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CENZORUL
Activitatea financiară a asociaţiei este verificată de un
Cenzor, care functionează potrivit legislaţiei în vigoare.
Cenzorul este organul propriu de control al asociaţiei şi
este desemnat de Adunarea generală Atribuţiile Cenzorului
sunt urmatoarele:
a) analizeaza si verifica activitatea asociatiei sub aspect
financiar;
b) întocmeşte un raport privind activitatea financiară a
asociaţiei, pe care îl prezintă Adunării generale.
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
1. “Asociaţia Româna de Istorie a Presei” dispune de cont
bancar.
2. Încetarea activitatii Asociaţiei Române de Istorie a
Presei poate avea loc numai ca urmare a hotarârii de dizolvare,
luată cu o majoritate de patru cincimi din numarul membrilor
Adunării generale. În caz de dizolvare a Asociaţiei, bunurile
rămase în urma dizolvării vor fi predate unei persoane juridice

non-profit, cu scop similar, care urmează a fi desemnată de
Adunarea Generală, cu votul majorităţii membrilor prezenţi la
şedinta de dizolvare.
3. Prevederile prezentului statut se completează cu
dispoziţiile legale în vigoare.
4. Prezentul statut a fost adoptat de membrii fondatori
ai Asociatiei Române de Istorie a Presei astazi, 15 noiembrie,
2005, în Cluj-Napoca, în 6 (şase) exemplare originale, din care 5
(cinci) s-au înmânat părţilor azi,
Membri fondatori:
Ilie Rad, Elena Abrudan, Mircea Popa, Ion Maxim Danciu,
Mihaela Mureşan.
Încheiere civilă nr. 2089/CC
Şedinţa camerei de consiliu, Judecătoria Cluj-Napoca
Sectia civilă, Dosar nrt. 10624/211.
A fost inscrisă în registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la
Judecătoria Cluj- Napoca.

