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Titlul de mai sus, deşi poate părea preţios, 
acoperă o realitate, iar credibilitatea rezidă în faptul 
că el reproduce exact cuvintele de apreciere făcute de 
unul dintre cei mai avizaţi comentatori, colaborator şi 
martor totodată al revistei despre care ne-am propus 
să o scriem. Este vorba despre Virgil Ierunca, co-
fondatorul unicului număr al unei publicaţii cu acelaşi 
nume iniţiate după război de un alt viitor exilat, Ion 
Caraion. Ierunca alesese această formulare superlativă 
pentru a scrie despre noua Agora într-o prezentare pe 
care o făcuse în paginile unui prestigios ziar din exil, 
Lumea liberă, în ediţia cu nr. 33, la paginile 19-20. 
Sunt, aşadar, în istoria presei literare româneşti două 
reviste cu acelaşi nume: una apărută la iniţiativa lui 
Ion Caraion, în colaborare cu Virgil Ierunca, în anul 
1947, dar, din păcate, numai într-o singură apariţie şi 
Agora. Revistă alternativă de cultură, înfiinţată sub 
egida Centrului de politologie Foreign Policy Research 
Institute din Philadelphia, în anul 1987 (până în 1993) 
de către Dorin Tudoran, scriitorul care s-a numărat 
printre opozanţii importanţi ai regimului ceauşist. 
Ajuns în Statele Unite, el a înfiinţat această revistă 
cultural-politică de mare anvergură şi cu special impact 
asupra intelectualilor din exil, ca şi asupra celor din 
ţară (aici trimiţându-o gratuit!). Şi totuşi, chiar dacă 
ajungea şi în România în perioada comunistă, aceasta 
se făcea în clandestinitate, iar numărul exemplarelor nu 
era desigur suficient şi de aceea revista este încă până 
astăzi foarte puţin cunoscută de cititori. 

Într-un program mai amplu de restituire/ 
revalorificare a literaturii şi în cazul de faţă a 
publicisticii literare din exil (1) /diaspora, o revistă de 
anvergura Agorei va da pe deplin măsura activităţii 
culturale a celor stabiliţi (din raţiuni bine cunoscute) 
pe alte meleaguri. Este vorba în cazul revistei româno-
americane în primul rând de nume sonore care făceau 
parte din primul colegiu de redacţie: Eugen Ionescu 
(preşedinte de onoare), Mihnea Berindei, Mihai Botez, 
Marta Caraion, Matei Cazacu, Matei Călinescu, Ioan 
Petru Culianu, Victor Frunză, Virgil Ierunca, Monica 
Lovinescu, Ion Negoiţescu, Virgil Nemoianu, Ion 
Vianu; la care s-au adăugat începând cu al doilea număr: 
Andrei Codrescu, iar după 1989: Nicolae Manolescu, 
Octavian Paler şi Dan Petrescu. Pe lângă românii din 
exil, colegiul de redacţie mai cuprindea şi nume străine 
ca Alain Besançon, André Glicksmann, René Tavernier 
ş.a.

Faţă de ţara în care aproape tot ceea ce se realizase 
literar între cele două războaie devenise prohibit iar 
doctrina stalinistă sugruma din ce în ce mai mult orice 
libertate creatoare, intelectualii din exil îşi asumaseră 
(direct ori indirect) menirea de a continua peste graniţă 

Agora
– reper luminos în panorama publicaţiilor româneşti din exil

Mihaela ALBU,
prof. univ. dr., Universitatea din Craiova

literatura română. De aceea, rolul revistelor (foarte 
diverse şi cu denumiri deosebit de sugestive), ca şi 
cel al publicaţiilor culturale se va dovedi extrem de 
important în menţinerea identităţii (2) şi în promovarea 
libertăţii de creaţie. Titlurile acestora au fost în număr 
destul de mare; noi apariţii au fost extinse pe toată 
perioada exilului, cu o continuitate până în prezent. 
Nu este scopul nostru să le enumerăm aici, să le 
localizăm geografic şi nici să le analizăm rolul deţinut 
în momentul respectiv. 

Am ales – cum am specificat mai sus, pentru 
exemplificare – o revistă cu impact, ea fiind deosebit de 
bine primită de publicul cititor, datorită atât prestigiului 
celor ce au semnat în paginile ei, cât şi prin diversitatea 
tematică a cuprinsului său. În acest sens, un prim aspect 
care trebuie evidenţiat este că Agora nu trebuie receptată 
(şi nu a fost) ca o publicaţie exclusiv literară (3). Încă 
de la apariţie, paginile de poezie sau proză, eseurile 
şi articolele de critică literară au alternat cu opinii pe 
teme politice. De altfel, redactorul şef, Dorin Tudoran, 
se delimita polemic încă din articolele program („Nu” 
şi „O ţară tristă, plină de umor”) şi arăta că intenţia este 
ca revista să fie „o tribună de exprimare atât a exilului 
extern, cât şi a celui intern”, pledând totodată „pentru 
adevăratele interese culturale ale românior de acasă; şi 
nu doar pentru cele culturale.”

Şi în revista Agora, ca în toate scrierile celor din 
exil semnificativă este pledoaria pentru menţinerea 
identităţii prin promovarea culturii româneşti, dar 
mai ales prin păstrarea limbii române ca limbă de 
exprimare artistică. Un exemplu elocvent (şi deloc 
singular) este „Cuvântul înainte” (din numărul 1/ 
1987) semnat de Eugen Ionescu, în care scriitorul pleda 
pentru o literatură de exil în limba română: „Ecrivez en 
roumain!”/ Scrieţi româneşte!”, cunoscutul dramaturg 
militând pentru o literatură a exilului care să fie un 
fenomen firesc de continuitate, dar şi de deschidere 
către alte spaţii: „În timp ce cultura română din România 
a fost smulsă din rădăcinile ei spirituale, adevăratele 
rădăcini au putut fi transplantate dincolo de frontiere 
şi se pot întinde în lumea întreagă.” Întinse astfel peste 
tot în lume, „rădăcinile” româneşti au crescut ramuri, 
Agora fiind una dintre cele mai bine afirmate în sol 
străin. Nedorindu-se o revistă exclusiv literară, cât una 
culturală, dar mai ales o revistă „alternativă”, încă de 
la primul număr publicaţia îşi constituise identitatea 
printr-o structură proprie, originală. Rubricile în care 
era divizată s-au dovedit – cel puţin în parte – cu totul 
diferite de cele ale altor reviste. Exemplificările ar trebui 
să acopere sumarul fiecărui număr. Ne vom rezuma la 
câteva, subliniind îndeosebi diferenţa specifică, genul 
proxim constituindu-l capitolele de poezie şi proză, 
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uneori şi cele de Jurnal ori de prezentare de carte. Un 
loc aparte va trebui să acordăm editorialului semnat 
constant de Dorin Tudoran, temele abordate de acesta 
fiind în majoritate politice şi mai puţin culturale, dar 
întâlnim şi o discuţie pe mult dezbătutul „caz” al 
volumului Anei Blandiana – „România sau/ şi Cazul 
Arpagic”, interzicerea acestuia fiind, de fapt, tot prilej 
de dezbatere asupra politicii regimului ceauşist.

O rubrică specială (şi – prin titulatură – de 
asemenea cu certe conotaţii politice) este cea denumită 
„Fără viză – Pagini din România”. Sunt aici găzduite 
creaţii literare ale unor scriitori (disidenţi) rămaşi 
acasă, punte simbolică peste spaţii, dar mai ales 
afirmaţie a unităţii literaturii române, indiferent dacă 
era scrisă la Bucureşti, New York, Paris, Madrid etc. 
Numele acestora sunt în general bine cunoscute astăzi 
– deopotrivă prin creaţia lor, dar şi prin atitudinea 
curajoasă de opoziţie la regimul comunist. Se cuvin 
amintiţi astfel Dan Petrescu, Liviu Cangeopol, Luca 
Piţu precum şi unul care, din „cântăreţ” al socialismului 
a devenit un fervent opozant, Dan Deşliu. Multe dintre 
titlurile poemelor inserate în revistă vorbesc de la sine 
despre tematica pusă cu precădere sub semn liric (ca de 
exemplu Se-întâmplă, Praga ’ 69 - Dan Deşliu). Proza 
are de asemenea, prin titlurile propuse, certe conotaţii 
politice: Vânt de libertate (Liviu Cangeopol), Se dă 
… sau nu se dă (Nicolette Franck), Final? (Gheorghe 
Tomaziu) etc.

Replica în oglindă a rubricii de mai sus este cea 
intitulată „România din afara României”, fiind, desigur, 
publicaţi aici scriitorii exilaţi pe pământ american şi nu 
numai. Reţinem la poezie creaţiile lui Mihai Ursachi 
(Explozie, Viaţă de zi cu zi), Nina Cassian (Vis cu 
secetă, Colegilor mei, Nostalgică), Dinu Flămând 
(Seară tristă cu batiscaf, Procesul maimuţelor), la proză 
pe cele semnate de Alexandra Târziu, Andrei Brezianu, 
Constantin Eretescu, iar la eseu şi critică literară (sub 
rubrica „Civilizaţia textului”) consistentele pagini 
aparţinând lui Matei Călinescu, Ioan Petru Culianu, 
Lucian Raicu ş. a. O rubrică ce ţine tot de politica 
revistei (cu vădite accente polemice vizavi de tot ceea 
ce se petrecea în ţară) este cea intitulată „Idei. Opinii. 
Atitudini”. Vom exemplifica aici cu un text al Ralucăi 
Petrulian – „Puterea de a spune da”, în care autoarea, 
după ce salută şi subliniază importanţa apariţiei unei 
reviste româneşti de cultură de talia Agorei, „eveniment 
cultural şi politic în egală măsură”, prima revistă 
românească ce „a obţinut sprijinul financiar american”, 
pune o întrebare-cheie: „am redevenit cu adevărat 
europeni?”. Autoarea este de acord că „primii paşi” 
s-au făcut şi aceştia sunt „şi cei mai importanţi”. Aceşti 
paşi care ne deschid uşa către (re)intrarea în statutul 
de europeni sunt, în opinia autoarei, cei către libertatea 
care „trebuie concepută atât ca putere de a spune NU 
(4), de a te opune unei realităţi degradante, cât şi ca 
putere de a spune DA, recreând şi reordonând realitatea 
ieşită din matcă.” (v. vol. II, nr. 1, ian. 1989, p. 256).

Şi din nou, după trecerea în revistă a câtorva 
dintre rubrici şi autori, după, vom da cuvântul tot celui 
care îşi făcuse un fel de datorie de suflet în a urmări 

publicaţia şi a o prezenta publicului cititor. Astfel, 
ca un fel de bilanţ, după un an de la apariţia Agorei, 
Virgil Ierunca o percepe a fi „o publicaţie de ţinută 
intelectuală care, cu fiecare număr se impune prin 
rigoare, gust, ţinută”. În plus, consideră comentatorul, 
„cel mai mare merit al lui Dorin Tudoran este acela 
de a pune accent pe publicarea textelor scriitorilor din 
ţară, disidenţi sau nu, care nu se pot exprima din cauza 
cenzurii din ce în ce mai stupide şi mai aspre.” În felul 
acesta, adaugă Ierunca, Dorin Tudoran „realizează 
acea punte necesară între exilul interior şi cel 
exterior, libertatea şi demnitatea constituind cele două 
componente solare ale scriitorilor din ţară şi din afara 
ţării, care nu se resemnează în alibiul unei tăceri din ce 
în ce mai nejustificate în zodia neagră în care a intrat 
cultura românească.”Această „zodie neagră” a culturii 
noastre au încercat să o lumineze într-un fel scriitorii 
aflaţi în exil, publicaţiile lor dezvăluind ceea ce acelea 
din ţară nu îşi puteau permite din cauza cenzurii pe care 
o cunoaştem cu toţii şi despre care vorbeşte şi Virgil 
Ierunca. Cum cel mai recent număr al Agorei de la data 
cronicii din ziarul newyorkez (nr. 1/ 1989) se deschide 
cu texte ale unor scriitori aflaţi în România şi sfârşeşte 
cu cele ale unor scriitori din exil, Virgil Ierunca găseşte 
firesc să se ocupe mai întâi de „textele clandestine sosite 
din România”, deoarece, va argumenta el, „curajul şi 
cinstea trebuie puse pe primul plan”.

În continuare este recenzat întreg volumul, 
începând cu semnalarea unor poeme ale lui Dan Deşliu 
(poet hărţuit de Securitate în ţară pentru actele sale de 
curaj, enumerate aici de recenzent), apoi cu cele ale 
mai tinerilor Bogdan Ghiu şi Ştefania Gorun. Mai 
departe, scrie Virgil Ierunca, „cum centrul rezistenţei 
intelectuale şi moral-politice îl constituie Iaşul, firesc 
a fost ca revista să selecteze şi din scrierile lui Dan 
Petrescu, Liviu Cangeopol, Luca Piţu ori o piesă a 
lui Dan Alexe. Despre acesta din urmă aflăm că este 
refugiat de câteva luni în Belgia. Piesa poartă titlul 
de Rămăieni şi este, după cum o apreciază Ierunca, 
o „ţiganiadă în miniatură, numai că de data aceasta 
grotescul, burlescul fantast sunt întruchipate de oameni 
ai regimului, nişte caricaturi ale clişeelor comuniste, pe 
care Dan Alexe le manipulează în aşa fel încât, până la 
urmă, ceea ce primează este delirul, sub toate formele 
lui, construit de autor pe un portativ inspirat, în care 
deriva lingvistică stă pe primul plan, născătoare de un 
absurd saturat.” Sunt semnalate apoi textele lui Luca 
Piţu şi ale lui Liviu Cangeopol, acestuia din urmă însă, 
fiind mai puţin cunoscut (şi tot din motive de cenzură), 
Virgil Ierunca îi prezintă şi câteva repere semnificative 
ale vieţii şi ale activităţii sale de scriitor. (5)

Sunt publicate de către revista Agora şi două 
texte ale lui Dan Petrescu, iar Virgil Ierunca, după ce 
le comentează pe scurt, reproduce şi un fragment din 
„Proiectul de propunere” („o caricatură a întocmirii 
unui roman realist-socialist”), text în care, scrie 
comentatorul, se poate remarca „spiritul parodic al 
lui Dan Petrescu, în care ironia, strategia fals narativă 
orientează proiectul spre esenţa propriei lui deriziuni.” 
Înainte de a reproduce editorialul lui Dorin Tudoran din 
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numărul semnalat („România sau/ şi cazul Arpagic”(6), 
Cornel Dumitrescu (în „Lumea liberă“) trece în revistă 
pe câţiva dintre cei care au semnat în acel număr, 
recunoscându-le marea dificultate de exemplificare, 
având în vedere valoarea tuturor şi interesul pe care 
îl stârnesc cele scrise. De aceea, ziaristul spune: 
„Cinstit, nu ştim efectiv pe cine să cităm mai întâi din 
acest al patrulea număr al Agorei,  pe profesorul de 
ştiinţe politice şi filosoful social Ghiţă Ionescu, de la 
Londra, fost unul dintre excelenţii directori ai Europei 
Libere (…) şi autor al valoroasei lucrări Comunism 
în România: 1944-1962 (NY, Oxford University 
Press, 1964), în care, cu un an înaintea dispariţiei lui 
Gheorghiu-Dej l-a intuit pe Ceauşescu ca succesor, şi 
care, în câteva pagini, defineşte fundamental termenii 
de ideologie şi de partid politic! Sau să amintim 
poeziile lui Mihai Ursachi, un pisc poetic al generaţiei 
sale, atât de rar întâlnit, din nefericire, în presa exilului? 
Am putea trece nepăsători pe lângă portretele lui Petru 
Dumitriu şi Al. Ivasiuc, conturate cu milă critică ca 
victime ale realismului socialist, pe care l-au servit 
într-o perioadă de început sau de sfârşit a vieţii lor, 
prezentate de criticul Ion Negoiţescu? Numele lui Dan 
Petrescu, Liviu Cangeopol sau Dan Deşliu, proscrise 
acum în ţară, vor forţa ochiul cititorului, mai ales al 
celui din exil, să se oprească asupra scriiturii lor, pentru 
a căuta a înţelege mai bine personalitatea celor ce au 
cutezat să apere de ruşine cu pana lor tagma în stare 
de anestezie a scriitorilor români. Şi nu numai români, 
dacă citim portretul scriitorului Franz Liebhard, 
’Nestorul literaturii germane din România’, şters de 
faldurile înşelătoare de către William Totok.”

 După cum s-a putut observa, am ales pentru 
prezentarea (în linii foarte generale, totuşi) a revistei 
fondate de Dorin Tudoran o cale indirectă - prin 
intermediul aprecierilor unuia dintre cei mai îndreptăţiţi 
comentatori ai literaturii exilului, el însuşi una dintre 
vocile cele mai sonore şi mai active din afara ţării, 
Virgil Ierunca. Am ales această cale şi pentru a readuce 
în memoria cititorilor nu numai revista româno-
americană, nu numai numele lui Dorin Tudoran, dar 
şi pe acela al comentatorului Europei libere. Şi să nu 
uităm că prezentarea Agorei se făcuse într-un ziar de 
certă valoare (ca stindard de luptă comunistă, în primul 
rând, dar şi prin rubricile sale şi prin prestigiul numelor 
care semnaseră număr de număr în paginile ziarului), 
apărut tot pe pământ american (în condiţiile libertăţii 
de expresie), Lumea liberă.

 În linia tot mai asiduă de revalorificare/ restituire 
a fenomenului cultural din exil – atât de intens ţinut 
departe de publicul larg de către autorităţile comuniste 
– sperăm că această prezentare va adăuga o piatră la 
conturarea mozaicului ce se cere refăcut pentru cititorii 
de astăzi – cultura română în ansamblul ei.

NOTE
1. Diferenţierea termenilor o întâlnim în multe 

studii (cvasi)recent apărute. Cităm printre acestea pe cel 
al Evei Behring – Scriitori români din exil (1945-1989), 

Edit. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2001. Exilul 
acoperă (în majoritatea accepţiunilor) perioada 1945-1989.

2. „Cât de importante erau în primii ani ai exilului 
identitatea naţională, culturală şi religioasă, ocuparea unor 
poziţii opuse faţă de constrângerile ideologice din patrie 
şi câştigarea unor puncte de vedere proprii în condiţii de 
libertate – o arată valoarea de simbol a denumirilor date 
periodicelor din întreaga lume. („Eva Behring, op. cit., p. 
62).

3. În numărul 45 al ziarului Lumea liberă, la pagina 
9, Cornel Dumitrescu va saluta apariţia numărului 2 pe 
1989 al revistei Agora. Ziaristul consideră revista – pe drept 
cuvânt – nu numai culturală, dar şi politică: „Jucându-ne cu 
vorbele, am caracteriza această minunată înmănunchiere de 
talente, personalităţi şi opere din exil, cu lucrări ale unor 
reprezentativi condeieri opozanţi din ţară (exilul foloseşte şi 
atribuie de cele mai multe ori greşit calificativul de disident) 
drept revistă de politică literară sau, de ce nu, de literatură 
politică.”

4. „În ţară, primul pas – adică puterea de a spune NU 
dictaturii, minciunii, laşităţii, oportunismului, alibiurilor 
de tot felul, pseudo-tacticilor, pseudo-realizărilor etc. 
este o premisă absolut necesară, deşi nu suficientă pentru 
a opri procesul de compromitere gravă a autonomiei 
societăţii civile, de trivializare şi încătuşare a personalităţii 
independente. Cu atât mai necesară devine aici, în condiţiile 
libertăţii exterioare, puterea de a face pasul al doilea, cel 
pozitiv, depăşind o stare de spirit ancorată predominant în 
negaţie.” (p. 257).

5. „Pentru cititorii care nu-l cunosc bine reamintim 
că Liviu Cangeopol are 33 de ani, a publicat în revistele 
studenteşti Dialog şi Opinia studenţească, precum şi în 
principala revistă ieşeană de cultură, Convorbiri literare. 
N-a avut prilejul să-şi publice un volum deoarece era prea 
anti-conformist pentru editura locală Junimea, proprietatea 
personală a lui Mircea Radu Iacoban (…) La un moment 
dat, Liviu Cangeopol a întocmit un volum de poeme cu alţi 
confraţi, pe care voiau să-l tipărească pe cont propriu la 
editura Litera. Prefaţat de filosoful Mihai Şora, volumul a 
fost, bineînteles, respins. În februarie 1988, Liviu Cangeopol 
acorda ziarului Libération un interviu incendiar, intitulat: 
„Fiţi mulţumit, domnule Ceauşescu! Vei rămâne în istorie”. 
De atunci este permanent urmărit de Securitate.”

6. În numărul 53, Dorin Tudoran va semna şi un alt 
articol cu referire la această problemă, articol intitulat „Ca la 
noi la nimeni”. În prima parte, autorul reia cazul romanului 
Lolita – interzis în URSS sub acuzaţia de pornografie şi 
reconsiderat apoi datorită „unui venerabil expert în literatura 
rusă veche”, devenit apoi „unul dintre cei mai apropiaţi 
prieteni ai … Raisei Gorbaciov”. În final, Dorin Tudoran se 
întreabă retoric de ce nu poate fi găsit şi la noi un specialist 
care să explice că volumul Anei Blandiana – Întâmplări de 
pe strada mea –„ nu e nimic mai mult decât o carte pentru 
copii şi că autoarea volumaşului nu e nici pe departe o 
răufăcătoare.”
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• Mihai MARINACHE, Ioana MARINACHE, 
Steaua Dobrogei, încercare de reconstituire 
monografică, Editura Harvia, Tulcea, 2007.

La 20 iunie 2009, la Universitatea „Ovidius”, 
din Constanţa a fost marcată aniversarea celor 130 de 
ani de presă românească în Dobrogea, primul periodic 
apărut aici fiind Steaua Dobrogei (1879). Cu acest 
prilej, prof. Mihai Marinache a prezentat lucrarea de 
mai sus, care constituie o remarcabilă contribuţie la 
istoria presei. Colecţia Stelei dobrogene nu s-a păstrat 
– două exemplare au fost găsite cu greu la Biblioteca 
Academiei Române. În aceste condiţii, autorii au 
făcut ceea ce numesc “încercare de reconstituire 
monografică”, adică au citit toată presa accesibilă din 
anii 1879 – 1891, decupând referinţele din şi despre 
Steaua, ordonându-le cronologic şi însoţindu-le de un 
aparat lămuritor – informaţii despre fondatorul ziarului, 
precizări privind contextul apariţiei şi dispariţiei 
publicaţiei, facsimile. Nu cunosc un precedent de acest 
tip.

• Mihaela ALBU, Dan ANGHELESCU, Reviste 
literare ale exilului românesc. Luceafărul, Paris (1948-
1949) – o reconstituire. Editura Ideea Europeană, 
Bucureşti, 2009. Lucrarea cuprinde patru mari capitole- 
1. Europa postbelică: context politic şi cultural, 2. 
Exilul cultural românesc. Recuperări, 3. Luceafărul, o 
revistă cu un destin neprielnic, 4. Concluzii.

• Alex. OPROESCU, Presa buzoiană şi 
râmniceană. Dicţionar bibliografic, vol. III (1839-
1948), O-Z, Biblioteca judeţeană „V. Voiculescu”, 
Buzău, 2009. Este o continuare a lucrării cu acelaşi 
titlu, începută de autor în anul 1995 (vol. I), respectiv 
1997 (vol. II). Pentru realizarea acestor volume, 

autorul estimează că a petrecut în Biblioteca Academiei 
Române circa 1.000 de zile (a început fişele descriptive 
în anul 1979) inventariind 500 de ziare şi reviste. 
Volumul de faţă este de fapt partea I, deoarece nu 
epuizează populaţia de periodice din Buzău-Râmnic, 
partea a II-a urmând să cuprindă presă din perioada 
1949-2009, inclusiv o addenda.

• Viorel FRÎNCU, Istoria presei buzoiene şi 
râmnicene în date (1839-2008). Editura Editgraph, 
Buzău, 2009. Lucrarea conţine contribuţia autorului 
la “Istoria presei din România în date”, la care sunt 
adăugate câteva comunicări ştiinţifice susţinute la 
congresele de istoria presei, material iconografic. Este 
vorba de peste 400 de pagini de istorie a jurnalismului 
din această arie culturală, sub forma unei cronologii ce 
include publicaţii, jurnalişti şi publicişti, evenimente, 
alte instituţii media. Autorul a indentificat 680 de 
publicaţii periodice, ceea ce face din Buzău unul dintre 
judeţele cu un volum mare de presă.

• Ion VOLCU, Dicţionarul presei brăilene (1839-
1997), Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila, 2009. 
Cuvânt înainte de dr. Doru Bădără.

Lucrarea apare la aniversarea a 640 de ani 
de atestare documentară a Brăilei şi se bazează pe o 
metodă proprie, afirmă autorul, ce poate fi numită 
“metoda bibliologică/istorică, prin care se recuperează 
dimensiunea social-politică a subiectului lucrării”. În 
acest caz, “metoda istorică (…) preocupându-se în mod 
special de identificarea şi evidenţierea împrejurărilor, 
motivaţiei şi responsabilităţii reale, în sens social-
politic, privind apariţia şi evoluţia fiecărui titlu în 
parte”. Circa 200 de pagini de informaţii preţioase 
pentru istoria presei din ţara noastră.

M. PETCU

Presa în cărţi
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Istoria proprie a acestei lucrări este următoarea: 
în timpul unei documentări întreprinse în Biblioteca 
Centrală Universitară din Bucureşti atenţia mi-a fost 
atrasă de caricaturile şi desenele semnate în presa 
interbelică, în special în Vremea, de Ion Anestin. 
Personajul emblematic al acestuia, Ion Ion, un ins 
cu pălărie tare, umbrelă, cămaşă lungă ţărănească, 
desculţ, apărea în diferite ipostaze. Caricaturile sale 
aveau uneori un titlu, un text explicativ, de obicei un 
citat dintr-o declaraţie politică sau o ştire publicată în 
presa zilei, uneori şi un dialog în care Ion Ion punea o 
întrebare, prin cuvinte sau prin privirea sa curioasă şi 
tristă, şi primea un răspuns adesea năucitor de franc.

Între 28 iunie 2006 – 22 iulie 2007, o parte din 
desenele şi caricaturile lui Ion Anestin au fost expuse la 
Muzeul Naţional de Artă al României într-o „expoziţie 
dosar Ion Ion – un portret de Ion Valentin.” În comunicatul 
de presă ce a precedat acţiunea şi din care majoritatea 
cronicilor dedicate acesteia s-au inspirat pentru datele 
biografice (altfel puţin cunoscute) ale artistului, se 
spunea: „personajele lui Ion Valentin Anestin sunt 
de cele mai multe ori de sorginte expresionistă, iar 

tehnica modernă este adecvată subiectului abordat. În 
trăsăturile personajului Ion Ion, raisonneur şi interpret 
complex, artistul a prelucrat un tip autohton, pe care l-a 
costumat după moda parlamentarilor din prima parte a 
secolului XX, cu joben, cămaşă cu plastron şi umbrelă, 
dar fără pantaloni şi în picioarele goale”. 

Se impune o primă corecţie: Ion Ion nu purta 
joben, ci melon. Această simplă observaţie este, de fapt, 
un simptom: cel al neînţelegerii laturii neartistice – în 
speţă a laturii politice, a celei de critică a societăţii, pe 
care o cuprindeau caricaturile şi desenele lui Ion Anestin. 
Ruptura dintre „artă” şi „istorie”, semn al unei şcoli 
critice orientate, ca şi în literatură, spre lectura operei 
în afara contextului creaţiei, era prea mare. Pentru un 
cititor al presei interbelice, caricaturile lui Ion Anestin 
nu mai reprezentau necunoscute. Nu mai era nevoie, 
deşi trecuseră aproape 50 de ani, de un text explicativ: 
barba şi statura lui Nicolae Iorga, trabucul şi cămaşa 
de noapte feminină a lui Constantin Argetoianu, portul 
de ţăran argeşean al lui Ion Mihalache sau bicornul lui 
Nicolae Titulescu (pentru a numi doar câteva personaje 
înţepate de Ion Anestin prin desenele sale umoristice 

– deşi uneori umorul era adesea „negru”)
indicau, exact ca şi pentru cititorii ziarelor din 
perioada interbelică, personajul, evenimentul 
sau declaraţia vizată.

În ultimele decenii, desigur, caricatura 
a încetat să mai fie considerată un simplu act 
umoristic. Istoricii au inclus-o în preocupările 
lor, fapt tradus, în România, prin cel puţin o 
teză de licenţă, semnată de Lavinia Popică sau 
prin articolele lui Florin Pădurean. Din acest 
motiv, nu voi stărui aici asupra relevanţei 
caricaturii, sau umorului, în general, ca sursă 
sau temă pentru istorici. Caricatura este, de 
obicei, un act de moment şi se supune unor 
coduri efemere. 

Ar putea fi acesta un contra-argument 
la studiul serios al umorului, un motiv de a 
păstra caricatura sau desenul pentru coperte 
sau ilustraţii? 

Din contră, voi argumenta că o bună 
cunoaştere a contextului istoric poate stârni un 
zâmbet şi cititorului de azi: în 1897,  Almanahul 
umorului editat de Viaţa românească a inclus, 
într-o ediţie dedicată exclusiv umorului de 
altădată, câteva desene ale lui Anestin. În 
lipsa unor date concrete, putem specula la 
nesfârşit asupra includerii caricaturii „mărţişor 
guvernamental” (Ion Ion era reprezentat cu 
lacăt la gură, aluzie la cenzura introdusă de 
autorităţi). Un alt desen este însă relevant 
pentru argumentaţia mea: acesta înfăţişa în 

<Cetăţeanul> „Ion Ion” Anestin şi marea criză 
(1929-1933)

Bogdan POPA,
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”

Vremea - 13 noiembrie 1932
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prim plan un bărbat corpolent, cu ochelari şi mustăţi, 
îngenuncheat lângă un zid de cărămidă şi o mistrie. 
În plan depărtat, dintre munţi, o femeie urâtă fugea 
spre el. Originalul, publicat în Vremea, în octombrie 
1932, era intitulat „Vine Titulescu, vine”, iar „meşterul 
<Alexandru Vaida Voevod>” parafraza ruga meşterului 
Manole („dă, Doamne, pe lume// o ploaie cu spume// 
mândra să-mi oprească// sau s-o poticnească// că de-o 
ajunge// o să mă alunge”). Era o referire la demisia 
cabinetului condus de Alexandru Vaida Voevod şi 
alcătuirea unui guvern prezidat de Iuliu Maniu cu 
Nicolae Titulescu ministru de externe, o chestiune care 
nu ar fi putut fi trecută cu vederea de cititorul presei 
interbelice, deoarece fiecare criză guvernamentală 
era însoţită, la începutul anilor 1930, de speculaţii 
privind întoarcerea lui Nicolae Titulescu în ţară pentru 
a participa la guvernare. Ion Anestin pare să fie, după 
cum spuneam, un artist destul de puţin cunoscut astăzi. 
Născut în 1900, el a intrat în 1919 la Şcoala de Belle 
Arte din Bucureşti. A murit în 1963, după o perioadă în 
care a fost deţinut politic. Cauza? Caricaturile despre 
Stalin, publicate în timpul războiului. 

Un interviu, luat de Jack Berariu, publicat în 
Rampa din 16 septembrie 1935, este revelator pentru 
profilul uman şi intelectual al lui Ion Anestin. „Fericitul 
tată al acelui cetăţean desculţ, desbrăcat, dar cu gambetă 
şi umbrelă” era descris, într-un termen contemporan 
nouă, ca un „workoholic” - desena mereu, fie pentru 
gazete, fie pentru el însuşi, şi scria cronică de teatru. 
Găsea şi timp să facă scrimă, redacţia menţionând 
un duel mai vechi cu Eugen Titeanu, care, între timp, 
devenise un bun „mânuitor al foarfecii”, aluzie la 
poziţia ocupată de acesta la Secretariatul Propagandei, 
autoritatea însărcinată cu cenzura presei. Pentru a 
înţelege personalitatea lui Ion Anestin, următorul 
fragment de interviu nu poate fi ignorat: „în generaţia 
de sacrificiu, în acea masă de luptători, cred că ne 
aveam şi noi nu locul, colţul, noi care treceam pragul 
copilăriei şi nu ne-am putut trăi adolescenţa”, cuvinte 
care trimit la argumentele „tinerei generaţii” cristalizată 
în jurul lui Mircea Eliade şi a grupării Criterion şi chiar 
la un citat din Nichifor Crainic. În fond, Vremea a fost 
una dintre publicaţiile în care reprezentanţii „tinerei 
generaţii” au publicat masiv în deceniul al patrulea al 
secolului trecut.

Despre caricatura propriu-zisă, Anestin spunea: 
„propriu-zis, nu le fac eu, ci colaboratorii mei. Eu mă 
rezum în a simplifica ce spun sau ce fac d-niile lor. 
Preţioase colaborări mi-au adus domnii N. Iorga, I. 
Mihalache, Mareşal Averescu, G. Tătărescu, O. Goga. 
În fiecare dimineaţă d-niile lor îmi comunică subiectele 
prin gazete, supt formă de interviuri, declaraţii, ordine 
pe ţară, etc., şi eu nu le fac decât pozele” .

Fenomen des menţionat în zilele noastre, marea 
criză din 1929-1933, declanşată – ca şi cea actuală 
– tot de o serie de probleme ale economiei S.U.A., a 
afectat grav şi economia românească. Istoriile lumii în 
date consemnează sec data de 24 octombrie 1929 – sau 
vinerea neagră – ca începutul unei crize economice de 
supraproducţie ce a afectat şi economia românească, 

surprinsă într-un moment de creştere ulterior etapei de 
reconstrucţie de după primul război mondial . Virgil 
Madgearu folosea chiar termenul de „convalescenţă”, 
în condiţiile în care un împrumut din iulie 1928 greva 
asupra finanţelor statului. Un eveniment altminteri 
favorabil avea să accentueze criza: recolta prea bună 
a dus la scăderea preţului la cereale. Atât momentul 
de impact maxim asupra economiei româneşti, cât şi 
adoptarea primelor măsuri de contracarare a crizei 
s-au situat în 1931, un rol important revenind Băncii 
Naţionale, obligată, cu atât mai mult, de criza mondială, 
să pună ordine într-un sector în care problemele existau 
deja, fiind doar agravate de falimentele bancare din 
cursul anului 1931. Consensul analiştilor economici 
contemporani (Virgil Madgearu, G. D. Cioriceanu, N. 
C. Angelescu, P. N. Panaitescu, D. Rottman) asupra 
cauzelor, declanşării şi înăbuşirii crizei româneşti 
a fost evident. Din păcate, criza din 1931-1933 sau 
1935 (după cum ar trebui aşezată cronologia în cazul 
particular românesc) rămâne şi astăzi destul de puţin 
cunoscută. 

Soluţiile guvernamentale au afectat direct marea 
masă a populaţiei, iar desenele lui Ion Anestin se doreau 
a reprezenta un răspuns aparent vesel, în realitate dur, 
al unei majorităţi tăcute. Evident, orientarea liberală 
a Vremii şi viziunile proprii ale autorului jucau un 
rol important în conturarea mesajului ce urma a fi 
transmis. Desenele intitulate „Carul Statului nu mai 
este o metaforă” (înfăţişând, pe un drum de ţară, un 
porc gras, vizitiu al unei carete la care era înhămat 
un măgar slăbănog, de bici fiind atârnată o hârtie cu 
inscripţia „o să fie bine”, în timp ce bornele kilometrice 
era inscripţionate 1920 şi 1933) sau „Concediaţii” (un 
grup de funcţionari în costume ponosite, foarte slabi, 
dar veseli deoarece sacrificarea lor salvase patria) sunt 
reacţii la decizii ale unor guverne cărora pare să le fi 
lipsit viziunea de ansamblu asupra economiei unui ţări 
agrare, conectată însă la economia mondială. 

În analiza caricaturilor şi desenelor lui Ion Anestin 
trebuie luate însă în considerare şi aspecte precum 
cenzura presei şi răspândirea reală a informaţiilor 
publicate, într-o ţară în care analfabetismul real şi 
tirajul publicaţiilor periodice reprezintă încă variabile 
pentru cercetarea istorică. Din acest motiv, impactul 
real al caricaturilor lui Ion Anestin rămâne dificil de 
evaluat. 

Marea sa realizare a fost inventarea unui personaj 
specific, un alter-ego pentru sine şi, prin extensie, 
pentru orice cetăţean afectat de hotărârile luate la nivel 
politic cu privire la conjunctura economică. „Ion Ion 
îşi are obârşia în oful cetăţeanului”, spunea Ion Anestin 
în interviul realizat de Jack Berariu, deja menţionat, 
îngroşat până la explozie de marea criză economică, aş 
adăuga azi.

„Cetăţeanul”, mai târziu botezat „Ion Ion”, s-a 
născut treptat, în anii marii crize economice, în paginile 
publicaţiei Vremea, condusă de C. A. Donescu şi 
Vladimir Al. Donescu. Publicaţie de dreapta, condusă 
de doi cunoscuţi membri al Partidului Naţional 
Liberal, Vremea a criticat constant deciziile guvernelor 
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Partidului Naţional-Ţărănesc precum şi cele luate de 
cabinetul denumit îndeobşte Iorga – Argetoianu. 

Prima apariţie poate fi considerată cea de la 6 
noiembrie 1932, ca ilustraţie la un articol în care C. 
A. Donescu acuza guvernul de falsificarea listelor 
electorale. Perioada de început a „cetăţeanului Ion 
Ion” avea să coincidă cu punctul de maxim al crizei 
economice româneşti. Personajul s-a conturat treptat, 
atât ca înfăţişare, cât şi ca nume. Iniţial, el era 
cetăţeanul, chiar cetăţeanul universal, aşa cum reiese 
din desenele inspirate de conferinţele internaţionale 
privind dezarmarea. Desenele reprezentându-l pe 
cetăţeanul Ion Ion erau de obicei de primă pagină şi 
în strânsă legătură cu subiectele abordate în editoriale. 
Numerele speciale de Paşti şi de Crăciun erau ilustrate 
prin desene speciale, în care Ion Ion nu mai juca 
rolul principal, acesta revenind oamenilor politici: 
Crăciunul anului 1932 îl avea în prim-plan pe Iuliu 
Maniu, prim-ministru la acea vreme, care, îmbrăcat 
în frac, cu decoraţii pe piept, împodobea un brad cu 
globuri ca subvenţii, fonduri secrete, automobile, 
uniforme de paradă, în timp ce Ion Ion trăgea cu ochiul, 
speriat; în numărul de Paşti, mai mulţi politicieni erau 
la iarbă verde (între aceştia, Octavian Goga, Alexandru 
Averescu, Nicolae Iorga, Gheorghe I. Brătianu, 
Constantin Argetoianu, Iuliu Maniu, Alexandru Vaida-
Voevod, Virgil Madgearu, etc.) în timp ce Ion Ion 
atârna spânzurat într-un copac.

„Cetăţeanul” „Ion Ion”, reacţie artistică la o 
stare de fapt politico-socială, simbolizează o trăsătură 
importantă a presei româneşti interbelice: comunicarea 
fără cuvinte, prin desen sau fotografie, cu un număr de 
cititori destul de restrâns, dar, judecând după structura 
ziarelor, cu o bună pregătire intelectuală.
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ABSTRACT
Virtually unknown or little understood today, the drawings 
and cartoons of Ion Anestin (1900-1963) were a keen 
reaction to the Great Crisis of 1929-1933. An excellent social 
observer, Ion Anestin published extensively in Vremea, a 
publication connected both to the National Liberal Party (in 
opposition during the crisis) and to the “young generation” 
led by Mircea Eliade. His dark humor and the similarities 
to the present economic depression make Ion Anestin 
one of the most interesting Romanian cartoonists of the 
interwar “belle-epoque”. But his greatest achievement was 
the creation of an alter-ego, Ion Ion (John John), who was 
supposed to represent “the citizen” per se. The birth of Ion 
Ion is the topic of the present contribution.

NOTĂ. O primă variantă a fost prezentată la Sesiunea anuală 
a Institutului de Istorie “Nicolae Iorga”, 7-8 decembrie 2009.
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In the context of the world financial crisis from 
1932-1933, during the parliamentary crisis and the loss 
of trust in political parties, the radical solutions were 
prevailing in the inter-war period. Political or civic 
organizations with moderate solutions became less and 
less legitimate and their speech – less and less credible. 
The pluralist and constitutional regime was strongly 
contested in mass-media and by the public opinion. 

Systemic parties were gradually replaced by 
the extreme right wing movement, which attracted 
through the populist speech and the promise of radical 
changes. In the ‘30s, Romanian fascism, through 
the organizations led by Corneliu Zelea-Codreanu, 
achieves a spectacular growth and starts dominating 
the political scene.

The fascist phenomenon embraced Italy and 
Germany during the same period and enlarged due to 
the adhesion of Spain, Austria, Hungary, Bulgaria and 
Romania. The success of fascism in between the two 
World Wars was explained depending on its placement 
into a system of parties that consisted of a strong left 
wing and a weak conservatory right wing. Especially 
the existence of a left wing ideologies threat, coming 
from Eastern Europe, explains the success of fascism1. 
In the ‘30s, the Romanian fascist movement becomes 
the third important one in Europe2, considering the 
fact that the left wing threat meant for Romanians the 
existence of the permanent border with the USSR, 
that did not want to recognize Basarabia as Romanian 
territory. Other factors that contributed to the growth 
of sympathies towards Romanian fascism were: the 
short menace represented by the Hungarian Counsels 
Republic, the wave of workers’ strikes, syndicate 
movements and the egalitarian ideological orientations 
from the academic environment. 

In this context, the legionary students stated that 
the crisis is in fact a moral one and the religious, social 
and political solution for the social anomy and the 
economical decline was the legionary project, with its 
radical program. The proposed policies were mystical, 
religious and fundamentalist-orthodox. The Legionary 
Movement insisted on Christhood (the moral salvage 
offered by the one predestined to lead and save) and 
on Millenarism (the establishment of the Legionary 
Movement would have meant the beginning of peace 
and of moral reform in the society).

The Saviour Leader always shows up during a 
crisis, be it social or financial-economic. A political 
Messiah is the exceptional leader who the masses 
entrust their hopes to and most people expect much 
from. Only He can save the nation from a disastrous 
situation. Corneliu Zelea Codreanu was to successfully 

play this role in the inter-war period. In a paradigm 
that justifies power personalization and legitimates 
royal dictatorship, one of the explanations gave to 
the autocratic ambition of King Carol II represents 
the necessity of counteracting against the Legionary 
Movement. Some historians wrote that King Carol 
II resorted to dictatorship in 1938 as the last barrage 
against fascism3. 

The answer of political power was building a 
nation Saviour in the person of King Carol II. Religious 
symbols and the Christhood speech were borrowed 
and applied to support the Crown. Its target audiences 
coincided with the legionaries’ favourite publics: the 
Romanian peasant and the Romanian academic youth. 
One of the paths though which this construction of a 
King close to the Romanian village was achieved was 
the Royal Cultural Foundations press. The specialists 
who built the profile and the myth from the political 
communication perspective were, since 1934, some 
of the representatives of the Sociology School of 
Bucharest – Dimitrie Gusti and the employees of the 
“Prince Carol” Royal Cultural Foundation – who 
became employees at the Social Service after 1938. Via 
political communication strategies and the propaganda 
carefully coordinated by Dimitrie Gusti, King Carol 
II was trying to attract the young elites and the rural 
Romanian society in the competition of Monarchy with 
the Legionary Movement. After 1934, once Dimitrie 
Gusti was named Active President, General Manager 
of the “Prince Carol” Royal Cultural Foundation, some 
disciples of the Sociology School of Bucharest founder 
engaged in the monarchist state institutions, especially 
in the Royal Foundation activity. Henri H. Stahl was 
the research director. Octavian Neamţu became the 
organizer of the royal teams and, together with Anton 
Golopenţia, has fully dedicated to the cultural work at 
the Foundation.

One of the communication means of the King 
Carol II Saviour Myth was the “Prince Carol” Royal 
Cultural Foundation press. The Student Teams’ Courier 
(Curierul Echipelor Studenţeşti) magazine was founded 
in 1934 at the suggestion of Dimitrie Gusti’s assistants, 
Henri H. Stahl and Octavian Neamţu.

Its purpose was propaganda, it was supposed to 
be a training guide for the cultural work teams spread 
all over the country, in the villages. H. H. Stahl and 
O. Neamţu were the magazine editors during 1935-
1939. Student Teams’ Courier was a weekly magazine 
published yearly during the village campaigns, starting 
from 1935. In June 1939 the magazine changes its 
name into Social Service Courier (Curierul Serviciului 
Social).
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In opinion articles published in the Student Teams’ 
Courier, Henri H. Stahl expressed since 1935 his trust 
in the student teams’ cultural work at the village: “Our 
belief is that we have the duty to sacrifice ourselves to 
set an example to others. […] Today everyone wishes to 
make something for the villages. But many struggle in 
vain, walking the wrong roads, lingering in dangerous 
places. […] We, the Teams, are friends of the people 
who have a purpose in the scholarly culture of the 
country. Our work does not end after the three months 
of summer we spend in the villages, as we must keep 
spreading the news and tell everyone about the fight 
we started to bring more humanness and more culture 
among people. […] A team has to be just like a school. 
And may God bring all the country loving scholars to 
this school.4” 

Using the same tone-of-voice, H. H. Stahl 
strongly criticized those who wrote in the press about 
their reserves regarding the cultural work performed in 
the villages by the royal teams: “What have you done 
and what are you doing for these villages? Let’s ask 
without mercy all those who grumble persistently and 
whom we cannot win on our side anymore – either if 
they were, disgusted and tired, in the middle of the 
villages, or they would be writing and meditating 
at the Corso, next to an iced coffee. […] When the 
grumblers exhausted you, leave them alone and leave 
by yourselves to the village, to those decent people, 
who have a deep common sense and a good education, 
gained not only in the seven years they spent at home, 
but also during the centuries that passed over them.5” 

The technician of monography, H. H. Stahl 
publicly declared his cultural activism and his 
dedication to the purpose of King Carol II cultural 
policy: “The calling of His Majesty The King had this 
gift of gathering and sending us, like cautious spies, on 
a totally new road, a road on which the many armies 
of the entire nation are to walk on. It gathered us from 
wherever we were, from classrooms, libraries and 
laboratories […] and it sent us on the new road of the 
work for public use, in the villages of our country. […] 
While working in the villages, we’ve accomplished 
something else: we called others among us, to join the 
country’s cultural army. After the third year of work (in 
1937), we see how the guardsmen and pre-militaries 
receive our entire program of cultural raise of the 
villages. […] This means that from now on we won’t 
be lonely; our work will become official and will turn 
into a state action.6” Octavian Neamţu, the organizer 
of the student teams, published on the first page of 
the Student Teams’ Courier mobilising articles about 
the raise of the Romanian nation through the raise of 
the Romanian village, helped by the cultural work 
performed by the student teams: “Let’s be more caring 
about the other face of the village – its life, the people’s 
soul –, striving mightily to build the new village in the 
mind and heart of the peasants, with whom we live 
together for three months, in order to be part of each 
moment of their lives […] filled with belief in the 
power of work, soldiers in facts and words, aiming for 

a new life of discipline, honesty and passionate wish to 
uplift Romania by uplifting the villages.7” 

The texts O. Neamţu published abound by 
mobilising tone and pursue the mission to produce 
proselytes of the royal cultural policy: “Let’s bring in 
the old rooms of the universities and in our undecided 
student circles the fresh air of the places where plough-
men taught us to work and believe, building the 
Romania of tomorrow in the villages and spreading the 
new call among our book friends.8” 

The first issue of the Social Service Courier was 
published on June 8th 1939, only a ew months after 
the Social Service was introduced – in October 1938, 
under the title of “voluntary work in the use of the 
villages, mandatory for all students in terminal years”. 
It contained first page articles signed by professor 
Dimitrie Gusti and professor Rădulescu-Motru. Its last 
issue was published four months later, on October 15th 
1939, two days after the adjournment of the Social 
Service Law.

H. H. Stahl continued writing his series of 
mobilising articles addressed to the intellectual youth 
in the Social Service Courier.9 The same publication 
of the Royal Foundation hosted King Carol II’s10 and 
Dimitrie Gusti’s speeches, held on the occasion of 
the royal teams’ congresses. From his new Minister 
of State position, as President of the Social Service, 
Dimitrie Gusti held a public speech for welcoming the 
Patriarch published by the Social Service Courier on 
October 15th 1939: 

“Ever since the beginning the essential principle 
of our doctrine was raising the youth in Christian spirit 
and the renaissance of the village on new Christian 
grounds, on deeply, cleanly and sincerely Christian 
grounds. These are the provisions and principles that 
the King of youth and King of peasants dictated to us 
and that he placed on the frontispiece of our movement. 
[…] Our concern regarding the soul of youth and the 
soul of state is our first concern, because our work is, 
in the first place, and education work founded on the 
Christian-hood/Christianity that His Majesty the King 
has so often expressed: the active Christian-hood, the 
creator Christian-hood, facts that ennoble both being 
a Romanian, as well as the collectivity and always 
ennoble the nation and the Romanian State.”11

It wasn’t the first time when Dimitrie Gusti, the 
Minister responsible in front of the Monarch, called 
Carol II the King of peasants and of the Romanian 
villages. Gusti had formed this vision about the 
monarch’s role to protect the low classes ever since 
he was a student in the late 11th century Germany. 
The young man from Iasi City studied in a political 
regime in which the monarch Wilhelm II took the role 
to protect the working-class masses by the assistance 
policies of the authoritarian social monarchy.

Dimitrie Gusti’s pro-monarchist attitude also 
stood out in the ‘20s, when the professor’s public 
speeches12 were beyond praising when referring to 
the dynasty: “The (cultural) apostleship of King Carol 
created tradition. Let’s thank the destiny that the 
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first factor of national strengthening and progress in 
Romania was, is and remains the Dynasty.13” 

For monarchist political thinkers back then, the 
crown institution fulfilled a function of balance in 
the society. The monarchists’ arguments14 stated that 
the King’s intervention could have been conservatory 
when it defended the recognized rights of different 
social categories or could have been social when it 
pursued to improve the status of the lower-classes. 

For these thinkers, monarchy permanently 
impersonated in history the defender of the lower-
classes, a regime that calls people to support the Crown 
and that relies on the social categories that required 
state assistance. On these grounds, the monarchy 
of Wilhelm II was regarded as a social monarchy15. 
Dimitrie Gusti considered Carol II the King of peasants 
because Monarchy called the peasants on its side, as it 
relied on the popular classes, and it promised peasants 
it would change their fate.

In June 1938, at the 4th Congress of the 
Community Centres, Professor Gusti’s Speech 
expressed the royal-national cult that Dimitrie Gusti 
developed as a promoter of the cultural action doctrine 
and as a close one of the Royal House: “Romanian 
village mobilized itself so that today thousands of its 
leaders formed a wall surrounding the King of Peasants. 
To show its faith and love, he embodies the Country 
with its language, costumes, dances, songs and soul 
built over centuries. […] Each year we come before 
our Great Commander to show him we are filled with 
the same faith and power and we solemnly commit to 
always be ready to do our duty. We, the cultural army of 
His Majesty the King at the village, the representatives 
of over two thousand Community Centres, with over 
two million villagers, will shout here so the whole 
country can hear us: Long Live the King of Peasants 
and of the Romanian villages.16” 

The royal dictatorship offered Gusti the 
opportunity to apply his national program of raising 
the villages from the position of a Minister of State, 
responsible not to the Parliament, but to the authoritarian 
King. After 1938, from the position of President of the 
Social Service, the professor will respond politically 
exclusively to the King.

The cultural action work generalized in Romania 
under the royal dictatorship after the introduction of the 
Social Service Law in October 193817. Although not 
part of the Council of Ministers, Gusti had the position 
of Minister responsible to the King. That did not mean 
he was inferior to the other Ministers of the King. 
The law stipulated that all ministries were compelled 
to provide their entire support, including financially, 
for the implementation of the Social Service. It may 
be interpreted that the Social Service Law gave Gusti 
by royal decree a position of Minister responsible not 
to the Parliament, but to the King, a fact based on the 
exceptional conditions of the royal dictatorship. 

By the Social Service Law, elaborated by Gusti 
and his collaborators, all students in the terminal year 
of their academic studies or of the Romanian superior 

schools were required to perform at least three months of 
organized cultural work. The graduates of universities, 
schools and superior institutes were required to carry 
out the Social Service in the villages and, in order to 
receive their diploma, they had to bring a certificate 
proving their work. Also, the diplomas obtained abroad 
could not be equalized unless this certificate was 
provided.

After October 1938, the royal student teams 
were organized through the Social Service, which 
consisted in a genuine ministry coordinated by Gusti’s 
collaborators, who had embraced cultural activism 
within authoritarian monarchy. The royal teams 
served the Carol II royal-national cult and conducted 
propaganda and cultural action in the villages for the 
Crown.

As a Minister, Dimitrie Gusti names Octavian 
Neamţu Director of the Youth Department, then 
General Secretary of the Social Service up to the 
abrogation of the law. As Director of the Social 
Service Youth Department, O. Neamţu organized the 
royal teams. H. H. Stahl managed the Department of 
studies and documentation and Anton Golopenţia – the 
Department of publishing. 

Thus, Gusti’s collaborators from the cultural 
activists’ group, who were the editors of the Social 
Service Courier, were achieving Gusti’s political ideal: 
that the specialists in social problems had to serve the 
nation through the state. 

Gusti was not able to attract all his younger 
collaborators in his project of promoting social-
authoritarian Monarchy and in his national program of 
social intervention in favor of peasantry. Monographists 
Mircea Vulcănescu and Traian Herseni separated in the 
‘30s; dissidence occurred inside the Sociology School: 
a group led by Cristian Amzăr and Ernest Bernea 
– ex-monographists, who adhered to the Legionary 
Movement – gathered around Rânduiala magazine. 
The communication style within the Sociology School 
can be blamed for Gusti’s inability to attract everyone. 

The monographists were free to join any doctrine 
as long as he also joined Gusti’s project of modernizing 
the nation via social research. Gusti has not expelled 
neither the students with legionary sympathies (Traian 
Herseni), nor those with social-democratic views (H. 
H. Stahl was under the influence of Carol Kautsky’s 
Austrian Marxism and of Doborgeanu-Gherea’s social-
democracy) from his School. In fact, the legionaries 
from the Amzăr–Bernea group were the ones who 
broke up with the Monographic School.

The powerful functions he fulfilled for the 
Crown in the ‘30s, his project named “The Sociologists 
of the Nation” of village modernization via research 
and its conveyance through the “Prince Carol” Royal 
Cultural Foundation made Dimitrie Gusti the political 
communication coordinator of the Crown among the 
academic youth. He served King Carol II during the 
crisis of parliamentary democracy, promoting the state 
propaganda and, especially, the interests of monarchy.
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ABSTRACT:
In the context of the interwar financial crisis, while the Legionary 
movement was ascending, some of the sociologists from the 
Sociology School of Bucharest engaged in promoting the social 
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Cultural Foundations, the former monographists created Carol II 
the image of King of peasants and of the Romanian villages.
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În momentul de faţă Europa traversează o 
criză. Şi România la fel. Economic. Criza cunoaşterii 
istoriei presei româneşti este cronică. O moştenim de 
la o generaţie la alta. Visăm să o rezolvăm. Trebuie 
pasiune şi dăruire fără limite. Se pare că intrăm pe 
drumul cel bun. Se prefigurează, prin munca plină de 
abnegaţie şi antrenantă a unui om o „Istorie a Presei 
Române în date”. Ar fi un mare pas înainte, dar pentru 
o astfel de megalucrare sunt necesare instrumente de 
lucru. Piatra de temelie ar fi trebuit să fie bibliografia 
periodicelor. Şi s-a făcut câte ceva. Nu ne referim la 
cele două admirabile bibliografii analitice. Prima 
Bibliografia analitică a periodicelor româneşti 
întocmită de un colectiv de savanţi de la Institutul de 
istorie al Academiei „Nicolae Iorga” Ioan Lupu, Nestor 
Camariano, Ovidiu Papadima şi Dan Berindei a apărut 
în două volume, fiecare volum în trei părţi şi a fost 
editată între 1966-1972, dar nu a putut prezenta decât 
periodicele apărute între 1790-1859. A doua, Calendare 
şi almanahuri româneşti. Dicţionar bibliografic, a fost 
lucrat de Georgeta şi Nicolin Răduică şi a apărut în 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică în 1981. Se referă 
strict la această categorie a presei şi are ca perioadă de 
lucru 1731-1918. 

Există şi o bibliografie descriptivă care este în 
lucru şi care sperăm că va şi ajunge la final. Aici pot fi 
găsite toate categoriile de periodice: literare, politice, 
comerciale, din domeniul ştiinţelor reale, medicinei şi 
chiar de sport. Sunt descrise atât cele foarte importante, 
cât şi cele care au apărut în 2-3 numere, uneori conţinând 
numai revendicări sociale. Stau alături, aşezate după 
criteriul alfabetic, şi cele în care au semnat personalităţi 
de marcă şi cele scoase de un oarecare învăţător sau 
preot dornic de cultură. Încearcă pe cât poate să fie o 
bibliografie exhaustivă. A apărut în patru tomuri şi se 
intitulează Publicaţiile periodice româneşti. Prezintă 
mii de periodice, în fapt ziare, gazete, reviste apărute 
între 1790-1930. 

Când vorbim de bibliografie ne referim la 
definiţia existentă în Dicţionarul Explicativ: „Ramură a 
bibliologiei care se ocupă cu aprecierea, sistematizarea 
şi răspândirea publicaţiilor”. Importanţa ei recunoscută 
de mult a fost relevată chiar din evul mediu. De 
exemplu, în secolul al XVI-lea, Konrad Gesner în 
a sa „Biblioteca Universalis” – o considera „...o 
disciplinată trudă ştiinţifică care face posibilă turnarea 
materialului brut în fişe şi apoi includerea lor într-un 
plan sistematizat şi într-o metodă unică”. Bineînţeles 
că bazele bibliografiei s-au pus în Europa Occidentală. 
Acum, în această parte de lume nu se mai elaborează 
bibliografii retrospective naţionale generale, ci doar 
cele speciale referitoare la o personalitate, la o ramură 
de ştiinţă etc. 

Istoria bibliografiei retrospective – periodice

Ileana Stanca DESA,
bibliograf coordonator, Biblioteca Academiei Române

 Istoria noastră a fost diferită. Necesitatea unui 
asemenea instrument de lucru s-a făcut simţită din a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, mai precis odată 
cu adunarea într-un singur loc a celor mai importante 
fonduri de carte şi periodice româneşti, adică în 
Biblioteca Academiei, înfiinţată în 1867. Barbu 
Theodorescu îi convinge despre aceasta pe toţi care 
studiază lucrarea Istoria Bibliografiei Româneşti. Prima 
încercare de bibliografiere a periodicelor a fost a unui 
bibliotecar Alexandru Pop, Bibliografia Publicaţiunilor 
periodice româneşti şi a celor publicate în limbi 
străine în România şi de autori români în străinătate 
(1817-1887). Apare în 1889, în 161 de pagini, având 
bineînţeles toate neajunsurile unei lucrări de pionierat 
şi cuprinzând un număr limitat de periodice. 

 Secolul al XIX-lea se impusese în ţara noastră 
printr-o dezvoltare rapidă a tipăriturilor. În secolul 
al XVIII-lea periodice româneşti cunoscute pot fi 
considerate numai Courrier de Moldavie 1790, apărut la 
Iaşi, în limba franceză, şi Calendarul de la Braşov al lui 
Petcu Şoanul, în 1731. După apariţia Chrestomaticului 
Românesc, scos de Teodor Racoce la Cernăuţi, în 
1820, începe adevărata publicare de periodice. În 1859 
apăreau 54, în 1867 avem 87 de titluri, în 1877, existau 
146. Şi numărul lor a sporit continuu. Tot mai mulţi 
oameni de cultură cercetau presa. Solicitările care se 
adresau Bibliotecii Academiei l-au făcut pe directorul 
acesteia, Ion Bianu, ca în raportul înaintat Academiei 
în 1893 să insiste asupra necesităţii „..de a putea 
începe alte lucrări folositoare precum completarea 
şi continuarea bibliografiei publicaţiunilor periodice 
româneşti”1. 

Întârzierea tipăririi de bibliografii i-a făcut 
pe străini să-şi ofere serviciile. Este cazul lui Émile 
Auguste Picot (1844-1918), erudit francez, fost secretar 
al domnitorului Carol I între 1866-1867 şi consul al 
Franţei la Timişoara între 1869-1872. Devenise un bun 
cunoscător al culturii române şi iubitor al ţării. Trebuie 
să menţionez cu această ocazie că în acea perioadă 
nu numai că gravitam în sfera culturii franceze, dar 
şi francezii veneau cu plăcere în ţară. Mulţi s-au 
implicat în dezvoltarea presei româneşti. Îi amintesc 
numai pe Frédéric Damé, foarte cunoscut pentru a sa 
L’Independance Roumaine, apărută din 2 iunie 1877 şi 
pe Ulisse de Marsillac care a scos La voix de la Roumanie, 
Le Moniteur roumain, Le journal de Bucarest. Picot, 
reîntors în Franţa, a continuat legăturile cu România. 
În 1875 susţinea un curs de limba română la „Ecole 
des Langues Orientales vivantes” din Paris. Prelegerea 
de la deschiderea cursului din 1878 a fost publicată 
în Revue de lingvistique et philologie comparée ,şi a 
avut un larg ecou. A colaborat şi la ziare româneşti 
care apăreau la Paris. A făcut încercări de bibliografie 
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românească în lucrările sale Coup d’oeil sur l’histoire 
de la typographie dans les pays roumains au XVI siècle 
sau Notice biographique et bibliographique sur Nicolas 
Spătar Milescu, ambasadeur du Tsar Alexis Mihailovič 
en Chine. Urmărind cu atenţie bogăţia patrimoniului 
Bibliotecii Academiei a demonstrat importanţa unei 
bibliografii atât pentru facilitarea cercetării fondurilor 
cât şi pentru protejarea lor în viitor. La 31 mai 1879 a 
fost ales membru de onoare al Academiei Române. 

Cel de-al doilea străin care a dorit să elaboreze 
şi de fapt a şi realizat o bibliografie românească a fost 
baronul Paul de Guillaume (1856-1918). Secretar al 
Belgiei în Bucureştii anilor 1882-1883 s-a căsătorit 
cu Eufrosina Brădişteanu, domnişoara de onoare a 
reginei Elisabeta (Carmen-Sylva) şi a rămas definitiv 
legat de România şi implicit de cultura ei. La 6 aprilie 
1907 a fost şi el ales membru de onoare al Academiei 
Române. Bibliografia sa, în care erau prezentate sumar 
cărţi şi periodice în ordine alfabetică, a fost propusă 
Academiei Române în şedinţa din 11 decembrie 
1892, care se desfăşura sub preşedinţia lui V.A. 
Urechia. Se consemna în raport: „Domnul D. Sturdza 
citeşte scrisoarea d-lui baron Guillaume, consilier la 
legaţia Belgiei la Haga, care trimite Academiei spre 
publicare o lucrare a sa, de 964 pagini, intitulată Essai 
bibliographique sur l’ancienne Dacie, la Roumanie et 
les Roumains2” . Din primul moment s-au iscat discuţii 
contradictorii. A fost un impuls dat cărturarilor români 
care şi-au dat seama cât de necesară era o bibliografie 
şi ce persoane competente, apte să ducă la bun sfârşit o 
muncă atât de solicitantă, existau în ţară. 

În 1894, B. P. Haşdeu prezintă preşedintelui 
Academiei propunerea sa contrasemnată de N. 
Quintescu, N. Ionescu, D. C. Olănescu-Ascanio, Iosif 
Vulcan, Spiru Haret şi D. Brândză în care sublinia: 
„Fiind o necesitate simţită de o bibliografie ştiinţifică 
asupra României din toate punctele de vedere, subscrişii 
propun ca bibliotecarul Academiei (Ion Bianu –n.a.) şi 
încă alţi doi membri corespondenţi, reprezentându-se 
astfel cele trei secţiuni ale Academiei, să fie însărcinaţi 
cu executarea unei asemenea lucrări prevăzându-se 
în acest scop din bugetul Academiei o sumă pentru 
tipărirea treptată şi o sumă de renumeraţiune pentru 
redactori în proporţie de 100 de lei pentru o coală de 
hârtie3” . 

În şedinţa din 28 februarie 1895, Ion Bianu şi-a 
prezentat Planul bibliografic. Conştient de personalitatea 
distinctă a periodicelor, deşi ca perioadă de apariţie s-ar 
fi încadrat în paragraful B, sublinia „din această clasă, 
să fie înlăturate periodicele, adică revistele şi ziarele 
care să formeze o lucrare bibliografică deosebită ... 
Bibliografia periodicelor româneşti ca să fie completă 
va trebui să cuprindă şi arătarea sistematică, cum s-a 
arătat mai sus pentru bibliografia modernă a articolilor 
literari şi ştiinţifici care s-au publicat în ziarele şi 
revistele române”4. 

Dacă bibliografia cărţii vechi şi-a asumat-o 
Ion Bianu, cea a periodicelor a fost încredinţată lui 
Nerva Hodoş şi lui Al. Sadi Ionescu. Erau cunoscuţi 
şi apreciaţi ca bibliografi cu un accentuat simţ al 

amănuntului, minuţioşi şi pedanţi şi mai presus de toate, 
buni cunoscători ai presei româneşti. Rodul muncii lor 
asidue care a solicitat în afară de efort şi selectarea 
celei mai bune metode de bibliografiere s-a concretizat 
în volumul intitulat Publicaţiunile periodice româneşti. 
Chiar şi astăzi e considerat „model de bibliografie”. 
În 814 pagini se găsesc descrise 3290 de titluri, de la 
Chrestomaticul românesc ... din 1820 până la ultima 
publicaţie apărută în anul 1906, cele tipărite după 
această dată urmând să apară în volumele ulterioare. 
S-au cercetat peste 600 de lucrări de referinţă din care 
au rezultat 578 de titluri de periodice care nu intraseră 
în Biblioteca Academiei. Presa nu poate fi lucrată 
exhaustiv, deoarece caracterul ei deseori efemer, 
răspândirea pe un spaţiu geografic larg, periodicitatea 
sa de multe ori haotică, precum şi lipsa de conştientizare 
de care dau dovadă câteodată redactorii sau proprietarii 
ziarelor duce la pierderea unor numere sau chiar a unor 
colecţii. Nu este însă imposibil ca acestea să reapară 
întâmplător peste un număr de ani. Atunci când din 
două surse diferite aflăm despre un ziar sau o revistă 
pe care nu am putut-o vedea, o includem totuşi în 
repertoriu, folosind un semn distinct, asteriscul. 

Fişa consacrată unui periodic este de mici 
dimensiuni, dar aduce o informare rapidă şi complexă, 
datorită elementelor din care este formată. Titlul este 
urmat de subtitlu, cel care defineşte de fapt profilul 
periodicului. Se indică localitatea sau localităţile unde 
a apărut, separându-se dacă sunt mai multe în funcţie 
de perioada calendaristică. Indicarea felului apariţiei 
ajută să se deducă dacă este vorba de un cotidian, un 
hebdomadar, o revistă lunară, semestrială, etc. Formatul, 
dat în centimetri avertizează asupra mărimii, multe 
trecând chiar de 60 cm înălţime. Un loc important este 
acordat aparatului redacţional format din: fondatori, 
directori, redactori, colaboratori şi corespondenţi. De 
menţionat că presa a însemnat pentru toţi oamenii 
importanţi ai ţării, indiferent de domeniul în care s-au 
afirmat, locul în care şi-au format condeiul. 

S-a încercat respectarea cât mai fidelă a 
ortografiei primului număr din care s-au cules şi datele 
mai sus menţionate, inclusiv editura şi tipografia. 
Schimbările care au intervenit pe parcursul apariţiei au 
fost consemnate în subsolul fişei, sau aşa cum e numit 
astăzi, câmpul notelor. Un singur exemplu: Curierul 
Rumânesc. Bucuresci: 8 aprilie 1829 – 19 aprilie 1848 
şi 29 noemvrie – 13 decembrie 1859. 1 pe săptămână. 
25 x 21. Anul: 2 galbeni împărăteşti. Editori: I. Eliad 
şi C. Moşoiu. Tip. Mitropoliei5. În notele de subsol 
se consemnează toate schimbările, precum şi apariţia 
suplimentului literar Muzeul Naţional (3 febr. 1836 – 
mart. 1838) sau Foae oficială (6 mart. – 9 iun. 1832). 
Se reproduce şi articolul de fond. 

Aşadar aceasta era situaţia în 1913. Ne apropiam 
cu paşi repezi de lumea civilizată. Istoria îşi spusese 
cuvântul. Regatul României, independent după 1877, 
cu o dinastie europeană, începea să se preocupe 
de dezvoltarea culturală. Dar tot istoria şi-a impus 
regulile. În 1913, am intrat în al doilea război balcanic; 
au urmat frământările pricinuite de începutul primului 
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război mondial la care a participat şi România. 
Cucerirea Capitalei în 1916 de către germani a deschis 
o prăpastie între ceea ce se crease şi ceea ce părea că 
va mai rămâne. Presa a resimţit-o prima. Multe, multe 
periodice şi-au sistat apariţia. Majoritatea au reapărut 
după 1919. Şi nu numai că au reapărut acelea, dar s-au 
înmulţit şi diversificat. Teritoriul mărit a adus şi presa 
minorităţilor. Criteriile care stau la baza unei bibliografii 
naţionale: lingvistic, etnic şi administrativ impuneau şi 
bibliografierea acestora. Să ne gândim numai cât de 
dezvoltată era presa germană din Ardeal şi ce tradiţie 
veche avea. De exemplu Temesvarer Zeitung apărea 
neîntrerupt de la 1771, iar Siebenbürger Zeitung de la 
Sibiu, din 1783. Nici presa maghiară nu era modestă ca 
număr! Şi în mod ciudat, dacă în 1919, când penuria de 
hârtie era acută, ziarele româneşti îşi diminuau paginile, 
cotidienele germane şi maghiare se menţineau la 12-
16 pagini pentru fiecare număr. Nici chiar cenzura 
nu le afecta! Dinspre est veneau publicaţii scrise în 
caractere slave. După 1913 apăruseră şi cele turceşti. 
O adevărată avalanşă! Toate erau primite în Bibliotecă, 
catalogate, servite la săli. Fişierele se împărţiseră, 
separat pentru cărţi, separat pentru periodice. Sălile de 
lectură la fel. Se introducea noua clasificare zecimală. 
Spaţiul din ce în ce mai insuficient punea şi el destule 
probleme. Pentru bibliografia periodicelor începuse o 
perioadă grea. Nerva Hodoş murise în noiembrie 1913. 
Al Sadi Ionescu devenise după 1915 şeful şi de fapt 
singurul funcţionar al Serviciului imprimatelor. Fusese 
însărcinat şi cu aplicarea sistemului de clasificare 
zecimală. Era suprasolicitat. În 1926 a murit. 

Se părea că primul volum din Bibliografia 
periodicelor avea să rămână şi ultimul. Nu erau prea 
mulţi tentaţi să devină bibliografi: muncă multă, cerinţe 
multiple de cultură generală, limbi străine, răbdare, 
acurateţe, toate acestea erau cerute şi meseria nu se 
învăţa instantaneu, ci abia după parcurgerea, foaie de 
foaie, a numeroase colecţii. În 1922, Ion Bianu atrăgea 
atenţia Academiei asupra acestei situaţii, dar nu exista 
personalul necesar. În 1938-1939 s-a mai făcut o 
încercare de repornire a bibliografiei, dar s-a soldat cu 
un eşec. De-abia în 1956 Prezidiul Academiei hotărăşte 
reluarea bibliografiei. În mare parte s-a datorat şi 
unei bune cunoscătoare a presei româneşti, Georgeta 
Răduică. A făcut primul pas: selectarea din Catalogul 
de serviciu al periodicelor pe nişte registre mari, 
numite de noi, bibliografii, „instrumente”, a tuturor 
publicaţiilor care corespundeau criteriului bibliografiei 
naţionale. Se aprecia că în Bibliotecă se găsea aproape 
90% din totalul publicaţiilor apărute. Din 1957-1969 
s-a lucrat la cel de-al II-lea volum din Publicaţiile 
periodice româneşti (ziare-gazete-reviste), 1907-1918. 
În afară de Georgeta Răduică a fost implicat şi şeful 
serviciului de bibliografie, George Baiculescu, literat şi 
om de cultură, şi mai apoi Neonila Onofrei. 

A existat şi un supliment pentru perioada descrisă 
în tomul I, redactat tot de Georgeta Răduică, împărţit 
în două părţi. În prima, „Addenda”, sunt inserate titluri 
găsite  după  redactarea volumului I, între  care  se  numără 
şi Courrier de Moldavie, originalul acestuia aflându-

se la Moscova, fiind tipărit într-o tipografie mobilă 
a armatei ruse cantonată în Iaşi, în timpul unuia din 
multele războaie ruso-turce. În Biblioteca Academiei 
există numai fotocopia acestuia. Partea a doua 
„Corrigenda” cuprinde completări cu numere apărute 
ulterior sau descrieri de visu a unor titluri cu asterisc din 
tomul I. De exemplu Epoca literară, redactată în 1896 
de Ion Luca Caragiale. În total 2758 titluri plus alte 
432, în “Supliment”. Din păcate, în anul când s-a tipărit 
volumul al II-lea al Publicaţiilor periodice româneşti 
era interzis să vorbeşti despre periodicele, chiar scrise 
în limba română, apărute în Basarabia sau Cadrilater. 
Aşadar, cenzura le-a eliminat. Mai târziu această gravă 
eroare a fost oarecum remediată prin includerea lor în 
Dicţionarul Presei Româneşti (1731-1918) publicat în 
1995 de Georgeta şi Nicolin Răduică. 

Totuşi situaţia se schimbase în bine pentru 
bibliografie. La următorul volum, care urma să cuprindă 
presa apărută între 1919-1924 lucra un colectiv de 
şase persoane. Doi dintre ei sunt prezenţi şi astăzi şi 
au transmis altor doi bibliografi cele învăţate, aşadar 
fluxul continuă. Cel de-al treilea volum al Publicaţiilor 
periodice româneşti a apărut în 1987, conţinând 3398 
de titluri. Din acesta nu s-a exclus nimic din ceea ce a 
fost bibliografiat. Lipsurile din colecţiile bibliotecii au 
fost remediate prin consultarea altor mari biblioteci din 
ţară şi străinătate. Acelaşi regim l-a avut şi cel de-al 
patrulea tom format din 3919 titluri apărute în perioada 
1925-1930. S-au schimbat oamenii, dar metoda a fost 
respectată cu sfinţenie. Ea este condiţia indispensabilă a 
unităţii unei lucrări. Volumele de bibliografie formează 
un tot. Nici nu ai crede că de la apariţia primului volum 
până la cel de-al doilea s-au scurs 55 de ani! 

Sigur că s-au mai făcut unele completări pentru 
a-i ajuta pe cercetători. Astfel începând cu tomul II 
a apărut un paragraf de legătură cu tomul precedent, 
aşezat imediat după descrierea principală. În el se 
specifică dacă publicaţia a continuat sau a reapărut. 
De exemplu: Universul. Bucureşti: 1 ianuarie 1907 – 
22 noiembrie 1916; 31 decembrie 1918/13 ianuarie 
1919 (continuă). Zilnic. 64 x 45. Anul: 18 lei; nr.: 5 
bani. Fondator: Luigi Cazzavilan. Tip. „Universul”. 
Continuare. Apare de la 20 aug. 1884 (vezi tom I, p. 
758).6” Dacă publicaţia era descrisă din altă parte, 
se menţiona locul unde se află. La fel se făcea şi cu 
completările. Pentru publicaţiile existente în Biblioteca 
Academiei se indica cota (numărul publicaţiei aşezată 
în raft, indiciu de regăsire într-o bibliotecă), uşurând 
astfel căutarea. În tomul III s-a adăugat în partea de 
jos a fişei un paragraf care menţiona reproducerea în 
paginile publicaţiei a unor texte semnate de autori 
cunoscuţi. 

S-au specificat şi numele unor desenatori, 
caricaturişti, sau reproduceri după tablouri celebre. Ex.: 
Dacia. Ziar de dimineaţă. Bucureşti: 1/14 ianuarie 1919 
– 15 octombrie 1922 ... Fondator: Ştefan Zăvoianu. 
Director: Al. Vlahuţă (până la 23 nov. 1919), I. Al. 
Brătescu-Voineşti (până la 10 mai 1920; colaborator: 9 
iun. 1920). Continuare. Apare de la 23 nov. 1918 (vezi 
tom II, p. 173-174). 
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Texte: I. Simionescu, Nichifor Crainic, Al. 
Busuioceanu, Mihail Dragomirescu, I.C. Vissarion, N. 
Iorga, Virgil Madgearu, Tache Papahagi ş.a. Traduceri 
din: Vladimir Korolenko, Gabriel Dichter ş.a.7” 

În tomul al IV-lea, după menţionarea perioadei 
descrise s-a adăugat în paranteze drepte şi ultimul an 
de apariţie al publicaţiei anticipând perioada lungă în 
care se vor redacta următoarele tomuri. Ex: „Curentul. 
Bucureşti: 11 ianuarie 1928 – 31 decembrie 1930 (I-III: 
1-1055) [continuă până în 1944]. Director: Pamfil 
Şeicaru.8” 

Au apărut şi atât de necesarii indici de nume şi 
de localităţi. În prezent se lucrează la volumul al V-lea 
(1931-1935). Explozia presei din perioada respectivă 
a dublat aproape numărul de periodice existente în 
volumele anterioare, aşa că s-a hotărât, pentru reducerea 
timpului de apariţie a unui nou repertoriu bibliografic, 
divizarea volumului în mai multe părţi. În acest fel am 
izbutit ca numai în 6 ani să ducem la editură un volum 
cu 1425 de titluri (literele A-C). Considerând că sunteţi 
interesaţi de viitoarea apariţie, vă informăm că este 
format din 553 de continuări, (de exemplu” Arhivele 
Olteniei. Publicaţie bimestrială. Craiova: ianuarie/ 
februarie 1931 – mai/ decembrie 1935 (X-XIV: 53-
79/82) [continuă până în 1943] ... Continuare. Apare 
din ianuarie 1922 (vezi tom III, p. 51-52 şi tom IV, p. 
60). ).” 

Titluri noi sunt 872, multe fiind periodice 
importante pentru cultura română. (Ex: “Credinţa. Ziar 
independent de luptă politică şi spirituală. Bucureşti: 2 
decembrie 1933 – 31 decembrie 1935 [continuă până 
în 1938]. Director: Sandu Tudor. Schimbările de titlu, 
apariţia de suplimente cu titulatură proprie, contopirea 
de ziare etc. ne-a obligat să redactăm 283 de fişe de 
trimitere. Ca şi în celelalte tomuri avem publicaţii în 
limba germană (şvabe sau săseşti): 50, maghiare: 41, 
în alfabet slav: 9, câte unul sau doua în greacă, turcă, 
armeană şi albaneză. Am completat indicii cu unul de 
tipografii în care sunt menţionate şi cele proprii ziarelor. 

Din păcate, primele 4 volume s-au epuizat. 
Suntem conştienţi că până la atingerea momentului 
de fuziune cu bibliografia întocmită de Biblioteca 
Naţională (1952) va mai dura mult. E drept că nu este 
singura lucrare care se elaborează de aproape un secol. 
Dicţionarul limbii române – încredinţat lui Sextil 
Puşcariu de Academia Română a început să fie tipărit 
din 1906. Întrerupt în 1949, a fost reluat în deceniul al 
6-lea al secolului XX. Numai că pentru elaborarea lui 
şi-au unit forţele toate institutele de lingvistică din ţară. 
Colectivul de bibliografie al periodicelor din Biblioteca 
Academiei este alcătuit din 4 persoane – dintre care una 
are ca sarcină contopirea periodicelor apărute în cele 4 
tomuri şi înregistrarea lor pe calculator, devenind astfel 
un izvor virtual uşor de accesat şi pus la dispoziţia 
tuturor care sunt interesaţi de presa antebelică. Sperăm 
că alte lucrări legate de presă: dicţionare, antologii, 
indici de revistă, etc vor suplini cât de cât perioada 
nelucrată încă în bibliografia noastră, uşurând într-un 
fel munca cercetătorilor interesaţi de istoria presei. 
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Editura enciclopedică română, 1972. 

*** 
Analele Societăţii Academice Române (partea administrativă 
şi dezbaterile), Bucureşti, seria II, tom XV (1892/1893) – 
tom XVII (1894/1895). 
Creşterea colecţiunilor. Biblioteca Academiei Române, 
Bucureşti 1904-1942 (I-LIII) 
Breazu, Monica. Biblioteca unui european în: Revista de 
istorie a cărţii, Bucureşti, 2005 (an II, nr. 2), pp. 123-137. 
Desa Stanca, Un aspect al României europene la sfârşitul 
secolului al XIX-lea. Revista de istorie a cărţii, Bucureşti, 
2006/2007 (an III/IV, nr. 3/4), pp. 225-230. 

ABSTRACT
This article wishes to bring to public attention the 
importance of descriptive bibliography of periodicals. The 
history, presented from the first attempts till the volume 
currently in issue, refers to important moments that imposed 
this monumental work. It is summary presented each of 
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the fifth volumes, the method that has been used and the 
improvements from a volume to the other. Emphasizing their 
importance to know the Romanian press (newspapers and 
magazines) it express the regret that it is still in developing 
stage that European countries have surpassed for a long time. 
There are mentioned some names of forerunners, authors of 
bibliography: Nerva Hodoş, Al Sadi Ionescu and Georgeta 

Răduică. It makes tangential a short presentation from the 
beginning till 1935, date on which stops the last volume. 
The prospects for the future are seen with moderate 
optimism, underlined that the existence of retrospective 
bibliography is not in danger to disappear regardless of the 
rhythm that it will be work.

Palatul ziarului 
L’Independance roumaine, 

unde în anul 1897 a fost proiectat 
primul film din România
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Tematica religioasă şi-a găsit o amplă reflectare 
în paginile ziarului Basarabia, de-a lungul întregii 
sale perioade de activitate. Explicaţiile ar fi multiple. 
Colaboratorii acestei publicaţii periodice de limbă 
română conştientizau pe deplin importanţa bisericii 
ortodoxe în opera de emancipare naţională şi socială 
a românilor basarabeni. Faptul că în ultimul pătrar al 
secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, 
adică, în epoca Pobedonosţev, aceasta se înstrăinase 
în mod evident de poporul pe care îl păstorea, fiind 
tot mai mult erodată din interior de procesul de 
deznaţionalizare şi asimilare, provoca îngrijorarea 
liderilor mişcării naţionale din Basarabia. De aceea, 
în mai multe rânduri, liderii acestei mişcări, mai mulţi 
membri ai colegiului de redacţie, dar şi preoţi, precum şi 
persoane laice, au abordat, în pagina ziarului, multiple 
aspecte legate de locul şi rolul bisericii ortodoxe din 
ţinut în mişcarea naţională a românilor basarabeni. 
O altă explicaţie a unei preocupări constante pentru 
tematica cu caracter religios rezidă şi în faptul că o bună 
parte a colaboratorilor acestei publicaţii periodice erau 
absolvenţi ai Seminarului teologic din Chişinău sau îşi 
urmau, în acea perioadă, studiile la această instituţie de 
învăţământ. 

Una din problemele primordiale, de maximă 
importanţă pentru destinele populaţiei majoritare din 
ţinut, era reprezentarea adecvată a intereselor acesteia 
în Duma de Stat din capitala imperiului. Rezultatele 
alegerilor deputaţilor din partea Basarabiei, în cadrul 
acestui for important au provocat colaboratorilor 
acestei publicaţii periodice româneşti decepţii şi 
păreri de rău, întrucât, cei care au ajuns să fie aleşi nu 
întruneau calităţile necesare unor exponenţi veritabili 
ai dezideratelor şi aspiraţiilor românilor basarabeni. 
În articolul “Către cititori” din nr.1 al ziarului, Aleco 
Nour îşi exprima speranţa că preotul Vasile Gumă, 
ales deputat în Duma de Stat, alături de profesorul 
Grădescu, va fi capabil să promoveze interesele celor 
două milioane de basarabeni. În acelaşi timp, tânărul 
publicist de la Basarabia, constată cu amărăciune că, 

Publicistica cu caracter religios
în paginile ziarului „Basarabia”

(1906-1907)
Tatiana VARTA

dr., cercetător ştiinţific la Institut]ul de Istorie, Chişinău

spre deosebire de neamul românesc din România, 
Bucovina, Transilvania şi Macedonia, care “are mulţi 
vajnici luptători pentru interesele lui naţionale”, 
românii basarabeni nu aveau “fruntaşii săi”, care ar fi 
putut să-i reprezinte cu onoare în forul legislativ de la 
Sankt Petersburg1. 

Printre colaboratorii ziarului se vor remarca şi 
câţiva preoţi români, care vor aborda multiple probleme 
cu care se confrunta biserica ortodoxă din Basarabia. 
Din rândul acestora, s-a evidenţiat, în mod special, 
preotul Iulian Friptu, care, pe lângă vocaţia sa de păstor, 
poseda şi certe calităţi de publicist. În acelaşi număr 
prim al ziarului, preotul Iulian Friptu adresa un cuvânt 
de salut “fraţilor moldoveni”, în legătură cu apariţia 
primei publicaţii periodice din Basarabia în “limba 
noastră naţională”. Starea deplorabilă în care s-au 
pomenit românii basarabeni, aflaţi în faţa unui pericol 
de dispariţie, în propria lor ţară, ca şi amerindienii din 
America de Nord, putea fi curmată, în viziunea acestui 
preot, doar în urma “deşteptării” moldovenilor şi a 
implicării lor în viaţa socială, profitând şi de această 
publicaţie periodică, în calitate de tribună pentru 
promovarea revendicărilor lor fireşti2.

  Unul din cei mai redutabili şi temerari publicişti 
de la ziarul Basarabia a fost Ion Pelivan, care, deşi 
tânăr, deţinea o amplă experienţă de activitate cu 
conotaţie naţională, remarcându-se, în mod special, în 
acest sens, încă în perioada studiilor sale universitare, 
în oraşul Derpt (Tartu), Estonia, unde a condus câţiva 
ani pământenia studenţilor basarabeni de la instituţiile 
de învăţământ din acest oraş.3 Ion Pelivan, în articolul 
său cu caracter programatic, inserat în paginile aceluiaşi 
număr al publicaţiei, constata cu amărăciune, că, până 
şi biserica “s-a îndepărtat de inima şi de sufletul” 
moldoveanului, “fiind sâlită să săvârşească slujba 
dumneezeiască într-o limbă, pe care, cu mare greu o 
pricep şi însuşi păstorii bisericeşti”.4 Problematica cu 
caracter religios l-a preocupat, în mod constant, pe 
tânărul publicist, care exercita şi funcţia de redactor 
al acestei publicaţii periodice de limbă română. În 
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articolul «Către toţi moldovenii adevăraţi şi către preoţi 
îndeosebi”, Ion Pelivan relatează despre hotărârea 
congresului clerului din Basarabia, din noiembrie 
1905, care a decis înfiinţarea, în septembrie 1906, a 
două noi catedre în cadrul seminarului teologic: una 
de limbă “moldovenească” şi alta de cânt bisericesc, 
în limba română. Cheltuielile pentru asigurarea 
funcţionării celor două catedre urmau a fi acoperite 
din contul Eparhiei Chişinăului şi Hotinului. Între 
timp, un funcţionar din cadrul seminarului contestase 
o atare decizie, făcând referire la circulara nr.17 din 
anul 1896 a Sfântului Sinod din Sankt Peterspurg, care 
prevedea, ca în provinciile imperiului cu populaţie 
alogenă, precum erau: “Basarabia; Gruzia; Rutenia 
(Malorosia); Armenia şi altele, - să nu se mai înveţe 
limbile neamurilor acestora, fiindcă, după spusele 
preosfinţiţilor din ţările acestea, învăţătura aceasta nu 
mai aduce nici un folos”.

   Ion Pelivan, în replică, susţinea că “acest 
putregai de circulară” nu mai avea nici o însemnătate, 
în condiţiile, când, prin intermediul Manifestului din17 
octombrie 1905, au fost proclamate “slobozeniile de 
cuvânt, de credinţă, de cuget (libertatea conştiinţei - n.a.) 
şi altele…” În continuare, publicistul de la Basarabia 
formulează o întrebare retorică:”Dar mult vom mai 
răbda noi în şcolile noastre domnia « profesorilor » 
venetici şi birocraţi, care n-au nici o legătură morală cu 
poporul şi cu ţara noastră, şi care, fiind plătiţi de noi, 
moldovenii, îşi bat joc de noi???” Ion Pelivan îşi încheia 
articolul prin intermediul unui apel temerar adresat 
tuturor moldovenilor, dar mai ales, preoţilor: ”Noi ne 
adresăm către toţi moldovenii, în care s-a păstrat măcar 
o scânteie de simţământ românesc. Noi rugăm, mai ales 
preoţimea noastră, ca să-şi pună toată ostineala:doară 
năzuinţa „protestaniilor” venetici n-ar avea izbândă 
şi doară copiii noştri ar putea să-şi înveţe limba sa nu 
numai în toate şcolile începătoare(primare) şi mijlocii.” 
Cu îndrăzneala şi curajul care-l caracterizează, Ion 
Pelivan, apelând la raţiunea moldovenilor „în care s-a 
păstrat măcar o scânteie de simţământ românesc”, căuta 
să mobilizeze toată lumea de bună credinţă pentru a 
riposta politicilor de deznaţionalizare promovate şi 
prin intermediul bisericii, pentru a obţine soluţionarea 
uneia din principalele revendicări a mişcării naţionale 
româneşti din ţinut – studierea limbii române, nu numai 
în şcoala primară, ci şi în cea secundară.5

Alături de Ion Pelivan, un alt publicist extrem de 
prodigios de la ziarul Basarabia a fost şi Pan Halippa. 
Tematica religioasă a fost una predilectă pentru acest 
tânăr condeier. Spre deosebire de alţi colaboratori ai 
acestei publicaţii periodice de limbă română, P. Halippa, 
în luările sale de atitudine, a fost ceva mai tranşant, 
mai categoric în aprecieri şi critici aduse manifestărilor 
strâmbe din cadrul bisericii ortodoxe din imperiu şi, 
în mod special, a celeia din Basarabia. În articolul 
său „Iubilearul (omagiatul-n.a.) Constantin Petrovici 
Pobedonosţev”, semnat cu pseudonimul „Pintilie 
Kubolteanu”(transcris cu caractere latine) Pan Halippa 
îl critică, de o manieră absolut temerară, pe cel mai de 
temut personaj din Imperiul Rus din a doua jumătate 
a sec. al XIX-lea, Ober-procurorul Sf. Sinod, C. 

Pobedonosţev, care, în opinia publicistului basarabean, 
„a pus labele sale pe biserică, pe tagma duhovnicească, 
şi îndeobşte, pe tot lucrul credinţei poporului.” 
Învinuirile care i se aduc în continuare acestui important 
funcţionar sunt deosebit de grave: ”El fără milă a călcat 
în picioare sfintele porunci ale învăţăturei lui Hristos şi 
tot lucrul credinţei l-a făcut un mijloc (o măsură) pentru 
îndeplinirea cugetelor sale nelegiuite.” O altă acuză 
tranşantă, formulată de publicistul de la Basarabia, viza 
deformările grave survenite în statutul moral, altădată 
exemplar, al clerului din imperiu, din vina aceluiaşi C. 
Pobedonosţev:”Tagma duhovnicească a fost înhămată 
în hamul slujirii cugetelor lui Pobedonosţev, şi a 
căzut sub jugul robiei boiereşti. Preoţimea, slujitoarea 
norodului, a fost pusă la slujirea stăpânitorilor, poliţiei, 
jandarmilor şi bogătaşilor; pe norod ea a trebuit să-l 
uite.”

P. Halippa critică vehement politica promovată de 
Pobedonosţev faţă de popoarele alogene din imperiu, 
menţionând că ea a urmărit un scop major -„de a rusifica 
(rusi) toate neamurile trăitoare în Rusia, lipsindu-
le de limba lor, de şcolile lor naţionale şi chiar şi de 
Biserica lor, precum s-a „întâmplat cu noi, basarabenii 
moldoveni.” Tânărul publicist realizează în continuare, 
cu mult curaj, o radiografie exactă a politicilor de 
deznaţionalizare şi asimilare, promovate în teritoriile 
anexate de către autorităţile ecleziastice ruseşti, sub 
supravegherea strictă a lui Pobedonosţev:„Politica 
aceasta se îndeplinea în viaţă cu o barbarie nespusă: 
stăpânirea închidea şcolile naţionale, oprea tipărirea 
cărţilor şi gazetelor naţionale, încuia cu trei lăcăţi 
bisericile, în care slujba lui Dumnezeu se făcea nu-n 
limba slavonă (cea veche rusască). Iar câte momente 
vechi şi scumpe, din care omenirea viitoare ar înştiinţa 
despre faptele trecute, s-au pierdut din pricina barbarului 
Pobedonosţev! Despre acelea noi nici nu mai vorbim.”6 
Trebuie să recunoaştem, că un asemenea curaj în 
elucidarea politicilor nocive de deznaţionalizare şi 
asimilare promovate de autorităţile laice şi ecleziastice 
din imperiu, nu mai poate fi remarcat la alţi publicişti 
basarabeni din această perioadă.

În nr. 18 al ziarului, la rubruca „Drepturile 
cetăţeneşti” este publicat articolul „Voia cugetului 
(mărturisirei), semnat cu pseudonimul „Enclitica”, 
în care autorul abordează problema dreptului fiecărei 
persoane de a practica religia sa, considerând că „nu 
trebuie să aibă nimene voie ca să-l strâmtoreze pe 
cineva numai de aceea, că el mărturiseşte această lege, 
dar nu alta”, desigur „dacă legea aceasta nu aduce şi nu 
face vreo stricăciune”. După părerea autorului, anume 
libertatea conştiinţei „ nu dă la nimene voie ca el să 
facă râs de legea altuia, fie el turc, ovreu, rascolnic…”. 
În acelaşi articol mai este abordată şi problema 
independenţei bisericii în raport cu autorităţile laice: 
„biserica trebuie să fie slobodă de toată grija stăpânirei 
şi trebuie să fie cârmuită numai de sine însuşi, adică de 
sobor, ales de episcop, preoţi şi poporani”.7

În nr. 22 al ziarului Basarabia este inserat 
articolul „Material pentru dezlegarea chestiei agrare în 
Basarabia”, semnat cu pseudonimul G2, în care autorul 
ne face cunoscuţi cu propria viziune asupra istoriei 
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proprietăţilor funciare din Basarabia, inclusiv, a celor 
mănăstireşti.

Autorul articolului „Fiţi adevăraţi creştini”, care 
semnează „Ier. Onorie” aduce dovezi, după părerea 
sa, concludente, că „creştinismul este mai înaintat 
decât alte credinţe”, deoarece „propoveduieşte iubirea 
de aproapele”, iubire pentru „cei slabi şi oropsiţi”. 
Cu părere de rău, însă, este nevoit să constate că 
„adevăraţi-creştini” sunt puţini la număr: „Numai ici şi 
acolo se ridică din întunecinea neştiinţei şi al patimilor 
oarbe, câte un chip luminos de adevărat preot… care să 
aducă câte o rază de lumină în marea de întuneric…” 
Ca exemplu, este dat episcopul Samarei, Constantin, 
care „spune pe drept cuvânt, că în faţa învăţăturei lui 
Hristos nu există creştin sau ovreu, rus sau alte neamuri, 
ci cu toţii trebuie să fie fraţi şi sunt deopotrivă în faţa 
lui Dumnezeu”. Autorul consideră că „acela care aţâţă 
pe un om asupra altuia, este mai rău decât un păgân”.8

În trei numere consecutive ale ziarului - 22, 23 
şi 24, Gr. D. Constantinescu, român din Moldova de 
la est de Prut, cu studii la Academia teologică de la 
Kiev, care a preferat să rămână în Basarabia pentru 
a contribui la emanciparea naţională a conaţionalilor 
săi din provincia înstrăinată, publică cu pseudonimele 
„Dac”şi „Bogoslov” un amplu articol cu genericul 
„Însemnătatea limbei la un norod şi la Moldoveni 
în parte”. Autorul acordă o atenţie specială rolului 
bisericii ortodoxe în procesul de constituire şi afirmare 
a poporului român. În partea a treia a acestui articol 
Gr. D. Constantinescu realizează o scurtă retrospectivă 
istorică, arătând toate etapele evoluţiei creştinismului 
în spaţiul românesc şi la românii moldoveni, în parte, 
elucidând unele momente legate de utilizarea în biserică 
a limbii slavone, introducerea căreia „a ţinut în loc 
mintea şi inima românească”, şi a celei greceşti, care 
a condus la schimbarea „societăţii româneşti întru atât, 
încât se părea că ar fi cu totul o comunitate grecească”. 
Autorul a preferat o atare abordare „pentru ca să ne 
putem da bine sama de greutăţile cu care s-a luptat 
poporul român în decursul veacurilor,… cu scopul 
de a pricepe mai bine şi starea fraţilor Moldoveni din 
Basarabia cari n-au încă dreptul de a auzi şi învăţa 
cuvântul lui Dumnezeu în biserică şi în şcoală să se 
lumineze – în graiul naţional!”. Gr. D. Constantinescu 
acordă atenţie specială elucidării evoluţiei statutului 
limbii române în biserica ortodoxă din ţinut, subliniind 
însemnătatea „propoveduirii adevărului dumnezeesc 
tuturor popoarelor în limba lor proprie”.9

Un loc aparte în paginile ziarului Basarabia i-a 
fost rezervat deciziilor extrem de importante adoptate 
de congresul clerului din Basarabia, din august 1906, 
care au fost puternic influenţate de evenimentele ce se 
desfăşurau la scara imperiului, dar şi în Basarabia, în 
condiţiile primei revoluţii ruse. În nr.31 al ziarului din 
10 septembrie 1906 a fost inserat articolul „Hotărârile 
siezdului de eparhie”, în care se relata despre deciziile 
adoptate de către congresul clerului din Eparhia 
Chişinăului şi Hotinului, care a avut loc în august 
1906. Forul eparhial a hotărât să-i solicite episcopului 
Vladimir Sinkovski să intervină pe lângă Sf. Sinod de 
la Sankt Petersburg pentru a obţine acordul ca o parte 

din veniturile obţinute de pe domeniile „mănăstirilor 
de peste brazdă”, în mărime de 1500 ruble să fie oferite 
pentru „întreţinerea catedrei de limbă moldovenească 
şi cântare bisericească moldovenească” din cadrul 
Seminarului teologic din Chişinău. De asemenea, 
congresul a decis să fie înfiinţată o şcoală de dascăli 
la mănăstirea Căpriana, a cărei finanţare urma să se 
efectueze din veniturile domeniilor basarabene ale 
aceloraşi mănăstiri de peste hotare. În cazul când nu s-ar 
fi putut obţine o astfel de aprobare, respectiva şcoală 
de dascăli urma să fie înfiinţată pe lângă mănăstirea 
Hârbovăţ, pe banii acestei mănăstiri şi altor mănăstiri 
din Basarabia. Durata studiilor la şcoala de dascăli 
urma să fie de doi ani de zile. Prioritate urma s-o aibă 
„cântarea bisericească slavonă şi moldovenească”, 
catehismul ortodox, „istoria Basarabiei, bisericească 
şi rusească”, limbile „slavonă, rusă şi moldovenească, 
purtarea hârtiilor bisericeşti şi cântarea din vioară 
(scripcă)”. Cheltuielile anuale pentru asigurarea unei 
bune funcţionări a acestei şcoli se preconizau la 6000 
ruble.

De asemenea, congresul clerului basarabean a 
decis asupra redeschiderii tipografiei eparhiale în casa 
dăruită eparhiei de mănăstirea Dobruja, „acolo unde 
era otelul „Peterburgskaia Gostiniţa”, adică în inima 
Chişinăului. Pe durata primului an, pentru asigurarea 
activităţii acestei tipografii, urmau să fie alocate 
veniturile fabricii eparhiale de lumânări, pentru ca, 
pe viitor, cheltuielile să fie acoperite „din veniturile 
viitoare ale tipografiei”. În această tipografie urmau 
să se tipărească „cărţi bisericeşti moldoveneşti”, 
revista”Chişinevschie Eparhialinîe Vedomosti” şi „tot 
ce trebuie pentru institutele eparhiale”. Un consiliu 
specia,l format din „misionerul eparhial, părintele 
Gurie, protopopul [M.] Ciachir, preotul C. Parfeniev şi 
alţii”, urma să coordoneze activitatea tipografiei. 

În două numere consecutive ale publicaţiei este 
inserat articolul lui Pan Halippa „Din viaţa tagmei 
duhovniceşti”, în care autorul arată necesitatea egalării 
în drepturi a dascălilor cu tagma preoţilor: „Preoţimea 
noastră este datoare a recunoaşte pentru dascăli unele 
drepturi o potrivă cu a[le] sale, pentru că ei sunt de 
asemenea slujitori în biserica lui Isus Hristos, ca 
şi preoţii”. „Aşteptând de la adunarea preoţilor din 
întreaga eparhie a Basarabiei o dezlegare într-adevăr 
creştinească”, Pan Halippa constată, cu mult regret, că 
cea mai mare parte a preoţilor delegaţi la Congresul 
clerului din Eparhia Chişinăului şi Hotinului care 
avusese loc la 25 august 1906 „încă zace în întuneric 
şi nu e gata a mărturisi îndeplin învăţătura lui Hristos”. 
Cererile dascălilor despre dreptul de vot a fiecăruia 
din ei la adunările blagociniei, dreptul de a avea 
reprezentanţii săi, cu vot decisiv, în „sfatul blagociniei”, 
dreptul de a avea delegaţii lor la adunările eparhiale, 
toate aceste cereri, pe care Pan Halippa le considera 
întemeiate, au fost „sfărâmate în bucăţi, după ce fiecare 
bucată a fost tunsă pân la atâta că nici n-o mai poţi 
cunoaşte”. „Urmele lucrării preoţilor”, după cum ironic 
scrie Pan Halippa, au fost dezastruoase pentru dascăli. 
Două cereri din cele trei formulate de dascăli: cea 
despre dreptul de vot al dascălilor în cadrul adunărilor 
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blagociniei şi cea cu referire la dreptul de a avea 
delegaţi la adunările eparhiale nici n-au fost acceptate, 
iar cea de-a treia cerere, cu referire la reprezentanţa 
dascălilor în „sfatul blagociniei” fusese „tunsă”, cum 
se exprimase autorul articolului, de nu mai rămăsese 
aproape nimic din ea: dascălii obţineau dreptul de a 
avea doar doi dascăli aleşi şi aceia fără vot hotărâtor, 
ci doar „cu glas de sfătuire”. Pan Halippa considera că 
toate acestea se întâmplau din cauza că între dascăli 
„nu era nici o unire şi nici un sfat”: „Legaţi-vă între voi 
c-o legătură, îi sfătuia autorul articolului, - arătaţi că şi 
voi sunteţi o putere… şi numai prin aşa fel de legătură 
voi veţi putea apăra drepturile voastre”.10

Cu stilul tranşant şi ireconciliabil care-l 
caracterizează, Pan Halippa înfierează un şir de vicii de 
care sufereau unii reprezentanţi ai clerului din cadrul 
bisericii ortodoxe din Basarabia. Tânărul publicist 
semnează un amplu articol cu genericul: „Pentru 
îmbunătăţirea soartei tagmei duhovniceşti”, în care 
elucidează multiplele probleme cu care se confruntă 
clerul din Basarabia. El critică activitatea extraclericală 
a mai multor preoţi care, din interes meschin, se 
aventuraseră să facă comerţ, să desfăşoare activităţi 
cămătăreşti. O altă categorie de preoţi, vizaţi de autor, 
erau criticaţi pentru exploatarea, în interese proprii, a 
terenurilor agricole acordate bisericilor de către stat. În 
felul acesta, menţionează autorul, „mulţi preoţi pornesc 
mari gospodării, se încunjoară cu turme de argaţi şi 
fiecare clipă în viaţa lor nu trece fără a nu se gândi 
despre trebile gospodăriei lumeşti, uitând despre acele 
cereşti, spre care îi cheamă învăţătura lui Hristos”. 
Publicistul de la Basarabia caută să identifice cauzele 
acestui fenomen regretabil şi ajunge la concluzia, că 
nu doar lăcomia umană îi determină să procedeze de 
o asemenea manieră, ci, în primul rând, faptul că ei nu 
„primesc leafă hotărâtă de la hazna”, adică nu au un 
salariu stabil. Fiind nevoiţi să consume o bună parte a 
timpului lor pentru întreţinerea gospodăriei, cultivarea 
terenurilor agricole, ei n-au suficient timp pentru a-şi 
onora obligaţiunile pentru care sunt destinaţi. Pan 
Halippa menţionează în acest sens: „Nu rar noi întâlnim 
preoţi, înfocaţi de o idee sfântă pentru a deştepta 
norodul cu lumina ştiinţei şi adevărului care sunt 
nevoiţi să se lepede de îndeplinirea ei cu desăvârşire 
din pricina ceea, că nevoile gospodăriei îi învăluiesc pe 
ei din toate părţile şi ei se îneacă în trebile lumeşti”.11

În pagina Basarabiei şi-a făcut debutul în calitate 
de publicist, dar şi de poet, cântăreţul limbii române, 
tânărul Alexie Mateevici, pe atunci student la seminarul 
teologic din Chişinău. În nr. 37 al ziarului, în cadrul 
rubricii „Corespondenţe”, tânărul seminarist Alexie 
Mateevici inserează un text cu genericul „Chestia 
preoţească”. În acest articol, studentul seminarist 
relatează despre drama prin care trecea familia sa 
după moartea tatălui său, preotul Mihail Mateevici, 
din satul Zaim, ţinutul Bender. Mamă-sa, preoteasa-
văduvă, cu patru copii minori, se adresase episcopului 
Vladimir cu rugămintea de a trimite în satul Zaim pe 
cumnatul ei, un preot tânăr, care ar fi putut să-i fie un 
sprijin în situaţia gravă în care se pomenise. Întrucât 
soţul ei, Mihail Mateevici, fiind un preot vrednic şi un 

bun gospodar, a reuşit să construiască o casă bună, să 
sădească o vie, parohia satului Zaim devenise atractivă 
pentru mai mulţi preoţi. Până la urmă, nu s-a ţinut cont 
de solicitarea văduvei, şi la Zaim a fost trimis preotul 
Gobjilă din satul Copceac, ţinutul Akkerman „din 
cei cu capitaluri în bancă, cu cruci pe pântece şi cu 
camilavcă în cap”. Văduva s-a pomenit alungată din 
casă, rămasă pe drumuri cu copiii orfani şi, pe deasupra, 
îmbolnăvindu-se grav.12 

Comportamentul indecent al unor reprezentanţi ai 
clerului basarabean a continuat să rămână un subiect de 
ziar important pentru publiciştii de la Basarabia. În nr. 
38, din 4 octombrie, în cadrul rubricii „Corespondenţe”, 
se relata despre incidentul care s-a produs în timpul 
mitirisirii (sfinţirii) bisericii din satul Circăieşti, ţinutul 
Bender, care a avut loc la 17 septembrie 1906, în cadrul 
căreia dascălul Efimie Miţulescu le-a administrat 
palme câtorva cântăreţi chiar în strană, în timpul slujbei 
bisericeşti. Dascălul respectiv deseori recurgea la 
pălmuirea ţăranilor din corul bisericesc. Bineînţeles că 
atare manifestări reprobabile, care deveniseră tot mai 
frecvente, erau invocate în pagina ziarului cu scopul de 
a contribui la eradicarea lor din cadrul bisericii. 

Una din problemele majore abordate în 
paginile ziarului Basarabia a fost şi cea a domeniilor 
basarabene, ale mănăstirilor închinate şi a lăcaşurilor 
sfinte din România. Vasile Oatu, care semnează cu 
tradiţionalul său pseudonim „Moşu Vasâle”, publică un 
articol consacrat acestui subiect cu genericul „Despre 
moşiile mănăstireşti în Basarabia”. În materialul 
publicat, autorul prezintă istoricul acestei probleme, 
elucidând modalităţile prin care cca 170 mii de desetine 
de teren arabil din Basarabia au fost oferite sub formă 
de danie lăcaşurilor sfinte din Moldova, dar şi de peste 
hotare. Din categoria donatorilor făceau parte atât 
oameni simpli, cât şi boieri şi chiar unii domnitori 
ai Moldovei. Autorul invocă exemplul  hrisovului 
domnesc al lui Duca Voievod, de la 3 august, anul 
7178 ( nr. 40), în care se vorbeşte despre scutirea 
mai multor sate din ţinuturile Hârlău, Suceava, Iaşi 
şi Cârligătura de toate obligaţiunile faţă de domnie, 
pentru ca „să aibă egumenul a trimite acel venit la 
Sfânta Dumnezeiască mănăstire a Ierusalimului, 
ca să fie acolo pentru fimiam şi pentru lampade şi 
pentru alte trebuincioase pentru acel loc sfânt”… În 
fragmentul al IV-lea al acestui articol, inserat în nr. 43 
al ziarului, Vasile Oatu constată că vechilii domeniilor 
basarabene ale mănăstirilor închinate „ foarte puţin 
se îngrijeau despre îndeplinirea condiţiunilor, cu care 
moşiile au fost închinate mănăstirilor, adică, să facă şi 
să întreţîie şpitaluri şi şcoale, să facă biserici, să dee 
ajutor vădănilor şi oamenilor săraci”. Abia după ce 
în Basarabia a fost instituită Zemstva, unii membri ai 
acesteia şi, „mai ales, răposatul Alexandr Matveevici 
Cotruţă mult a lucrat şi s-a stăruit, ca moşiile 
mănăstireşti să fie luate din stăpânirea călugărilor şi 
să fie date în stăpânirea zemstvei, pe acela temei, că 
veniturile de pe moşii nu se întrebuinţa de călugări după 
cum erau făcute aşezările în testamentele şi zapisurile 
darnice a [le] dăruitorilor”.( ) Chiar şi după instituirea 
administrării domeniilor basarabene ale mănăstirilor 
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închinate de către autorităţile ţariste şi acordarea prin 
licitaţie a terenurilor agricole, constată autorul, ţăranii 
basarabeni n-au putut beneficia de aceste terenuri, ele, 
în majoritatea cazurilor, nimerind pe mâna arendaşilor 
străini.13 

La 26 octombrie 1906 a fost inaugurată, în 
mod festiv, tipografia eparhială. În felul acesta, după 
o întrerupere de peste un sfert de secol, se reanima 
activitatea unei importante instituţii ecleziastice din 
cadrul Eparhiei Chişinăului şi Hotinului, cea care a 
fost „tipografia exarhicească” , al cărui ctitor a fost 
mitropolitul Gavriil Bănulescu -Bodoni. În mare măsură, 
această izbândă se datora clerului român din Basarabia 
care a revendicat, în mod consecvent, în special în 
cadrul congreselor anuale, necesitatea revigorării 
tipografiei eparhiale de carte românească. În perioada 
imediat următoare, în deceniul care a precedat unirea 
Basarabiei cu România, în cadrul acestei tipografii au 
fost tipărite câteva zeci de mii de cărţi de cult, care 
au fost distribuite în parohiile româneşti ale ţinutului, 
aceasta având un impact benefic asupra spiritului 
naţional românesc din Basarabia. În nr. 45 al ziarului 
Basarabia au fost inserate trei articole consacrate 
acestui important eveniment. Primul din aceste texte 
era o felicitare din partea colegiului redacţional, 
cu genericul „Preoţi, iubitori de neam”, în care erau 
elogiate eforturile depuse de un grup de preoţi, care 
s-au încununat cu redeschiderea tipografiei eparhiale. 
Autorul anonim al acestui text-felicitare menţiona, 
între altele: „Prin marea sârguinţă a comisiunii numită 
de adunarea preoţilor din anul 1905 şi alcătuită din sf. 
părinţi: protopopul C. Popovici; misionarul eparhial, 
ieromonahul Gurie; preoţii C. Parfeniev şi A. Evstratiev 
şi mărită în anul curgător prin protopopii M. Ciachir, M. 
Plămădeală, preoţii A. Baltaga şi M. Cecan - s-a deschis 
la 26 octombrie, tipografia eparhială moldovenească. 
Ea a fost sfinţită de preosf. Arcadie, vicar al Eparhiei 
Chişinăului, în fiinţa (în prezenţa-n.a.) preosfinţitului 
Vladimir. Felicităm pe cinstiţii părinţii noştri pentru 
lupta lor pentru binele culturei noastre moldoveneşti şi 
îi îndemnăm în numele poporului ca să nu se oprească 
pe cale pe jumătate, ci să lupte şi pentru şcolele pe limba 
moldovenească, precum şi pentru drepturile vechi, pe 
care moldovenii le-au avut în 1818 sub ţarul Alexandru 
I, de fericită aducere aminte”.14 

În prima pagină a aceluiaşi număr de ziar a fost 
inserat şi un editorial cu genericul „O sărbătoare a 
moldovenilor”, dedicat aceluiaşi eveniment important, 
al cărui autor este învăţătorul Mihail Vântu, care 
semnează cu pseudonimul „Mihai F.”. Autorul scoate 
în evidenţă meritele clerului român din Basarabia 
în reanimarea tipografiei eparhiale:„Întemeierea 
tipografiei pentru tipărirea cărţilor moldoveneşti după 
stăruinţa preoţimii, ne arată mai întâi că şi preoţii au 
recunoscut nevoile moldovenilor şi că ei au toată putinţa 
de a veni în ajutorul poporului…La 26 octombrie la 
deschiderea tipografiei preoţii au dovedit că puterea 
tagmei preoţeşti va putea fi spre mare ajutor poporului 
moldovean”. Editorialistul de la Basarabia, pe drept 
cuvânt, considera acest eveniment de importanţă 
istorică: „Ziua deschiderii acestei tipografii a fost o 

mare sărbătoare a moldovenilor şi numele celor ce au 
luptat la această sfântă afacere, vor fi scrise pe paginile 
istoriei de renaştere [a] moldovenilor din Basarabia”. 

La această festivitate au fost de faţă şi înalte 
oficialităţi ale Basarabiei: guvernatorul Alexei 
Haruzin şi Vladimir Sinkovski, episcop al Eparhiei 
Chişinăului şi Hotinului. În debutul festivităţilor, după 
câteva alocuţiuni în limba rusă, au urmat mai multe 
discursuri în limba română, fapt consemnat şi de 
autorul articolului:„Când după cuvântările ruseşti, în 
faţa autorităţilor, s-au început cuvântări moldoveneşti, 
părea că un vânt de primăvară a respins norii de pe 
feţele părtaşilor la adunare şi în cameră au răzbătut 
razele strălucitului soare. Limba a întru[n]it fraţii 
cu deosebite păreri politice şi sângele unui neam a 
recunoscut toate nevoile poporului”.

Mihail Vântu îşi încheia editorialul cu un 
fervent apel adresat preoţilor Basarabiei: „Cinstiţi 
părinţi! Pentru binele poporului să aveţi bărbăţie 
cetăţenească, luptaţi-vă pentru binele norodului, cereţi 
şcoli moldoveneşti şi tot ce va fi lui de folos! Şi atunci, 
prin asemenea fapte, poporul vă va recunoaşte de 
binevoitori ai lui, a vedea în voi înţelepţi conducători şi 
se va porni pe o cale de propăşire. Preoţilor! Bateţi că 
vi se va deschide, cereţi, că vi se va da, faceţi, că puteţi 
face şi veţi binemerita de la neamul vostru!”15

O relatare mai amplă despre acest important 
eveniment este inserată în articolul „Însemnata sărbare 
moldovenească”, semnat de un autor anonim cu 
pseudonimul „Hronicar”. Acesta reproduce succint 
ideile principale din alocuţiunile rostite în cadrul acestei 
festivităţi. După sfinţirea tipografiei, ieromonahul Gurie 
Grosu, în cuvântarea sa, a evocat evoluţia tiparului şi 
„însemnătatea învăţăturii cu cărţi bisericeşti pe limba 
moldovenească”. Episcopul Vladimir „a grăit prea 
frumos”, menţionând „că învăţătura lui Hristos nu se 
poate propovădui şi înţelege decât pe limba-mamă a 
fiecărui popor…şi tipografia moldovenească va face ca 
învăţăturile moralei creştineşti să pătrundă şi mai adânc 
în popor cu ajutorul limbei moldoveneşti”. Pe înaltul 
prelat l-a succedat la cuvânt guvernatorul Basarabiei, 
A. Haruzin, care a scos în evidenţă importanţa 
tipografiei moldoveneşti pentru „un milion şi jumătate 
de moldoveni”. Indicând această cifră, guvernatorul A. 
Haruzin îi dăduse, în felul acesta, dreptate, episcopului 
Vladimir, care, în alocuţiunea sa, l-a invocat pe un 
autor rus, Vesthauzen care demonstrase că în Basarabia 
83% din populaţia acesteia erau moldoveni, adică ceva 
mai mult de un milion şi jumătate de persoane. Totuşi, 
A. Haruzin a căutat să precizeze că „ este greu a şti 
câţi moldoveni sunt în Basarabia, fiindcă la ultima 
numărătoare ( recensământul de la 1897 – n.a.) au 
fost trecuţi, ca ruşi, şi mulţi moldoveni care vorbeau 
ruseşte. Era o recunoaştere îndrăzneaţă a celor două 
oficialităţi ruse, care, în felul acesta, contestau datele 
oficiale ale recensământului de la 1897, care indica că 
în Basarabia, la acel moment, ar fi fost 47% români-
moldoveni. Preotul N. Laşcov a evidenţiat însemnătatea 
tipografiei şi bucuria enormă pentru moldoveni, „că 
după ce li s-a fost scoasă limba din cărţi şi din biserici, 
acum iar o vor avea”, evidenţiind meritul deosebit al 
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guvernatorul Basarabiei şi al episcopului Vladimir în 
realizarea acestui proiect. Preotul Evstratiev „a grăit 
cu multă însufleţire şi pe moldoveneşte, arătând ce 
mare lucru este pentru moldoveni tipografia de faţă”. 
Apoi „s-a cântat pe moldoveneşte „Mulţi ani trăiască”, 
mai ales de către părintele Plămădeală, care cu glas 
moldovenesc prea plăcut a încântat pe moldoveni”. 

Părintele M. Ciachir, preşedintele comisiei 
de administrare a tipografiei, anunţase audienţa că 
la respectiva festivitate erau prezenţi şi un grup de 
colaboratori ai ziarului Basarabia, „tineri luptători 
pentru cultura moldovenească”, invitând pe cei prezenţi 
să ridice un păhar în sănătatea colectivului redacţiei 
acestei publicaţii periodice. Din numele acestei echipe 
de ziarişti a vorbit o persoană, a cărui nume cronicarul 
nu-l divulgă şi care a menţionat, între altele, „că norodul 
zace în sărăcie, şi numai când va scăpa de dânsa, atunci şi 
învăţăturile sfintei religii vor putea cu mai mult folos să 
fie propovăduite în popor”. Următorul la cuvânt fusese 
invitat Sergiu Cujbă, „ca împuternicit a[l] mai multor 
ziare româneşti şi, mai ales, al ziarului „Universul”, unul 
din cele mai răspândite şi care nu face politică”. Acest 
ziarist regăţean, originar din Basarabia, colaborator al 
publicaţiei periodice cu acelaşi nume, menţionase că 
„o mare bucurie va cuprinde pe cei din Regat, când vor 
auzi de înalta ispravă a sfinţilor părinţi şi că, după o 
sută de ani de răbdare, vor avea cărţile lor bisericeşti 
pe scumpa lor limbă-mamă”. Vorbitorul şi-a încheiat 
discursul cu un apel, menţionând că, „ rămânând 
credincioşi cetăţeni ai statului, moldovenii să nu lase 
să se stingă scânteia dumnezeiască, pusă lor în inimă 
şi care este scânteia limbei, a culturei şi a drepturilor 
moldoveneşti”. În finalul cronicii sale, autorul acesteia 
menţionează că „vorbitorii români (moldoveni) au fost 
îmbrăţişaţi de sfinţii părinţi şi felicitaţi (hiritisiţi) de 
către toţi lucrătorii din tipografie”16.În cadrul acestei 
festivităţi, în limba română au mai vorbit preoţii A. 
Istrati, A. Baltaga, C. Partenie.17

În nr. 50 al ziarului, apărut la 15 noiembrie, este 
publicat articolul „Preoţi, cereţi şcoli moldoveneşti!”, 
al cărui autor semnează „Pr. Onofrei”(probabil, 
preotul Onofrei). Articolul debutează cu o apreciere 
înaltă a rolului preoţimii de-a lungul istoriei: „În lupta 
poporului pentru îndreptarea vieţii , preoţii poporani, 
când şi-au cunoscut datoria, au jucat întotdeauna un 
rol frumos. Ei au stat cu fapta şi cu cuvântul pentru 
bunăstare a bietului norod, ba de multe ori şi-au pus 
chiar a lor soartă în cumpănă, ca să izbândească în ţelul 
lor binevoitor”.

Menţionând aportul clerului în lupta pentru 
emanciparea românilor din teritoriile înstrăinate, 
autorul consideră că anume preoţimii i se datorează 
faptul că „românii din Transilvania şi din Ungaria au 
astăzi şcoli şi biserică pe limba mamă”. Autorul invocă 
numele celor mai străluciţi reprezentanţi ai mişcării de 
emancipare naţională a românilor din Ungaria – Samuil 
Micu, Petru Maior, Gheorghe Şincai, mitropolitul 
Andrei Şaguna: „Dacă n-ar fi luptat ei, menţionează 
autorul,- astăzi românii (moldoveni) ar zace şi acum în 
întunecime de batjocura celorlalte naţii”.

În Muntenia şi Moldova, după părerea autorului, 

preoţii la fel s-au aflat în primele rânduri ale mişcării 
de emancipare naţională: „Preoţii au fost cei dintâi care 
au început tipărirea cărţilor, iar mitropoliţi ca Dosoftei 
şi Veniamin Costache sunt o podoabă a neamului 
moldovenesc, … episcopul Ilarion în vremea răscoalei 
lui Tudor Vladimirescu la 1821 în Muntenia a ajutat 
foarte mult ca poporul să scape de sub jugul grecilor 
şi a împilătorilor de tot felul, … preotul Şapcă, care la 
anul 1848 s-a pus în fruntea norodului, … a dus lupta 
pentru slobozenia lui”. Făcând o generalizare a celor 
relatate, autorul arată că locul „adevăratului preot şi 
apostol este în fruntea turmei sale, pentru ca s-o apere 
de nedreptate şi să lupte pentru soarta ei mai bună”.

În final autorul adresează un apel către preoţii 
din Basarabia, în care îi îndeamnă să ia „pildă de la 
preoţii din România, Ungaria şi Bucovina”: „Stăruiţi, 
îngrijiţi şi luptaţi ca poporul să scape de întunecime,… 
ca poporul să dobândească şcoala sa moldovenească şi 
deci cereţi din toată inima: noi vrem şcoli moldoveneşti 
şi limba mamă în biserică”. 

În articolul „Limba moldovenească în biserică” 
era abordat acelaşi subiect – necesitatea stringentă 
a introducerii limbii române în şcoli şi biserică. 
Autorul articolului relata cu o vădită satisfacţie „că 
din binecuvântarea iubitorului de neam, al sf. c. 
protoiereului Popovici şi al păr. rector al seminarului, 
s-a ţinut în biserica nouă de lângă ţântirim o predică 
(propoveduire) în limba moldovenească”. Autorul 
predicii, se pare că era Teodor Inculeţ, fratele mai 
mic al lui Ion Inculeţ, student la Seminarul teologic 
din Chişinău, care „ a arătat, spre mulţumirea tuturor 
poporanilor moldoveni din biserică, cum că moldovenii 
nu pot să propăşească din pricina că limba în şcoală şi 
în biserică nu este cea moldovenească”.

În continuare, în acest articol este reprodus textul 
integral al predicii, ţinute de „tânărul propoveduitor 
pentru cultură şi limbă moldovenească, D. Inculeţ”, 
„la cererea celor mai mulţi ascultători din biserică”.
Considerând şcoala o a două biserică „pentru că aici 
copiii învaţă cuvântul lui Dumnezeu, aici ei cresc în 
moravuri bune, că tare să stea între furtunile şi valurile 
lumeşti”, tânărul predicator este alarmat că un număr 
mare de copii, mai ales fete, rămân în afara şcolii, astfel 
fiind „osândiţi să crească în întunecimea neştiinţei”. 
Printre cauzele acestui fenomen regretabil el invoca 
numărul insuficient de şcoli şi ce e şi mai trist, în 
viziunea lui T. Inculeţ, ignoranţa părinţilor care, „nu 
cunosc încă folosul mare al învăţării”, acest din urmă 
fapt datorându-se scoaterii „pentru scopurile rusărei” 
(rusificării-n.a.) din şcoli, biserică şi instituţiile publice 
a limbii române.

Tânărul seminarist considera că, în pofida acestui 
fapt, românii basarabeni „nu s-au prefăcut în ruşi, 
însă au început numai în privinţa culturală a rămâne 
de alte popoare”. Inculţi, disperaţi, din cauza sărăciei, 
dispreţuiţi şi obijduiţi de alte popoare, moldovenii din 
Basarabia, a căror nume, după părerea lui T. Inculeţ, 
s-a făcut un nume de sudalmă”, „se leapădă de poporul 
său”, de obârşia lor. Cauza principală a unei atare 
situaţii disperate a românilor moldoveni din Basarabia, 
în viziunea autorului discursului, rezidă în faptul că „lui 
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i s-a luat limba, că învăţătura începătoare se predă lui 
în limba rusă”, neînţeleasă de elevi. Părerea tânărului 
seminarist este că anume acestui fapt i se datorează 
„nebăgarea în seamă a şcolilor îndeobşte” şi „nebăgarea 
de seamă şi către biserica lui Dumnezeu pentru că şi 
acolo slujba dumnezeiască îi în limba streină, pe care 
moldoveanul nu o înţelege”.

În continuare autorul predicii menţionează 
cu satisfacţie „că de acu nu-i departe vremea aceea 
când … ţăranul moldovean vi l-a lăuda pe Dumnezeu 
în limba lui”, invocând unele schimbări în bine, în 
această privinţă, cum ar fi : deschiderea tipografiei 
eparhiale „unde şi-a început de acu a se tipări cărţi 
bisericeşti moldoveneşti”, instituirea predării limbii 
„moldoveneşti” în „seminarul duhovnicesc local” şi la 
şcoala eparhială de fete. Totodată, tânărul propovăduitor 
accentua necesitatea introducerii predării limbii române 
în şcoala primară, „deoarece ţăranul moldovean este 
cel, care are mai mare nevoie de ea”.

În finalul discursului său, tânărul predicator 
adresează părinţilor rugămintea să-şi trimită copiii la 
şcoli: „Taţilor şi mame! Duceţi-vă cu dragoste copii[i] 
voştri – şi fete şi băieţi – la şcoli… Acolo ei vor învăţa 
legea lui Dumnezeu, acolo ei vor cunoaşte binele şi 
lumina şi vor creşte Ziditorului în slavă, vouă spre 
mângâiere, bisericii şi pomântului părintesc pentru 
folos”.18

În nr 53 al ziarului, în cadrul rubricii „Păreri 
sincere”, este publicat articolul semnat cu iniţialele 
«Ю.Ф», care , se pare, este Iulian Friptu: „Frăţimea 
Naşterii lui Hristos în Chişinău”, în care se relata despre 
înfiinţarea societăţii „Naşterea lui Hristos”, unul din 
scopurile acesteia fiind „să dee poporului moldovenesc 
din Basarabia material de cetire în limba sa naţională – 
lucru plăcut şi demult dorit”. Propunându-şi ca obiectiv 
major realizarea acestei sarcini, societatea „a început a 
tipări pe limba moldovenească cărticele şi foişoare cu 
predici (propovediri), mai mult traduse din limba rusă, 
care le împrăştie prin biserici cu îndatorirea preoţilor 
de a citi poporului”. Din articol aflăm că părintele 
Plămădeală avea cea mai activă implicare în apariţia 
acestor predici, el, de fapt, fiind „singurul corespondent 
al Frăţimii, tălmăcitor de pe limba rusească pe cea 
moldovenească”. Unica solicitare a autorului articolului 
era ca „limba predicilor lui să fie cel puţin mai netedă”, 
totodată găsindu-i-se mai multe scuze preotului 
Plămădeală, pentru limba „ zgripţuroasă”, printre care 
şi cea că „având pe mâini prea mult material de tradus, 
este nevoit să traducă buchi-n- buchi”.

Autorul era nevoit să constate, cu părere de 
rău, că „frăţimea îndeobşte aduce prea puţin folos 
poporului şi chiar preoţimea nu vede în ce se iveşte 
lucrarea frăţimei, nu mai vorbim acum de mereni, care 
nici nu ştiu de frăţime”. Cauza unei astfel de stări a 
lucrurilor, după părerea autorului, era faptul că „între 
frăţime şi între preoţimea eparhială nu e nici o legătură 
de inimă, deşi fiecare preot e membru al frăţimei”. 
Autorul considera că unicul aport al preoţilor în 
activitatea Frăţimii erau „cele 50 cop., care este dator 
preotul să dee la fondul frăţimei”. Se constata cu regret, 
că Frăţimea ar fi putut deveni „ un aşezământ de o mare 

însemnătate”, care ar contribui la „râdicarea culturei, 
mai ales, moldovenească-naţională”. Bine intenţionat, 
autorul propune noi modalităţi de activitate a societăţii 
„care este datoare să facă mult mai mult”: „ar putea 
scoate la lumină pentru moldoveni abecedare (buchere), 
dicţionare şi alte cărţi de învăţătură, cărţi cu ştiinţe din 
istoria bisericească, din istoria cetăţenească, din ştiinţele 
culturii, vreun jurnal poporan, ar putea organiza horuri 
moldoveneşti, lecţii în limba moldovenească”. Dar 
lucrul cel mai important, după părerea autorului, era 
deschiderea de „şcoli cu învăţătură în limba naţională”, 
la care lucrare „să fie atrasă toată preoţimea eparhială”. 
În concluzie, autorul articolului scrie că doar astfel 
„frăţimea ar merita şi ar dobândi mulţumirea cea mai 
mare din partea poporului moldovean”.19 

În articolul „Seminarul şi „adevăraţii ruşi”, 
autorul, care semnează cu iniţialele „G2”, relatează 
despre incidentul produs în incinta tribunalului, în 
timpul procesului de judecată, între redactorul ziarului 
„Bessarabskaia Jizni”, F. Zaharov şi P. Cruşevan, 
„preşedintele „Ligii poporului rus”, când „un părtaş 
a lui d-l Cruşevan, adică om „adevărat rus”, V. I. 
Globaciov, a tras lui d-l Zaharov o palmă peste obraz”.

Indignate de comportamentul „sutaşului negru”, 
mai multe persoane particulare, dar şi diverse societăţi 
au trimis pătimitului scrisori de susţinere, în care 
„îi arătau consimţirile lor calde şi ciuda împotriva 
„adevăraţilor ruşi”. Una din aceste scrisori, după 
părerea autorului articolului „cea mai însemnată”, a 
fost semnată de 122 de elevi ai seminarului teologic 
din Chişinău. Scrisoarea seminariştilor a fost publicată 
integral în cadrul articolului. Ea conţine cuvinte de 
apreciere, susţinere şi recunoştinţă adresate dl Zaharov 
„pentru lupta grea, care vine dumneavoastre a o duce 
pentru soarta mai bună, pentru zile mai bune a noastrei 
nenorocitei şi prăpăditei patrii” şi de condamnare a 
lui Globaciov „hoţului din liga „adevăraţilor ruşi” şi a 
organizaţiei din care făcea parte.

Autorul considera că această scrisoare a arătat 
întregii societăţi că „seminarul nu e reacţionar” şi că 
aceşti 122 de elevi pot servi un bun exemplu pentru 
ţărani, cărora, prin intermediul scrisorii, le transmit un 
mesaj clar: că seminariştii sunt alături de ei (ţăranii), că 
„ei luptă pentru o viaţă mai bună a întregului popor” 
şi , mai ales, pentru ţărani. Autorul este nevoit să 
constate cu regret că şi printre seminarişti sunt „oameni 
întunecaţi, care nu cunosc ce fac”, „indivizi care nu se 
ruşinează să se lupte cu orice mijloace până ajung şi 
la şpionaj”. În continuare autorul îi avertizează pe doi 
seminarişti, „unul din clasa a 6 şi unu din a 4, care sunt 
şpioni” să se lase de ticăloşii, ca să scape „ de ocara 
întregii societăţi”, altfel le vor fi publicate în paginile 
ziarului numele, „dacă aceasta a trebui”.

Scrisoarea seminariştilor i-a speriat pe „sutaşii 
negri”, ca urmare, chiar a doua zi Cruşevan, care 
„credea că toţi seminariştii sunt părtaşii lor”, în ziarul 
lui s-a năpustit asupra acestora şi „cu spumă la gură îi 
înjură, îi blastămă şi-i afuriseşte”. 

Nu întârziase nici reacţiile din partea rectorului 
seminarului Kazanski, care începuse căutarea 
şi identificarea celor care „au iscălit scrisoarea 
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„necredinciosului” Zaharov”. Părintele Volovei, 
indignat de „obrăznicia” seminariştilor, se adresează 
arhiereului cu „jalobă”, în care cere ca aceştia să fie 
alungaţi din seminar. Rectorului îi mai parvin încă 
două „jalobe” din partea „adevăraţilor ruşi”, cu aceeaşi 
cerere de excludere din seminar a semnatarilor scrisorii.

În finalul articolului, autorul relatează cu vădită 
satisfacţie, că la cererea rectorului, de a-şi retrage 
semnăturile, „seminariştii nici nu gândesc despre 
asta”, mai mult decât atât, ei „mai strâng încă 100 de 
iscălituri”.20 

În nr. 58 al ziarului Basarabia, apărut la 25 
decembrie 1906, Alexe Mateevici semnează cu 
pseudonimul „Alecu Mateescu” articolul „Colindele 
Crăciunului”, în care ne familiarizează cu modul în 
care moldovenii basarabeni se pregăteau de sărbătorile 
de iarnă şi, în special, de sărbătorile Crăciunului: 
„bărbaţii… se mai duc prin ocoluri, de mai văd 
vitele, mai dreg acoperemântul casei,… femeile mai 
porăduiesc prin casă, o muruie , o dau cu var, trag brâie 
frumoase…chiar bătrânii, şi ei parcă mai răsar oleacă 
înaintea Crăciunului… dar cea mai mare bucurie o 
simte tinerimea şi băieţărimea satului”. Colindele de 
Crăciun, considerate de autor „ceva foarte frumos, 
ca şi toate lucrurile minţii moldoveanului nostru 
basarabean” erau „cea mai însemnată pricină a bucuriei 
tineretului sătean”. A. Mateevici propune cititorului 
trei colinzi care după părerea lui sunt „strecurarea 
povestirilor din viaţa lui Hristos prin înţelegerea şi 
îndeobşte, prin viaţa sufletească a moldoveanului 
basarabean”. Tânărul Mateevici, viitorul cântăreţ al 
limbii române, se va manifesta plenar în pagina acestui 
ziar, sub multiple aspecte-în afară de cea de publicist, 
el se va produce şi în calitate de traducător, prozator, 
folclorist şi de poet.21 În acelaşi număr al ziarului, la 
rubrica „Scrisori către redacţie” este publicată o misivă, 
semnată de cinci ţărani din satul Răciula, în care este 
vizat preotul Vladimir Baltaga „care îmbla prin sate, ca 
să întemeieze „soiuzuri”. Indignaţi de „preocupările” 
părintelui Baltaga, semnatarii îi propuneau să-şi scoată 
veşmintele de preot şi să se îndeletnicească „cu politica 
(cu soiuzul”). Totodată aceştia îl avertizau, că în caz 
dacă nu-şi va onora pe viitor obligaţiunile sale directe 
– preoţia, şi se va ocupa”şi de alte trebi”, ei îşi rezervau 
dreptul de a se adresa arhiereului cu rugămintea „ori 
să te care pe dumneata de aici, - ori noi singuri te vom 
alunga”.

Semnatarii se adresează tuturor ţăranilor din 
volostea Tuzorei cu îndemnul să nu asculte de predicile 
preotului Baltaga, care nu spune nici un cuvânt despre 
problemele ţăranului, încălcarea drepturilor acestuia, ci 
doar „ne moronceşte nouă capul cu soiuzul ruşilor”.

În nr. 60 al publicaţiei, la rubrica „Corespondenţe”, 
aflăm că în târguşorul Făleşti, ţinutul Bălţi, preotul 
bisericii parohiale, membru al „Ligii adevăraţilor 
ruşi”, „alcătuită din câţiva ţărani şi babe”, a ordonat 
să se tragă clopotele în biserică „cu prilejul sfinţirii 
şi mutării la biserică a steagului „soiuzului”. Autorul 
relatează că „soiuznicii” ”foarte au dorit ca să le cânte 
horul şcolăresc, dar învăţătorul n-a vrut, măcar că un 
„soiuznic” îi dădea bani pentru asta”.

În numărul următor, la aceeaşi rubrică este 
publicat un material semnat de Ion Codreanu, în care se 
relatează despre comportamentul nedemn al preotului 
din satul Domulgeni, ţinutul Soroca – I. Nagacevschi, 
care împreună cu preotul Gh. Cernăuţean din satul 
Cotiujenii Mari din acelaşi ţinut, făceau propagandă în 
rândul sătenilor, pentru a-i determina pe aceştia să se 
înscrie în „Liga adevăraţilor ruşi”. Autorul menţionează 
cu satisfacţie că „cu mare trudă au găsit ei 15 oameni”, 
pe care i-au obligat să cotizeze câte o rublă în fondul 
„soiuzului”. Peste câteva zile au adus de la Chişinău şi 
au aşezat în biserică şi steagul „ligii”. A treia zi după 
Crăciun oamenii din sat „au început a se tulbura şi a 
cere de la preot iscăliturile şi rublele înapoi”, iar „bieţii 
soiuznici, scria I. Codreanu, stau cu frica în spinare şi 
nu ştiu – încotro li va sta”.22

În nr. 62 din 9 ianuarie 1907, la rubrica 
„Corespondenţe” se relatează că „obştia satului” Vadul-
lui-Vodă a scris o petiţie guvernatorului, în care s-a 
plâns pe „oreadnik”, care l-a ameninţat cu moartea pe 
dascălul bisericii, Onisim Stângaci, doar pentru faptul 
că acesta a schimbat locul steagului „Ligii adevăraţilor 
ruşi” în biserică. „Sălbăticia aceasta nemaiauzită a 
oreadnikului duşman” a dus la îmbolnăvirea gravă 
a dascălului bisericii. Indignaţi la limită, locuitorii 
satului, îi cer guvernatorului să înceapă „cât mai 
în grabă vreme o cercetare aspră însă cu dreptate”, 
menţionând că „pentru treaba aceasta” aveau nevoie „de 
o persoană, care ar şti limba moldovenească”, deoarece 
„fostul breslaş (cinovnik)”, care cercetase cazul „limba 
moldovenească nu o ştia şi după cum se vedea, singur 
făcea parte din „soiuzul adevăraţilor ruşi”. 

La aceeaşi rubrică se relata şi despre preotul 
Tucicovschi, din satul Bravicea, ţinutul Orhei, unul din 
„căpitanii „soiuzului” „care vinde cealâ câte 3 copeice 
păhăruţu”. Autorul materialului îl sfătuieşte „din toată 
inima” pe preot să treacă la vinderea băuturilor mai tari, 
fiindcă-i „altă gâscă, când îi tumăneşti capu ţăranului 
c-o crişcă de rachiu, sau c-o ocă de vin”. 

În nr. 63 Ion Pelivan îşi publică articolul „Preoţii 
şi politica”, pe care-l semnează cu pseudonimul „Ion 
Gându”. Autorul considera că întrebarea: trebuie sau 
nu preoţii să participe la lupta politică, putea avea un 
singur răspuns: „Preoţii, ca păstori ai poporului, sunt 
datori întotdeauna să meargă înaintea lui, dar nu să se 
ascundă după spinarea lui”. În continuare, I. Pelivan 
scrie:.„Preoţii – păstorii poporului, preoţii, cari trăiesc 
din munca poporului, preoţii, cari înşişi sunt din sânul 
poporului – aceşti preoţi n-au voie să lepede poporul la 
vreme de nevoie şi la un timp greu, când el prin luptă, 
foame şi sânge îşi dobândeşte o viaţă mai uşoară şi mai 
fericită”. Numărul unor astfel de preoţi, menţionează 
autorul, era unul mare. Anume din rândul acestora 
făceau parte preoţii-deputaţi în Duma de stat „care fără 
nici o îndoială şi fără nici o frică lămureau în dumă, 
că poporul să trăiască aşa precum a trăit pîn acum mai 
mult nu poate… Aceşti preoţi au hotărât că norodului îi 
trebui drepturi şi pomânt”. Preoţii care şi-au îndeplinit 
cinstit datoria faţă de popor, menţiona autorul, „au 
fost pedepsiţi după alungarea dumei”, prigoniţi de 
„nacialstva duhovnicească”, însă aceasta nu i-a speriat. 
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Ca antipozi ai acestor adevăraţi păstori ai poporului, 
autorul îi arată pe acei preoţi „care merg împotriva 
poporului” şi a căror unică ocupaţie era desfăşurarea 
de „molebnuri”, sfinţirea steagurilor „soiuznicilor” şi 
plimbarea pe „uliţe cu muzica huliganilor”. Concluzia 
autorului este următoarea: „Preoţii primesc parte în 
politică şi ei sunt datori să primească. Dar ei sunt datori 
să meargă mână în mână cu poporul, care îi hrăneşte pe 
dânşii, dar să nu ţâie cu vrăjmaşii poporului”.23

În cadrul rubricii „”Hronica Basarabiei” era 
inserat articolul „Din şcoala eparhială”, în care era 
descrisă situaţia deplorabilă din şcoala eparhială de 
fete din iarna anului 1907, unde, „în vremea lecţiunelor 
copilele abia şed, măcar că stau îmbrăcate în straie de 
iarnă şi numai între lecţiuni se încălzesc puţin prin 
coridorul, unde-i mai cald numai datorită că păreţii nu 
ies afară”.  Autorul învinuia conducerea şcolii eparhiale 
de situaţia creată şi regreta că în acea perioadă lipseau 
din Chişinău „membrii comisiei de revizie de la tagma 
duhovnicească”, altfel aceştia ar fi aflat „ce păzeşte 
stăpânirea şcoalei: sănătatea copilelor sau lemnele”.24

În nr. 65 al ziarului Pan Halippa semnează 
articolul „Pentru chestia preoţească”. Autorul încearcă 
să explice cititorului cauza atitudinii negative a redacţiei 
ziarului „Basarabia” faţă de o anumită categorie a 
clerului basarabean, menţionând că în Basarabia sunt 
şi „preoţi – adevăraţi păstori ai poporului” şi preoţi, 
cărora li s-ar potrivi doar numele de „popi” şi expresia: 
„ei ştiu numai a lua şapte piei de pe viu şi de pe mort”.

Nescutindu-i de responsabilitatea pentru 
diversele încălcări ale vieţii duhovniceşti şi a unor 
norme morale, P. Halippa caută să identifice cauzele 
„nevredniciei” unor atare preoţi. Una din acestea, în 
viziunea tânărului publicist, era „învăţătura… cari 
o fac preoţii şi cari, după părerea autorului, ar fi fost 
îndeajuns, ca ei să fie în viaţă nişte oameni putrezi”. 
La neajunsurile studiilor făcute de preoţi, P. Halippa 
adăuga şi împrejurările „cari încă mai ceva strică 
mintea preotului creştin…orânduielile acelea cari 
sunt făcute pentru preoţi de fel de fel de dregătorii 
duhovniceşti, începând de la consistorie, care este plină 
de un aer biurocratic, putred şi mucegăios”. În articol 
se menţionează despre rolul preoţilor în lupta pentru 
drepturile românului basarabean, care „e lipsit de orice 
drepturi, el n-are şcoala lui maternă moldovenească, 
chiar slujba în biserică el o ascultă în slavoneşte (aşa 
că nimeni nu înţelege), judecatele lui sunt în ruseşte şi 
se fac pe nedreptate”. Anume preoţii sunt chemaţi să-i 
vină în ajutor „şi să-i arate drumurile, mergând pe cari 
moldovenii plugari vor căpăta doritele drepturi şi mult 
doritul pomânt”. La sfârşitul articolului Pan Halippa 
adresează preoţimii basarabene un apel: „Preoţilor, 
binevoitori [ai] poporului moldovenesc muncitor 
din Basarabia, staţi bine, fruntea sus, mergeţi cu 
poporul!”25 Trebuie să remarcăm că primul episod din 
biografia de publicist a lui Pan Halippa a fost unul de 
succes. Experienţa acumulată în perioada tumultoasă 
a anilor 1906-1907 îi va fi extrem de utilă în anii 
următori. Episodul 1906-1907 constituie, fără îndoială, 
un moment important de lansare a lui P. Halippa în 
calitatea sa de militant fervent pentru cauza naţională a 

românilor basarabeni şi de lider în afirmare a mişcării 
naţionale a românilor basarabeni.

În nr. 68 al publicaţiei, din 28 ianuarie 1907 
la rubrica „Corespondenţe” se relatează despre 
comportamentul amoral al unei feţe bisericeşti din satul 
Ciorăşti, ţinutul Chişinău. Dascălul Avtonom Costin, 
membru al „Ligii adevăraţilor ruşi” şi un fervent 
susţinător al oficierii serviciului divin „doar în limba 
slavonească, neînţeleasă poporanilor moldoveni”, deşi 
preotul din sat, Scodigor, nu o dată îi explicase „că nu 
se poate în sat moldovenesc să se facă slujbă numai 
în slavonească, ci trebui de dat chip şi moldovenilor 
a se ruga lui Dumnezeu în limba lor strămoşească”, 
la 21 ianuarie s-a făcut vinovat de un incident urât, ce 
s-a produs chiar în preajma bisericii din sat. În timpul 
oficierii serviciului divin acesta cânta în strană cu elevii 
corului doar în limba rusă. Locuitorul satului, Vasile 
Movilean „înconjurat de mai mulţi poporani.. vroia 
să cânte în moldoveneşte”. După sfârşirea slujbei, 
ne relatează autorul articolului, care semnează cu 
pseudonimul „Un sătean”, dascălul „s-a îndreptat către 
Movileanu cu nişte cuvinte măscăritoare”. Autorul 
articolului relatează în continuare, că sătenii s-au 
adresat „preasfinţitului Vladimir cu jalobă să li se dee 
dreptul de a avea şi o strană moldovenească în biserică, 
pe lângă cea rusească”. Incidentul din 21 ianuarie a 
condus la nemulţumirea locuitorilor satului. Cronicarul 
incidentului din biserica satului Ciorăşti mai precizează 
că „între săteni merge o fierbere, cum de-i lipsesc pe ei 
– moldoveni de dreptul lor de a fi moldoveni şi a se ruga 
lui Dumnezeu în limba moldovenească”. În concluzie, 
autorul constata că „toate nedreptăţile acestea se fac din 
bunul plac al „soiuznicilor”, cari vroiesc ca Basarabia 
moldovenească să fie prefăcută în ţara „adevăraţilor 
ruşi”.

Ziarul Basarabia manifesta o deosebită 
predilecţie pentru manifestările hotărâte, temerare ale 
locuitorilor satelor cu populaţie românească, care se 
împotriveau cu înverşunare ingerinţelor brutale ale 
„Uniunii adevăraţilor ruşi” în activitatea preoţilor şi 
a bisericilor. În nr. 72 al ziarului, la aceeaşi rubrică 
„Corespondenţe”, un autor necunoscut relata, că în 
satul Onişcani 222 de gospodari ai satului au semnat 
o scrisoare, în care se pronunţau împotriva unei 
clevetiri, apărute în nr 327 a ziarului „Drug”, împotriva 
preotului Vasile Carasec, cum că acesta ar fi „numit 
steagul „soiuzului” tearfă” şi n-ar fi acceptat ca acesta 
să fie aşezat în biserica din sat. Sătenii cereau să fie 
desfiinţată „drujina „soiuzului” din sat”, ameninţând 
că dacă vor mai veni „propoveduitori” ai „soiuzului” 
– aceştia vor fi arestaţi.26 În ciuda faptului, că unul din 
liderii „Uniunii poporului rus” (în alte surse această 
-„Uniunea adevăraţilor ruşi”) era nimeni altul decât 
românul Pavel Cruşevan, personalitate notorie în viaţa 
publică a Basarabiei, respectiva organizaţie nu s-a 
bucurat de priză în mediul românesc din Basarabia.27 

Din cauza ignoranţei unor enoriaşi moldoveni, 
uneori se produceau cazuri ieşite din comun, cu 
conotaţie anecdotică, legate de activitatea „Uniunii 
adevăraţilor ruşi” în satele româneşti din Basarabia. 
Un autor care semna cu pseudonimul „Homo novns”, 
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lua în derâdere preotul din satul Ruseştii-Noi, ţinutul 
Chişinău, dar şi sătenii ignoranţi, care purtau steagul 
„Ligii adevăraţilor ruşi” şi la înmormântarea răposaţilor 
şi pe la bolnavii din sat „crezând că le dă sănătate”. 
„Iată la ce stare a ajuns pământeanul nostru, lăsat în 
neştiinţă!”28 – concluziona autorul anonim.

Viciile care se făceau observate în cadrul 
bisericii ortodoxe din Basarabia erau biciuite în mod 
nemilos de către publicaţia periodică românească. În 
cadrul aceleiaşi rubrici „Corespondenţe”, se relatează 
despre purtarea necuviincioasă a dascălului bisericii 
din satul Goieni, Tatarovici, care „umblă prin sat pe 
la soţiele gospodarilor săteşti”. Consistoria eparhială 
nu a întreprins nimic pentru a curma această purtare 
amorală a unei feţe bisericeşti, de aceea autorul, care 
era şi el locuitor al satului Goieni, îşi punea fireasca 
întrebare: „ce fac stăpânirile bisericeşti şi cu ce trebi 
ele sunt ocupate”.29

Ziarul a luat atitudini tranşante faţă de un alt 
viciu de care suferea o anume categorie de preoţi – cel 
al delapidării banului public. Cazul preotului Fiodor 
Volovei, care a folosit în interes personal o parte 
din sumele băneşti acumulate de locuitorii satului 
Onişcani, pentru construcţia unei noi biserici, era unul 
deosebit de scandalos. În nr. 74 al publicaţiei din 13 
februarie este inserat articolul „Părintele F.Volovei”, 
parţial preluat din nr.38 al ziarului „Bessarabskaia 
Jizni”, în care se relatează, că la 26 iunie 1905 începuse 
construcţia bisericii din satul Onişcani. Autorul anonim 
relatează că „lucrul s-a început deodată bine şi părea 
să meargă cu spori şi înainte”. După un timp, însă, 
preotul din sat, F. Volovei a concentrat în mâinile sale 
„toate trebile” în ceea ce priveşte zidirea bisericii. 
Acest fapt a condus la „cheltuieli netrebuincioase 
din capitalul obştesc”, „neînţelegeri în condicile 
împuterniciţilor, „cheltuieli din sumele obşteşti… în 
folosul dumisale, adică părintele Volovei”. Nici chiar 
decizia consistoriului duhovnicesc de a-l scoate pe 
preotul Volovei din „comitetul de zidire a bisericei”, nu 
l-a făcut pe acesta să renunţe la amestecul în lucrările 
de construcţie, el „urmărindu-şi, precum şi mai înainte, 
numai interesele buzunarului său”. Toate aceste fapte 
„tâlhăreşti şi ticăloase”, concluzionează autorului, au 
făcut „o piedică mare în lucrul zidirei bisericii din 
Onişcani”. 

Efectele benefice pe care le-a produs 
intensificarea mişcării naţionale a românilor basarabeni 
asupra bisericii ortodoxe din ţinut, generând schimbări 
spectaculoase şi în procesul instructiv din cadrul 
seminarului teologic îşi găsesc reflectare în articolul 
„Serbarea din seminarul local”, apărut în cadrul 
rubricii „Hronica Basarabiei”. Autorul anonim al 
acestuia menţionează cu satisfacţie că interesul elevilor 
din seminar „către tot ce e naţional-moldovenesc” a 
crescut sub influenţa „mişcării naţionale încă tinere din 
Basarabia”. După părerea autorului, un loc aparte în 
preocupările seminariştilor, îl ocupa, „muzica naţională 
română”, mulţi dintre elevii seminarului fiind cântăreţi. 
În articol se relatează despre serbarea din 28 februarie, 
la care „horul alcătuit din 50-60 de elevi, sub dirigenţa 
lui M. Berezovschi făcea minuni a artei muzicale” 

Autorul menţiona că, de rând cu piese ruseşti, „ cu 
mare însufleţire a fost cântată româneşte „Mult e dulce 
şi frumoasă limba ce-o vorbim”, ceea ce a provocat „un 
entuziasm (râdicare sufletească) între ascultători”.30 

În concluzie vom menţiona că prima publicaţie 
periodică de limbă română din provincia înstrăinată 
dintre Prut şi Nistru, ziarul Basarabia, care a avut un 
merit incontestabil în revigorarea mişcării naţionale a 
românilor basarabeni, a avut şi o preocupare constantă 
pentru tematica cu conotaţie religioasă. Importanţa 
pe care o avea biserica ortodoxă în societatea 
basarabeană, dar, în mod special, în mişcarea de 
emancipare a românilor basarabeni a avut un impact 
decisiv asupra modului în care a fost reflectată gama 
diversă de probleme cu care se confrunta această 
instituţie importantă a societăţii în condiţiile libertăţilor 
democratice enunţate de prima revoluţie rusă. 
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Miza de căpătâi a cenzurii comuniste, în fapt 
însăşi esenţa existenţei ei, o reprezenta blocarea apariţiei 
şi difuzării oricărei creaţii intelectuale şi, în context, 
a oricărui produs media care prin mesajul conţinut 
contravenea grilei ideologice a epocii, setului de valori 
pe care puterea totalitară de-atunci le proteja şi promova 
(1). În ce măsură obtuzitatea şi intoleranţa cenzorilor 
amplificau „rezistenţa interioară”, adversitatea 
redacţiilor? Ce tensiuni provoca aplicarea principiului 
criticii şi autocriticii, atât de cultivat de partidul unic 
şi de propaganda comunistă, în structurile instituţiei 
cenzurii şi în raporturile dintre ele? Cât de polarizată 
era în acest spaţiu supus controlului şi interdicţiilor 
relaţia creaţie – ideologie? Cum funcţionau supapele 
comunicării în acel climat agresiv, paralizant pentru 
libertatea de exprimare şi de informare? Iată doar 
câteva dintre întrebările la care studiul nostru de caz 
caută răspuns, apelând la documentul de arhivă.

Umbra incompetenţei şi sindromul fricii

Unitatea Oradea din cadrul Direcţiei Generale 
a Presei şi Tipăriturilor (D.G.P.T.) a fost printre cele 
mai mari şi mai consolidate dintre structurile teritoriale 
ale temutei instituţii a cenzurii din România anilor 
regimului comunist, fapt determinat în primul rând de 
diversitatea şi complexitatea acţiunilor de control: de 
la presă cotidiană la revistă literară, de la teatru, muzee 
şi cinematografe, la reviste şcolare şi studenţeşti, de 
la tipografie la staţii de radioficare, de la producţie 
editorială locală şi expoziţii la import-export publicaţii 
şi alte bunuri culturale prin vămile Oradea şi Episcopia 
Bihor, respectiv prin ghişeul special al Poştei Române.

Faptul că o structură teritorială a D.G.P.T. a 
existat la Oradea încă de la înfiinţarea instituţiei, în 
1949, îl certifică şi adresa de expediere la Bucureşti a 
documentelor de arhivă din perioada  1949-1966.(2)

Fondul arhivistic local cercetat atestă că în anii 
1967-1977 colectivul de cenzori de la Unitatea Oradea 
era alcătuit din: Teodor Copil – şeful colectivului, 
Emilia Bölönyi, Andrei Opriş şi Vasile Nagyari, acesta 
din urmă plecând în 1970, fiind înlocuit ulterior cu Ioan 
Lenghel. 

Precaritatea studiilor „împuterniciţilor” din 
Unitatea Oradea era în contradicţie evidentă cu 
complexitatea sarcinilor, mai ales în privinţa evaluării 
conţinutului revistei Familia, ceea ce isca frecvent 
tensiuni la nivel de structură locală, deopotrivă în 
raporturile unora dintre membrii ei cu instructori ai 
D.G.P.T., precum şi în relaţiile cu redacţiile orădene.

Cine erau, sub aspectul staturii intelectuale, 
cenzorii orădeni? În 1967, Vasile Nagyari de-abia 
absolvise liceul.(3) Lipsa de suflu îl va determina să 
părăsească trei ani mai târziu acest sector.

La o şedinţă de analiză din noiembrie 1968, 
Andrei Opriş îşi lua „angajamentul” în ce priveşte 
„completarea studiilor de stat”.(4) În 1972, 
consemnările de arhivă evidenţiau că era „pe cale să-
şi termine studiile la Academia Ştefan Gheorghiu”.(5) 
Din al doilea semestru al anului 1967, Andrei Opriş 
era al treilea împuternicit care lectura revista, alături 
de Emilia Bölönyi şi Teodor Copil. Nu întâmplător i 
se recomanda „să depună un efort mai susţinut pentru 
pregătirea sa privind problemele de literatură, spre a 
putea da un ajutor mai mare rezolvării revistei Familia”.
(6) Suficienţa spiritului său critic era evidentă în 
motivările sesizărilor efectuate „ în special în domeniul 
poeziei actuale”, mărturie fiind referatele pe care le 
întocmea. Opriş însuşi recunoştea că uneori exagera în 
intervenţii „din cauza fricii de a nu scăpa greşeli”.(7) 
Inspectorul D.G.P.T., Ştefan Stahl, îi solicita în mod 
expres să manifeste „mai mult discernământ”.(8)

Faptul că în anii 1965, 1966 şi parţial în 1967, 
responsabilul colectivului, Teodor Copil, lectura 
revista Familia alternativ cu Emilia Bölönyi justifică o 
atare opţiune printr-un plus de pregătire pe care singura 
prezenţă feminină între cenzorii orădeni pare-se că îl 
avea – cel puţin pentru acea etapă – în comparaţie cu 
ceilalţi împuterniciţi locali ai D.G.P.T. Documentele de 
arhivă dezvăluie că, în 1972, Emilia Bölönyi frecventa 
de câţiva ani cursurile serale ale Facultăţii de Filozofie 
din cadrul Universităţii din Cluj, pregătindu-se să-şi 
susţină examenul de stat. Emiliei Bölönyi i se reproşau 
pripeala şi superficialitatea. I se cerea să-şi întărească 
spiritul autocritic, chiar dacă se constata că „nu mai este 
atât de încrezută că ştie totul.”(9) Şeful colectivului îi 
recomanda „să dovedească mai mult interes pentru 
pregătirea sa din punct de vedere ideologic şi cultural, 
iar dispoziţiile de muncă să le fixeze mai bine pentru 
a avea o deplină siguranţă în îndeplinirea atribuţiilor.”

Un sugestiv moment de criză este ilustrat de 
circumstanţele în care Emilia Bölönyi „nu şi-a putut 
asuma pe deplin răspunderea” pentru rezolvarea unui 
număr de revistă, ultimul pe 1967. Superficialitatea 
şi graba de care a dat dovadă în lecturare au dus la 
„rebutarea a aproape 6000 exemplare din 4 pagini 
în care era cuprinsă cronica sociologică a lui Traian 
Herseni, pagină pe care Emilia Bölönyi a dat viza «T» 
fără să fi operat toate sesizările asupra cărora s-a căzut 
de acord şi cu organul de partid”.(10)

În 1975, Emilia Bölönyi traversa o perioadă mai 
delicată şi convulsivă în acelaşi timp. Era în divorţ, 
absenta de la serviciu, cazul ajungând să fie cercetat de 
un colectiv de la Comitetul pentru Presă şi Tipărituri, 
ca urmare a unei reclamaţii a fostului ei soţ. A avut 
însă puterea să depăşească această stare tensionată, 
reluându-şi locul în colectiv sub numele Petcu.(11)

Mize şi crize în cenzura comunistă
Ioan LAZA, lector universitar

Universitatea din Oradea
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În 1970, timp de patru luni colectivul a fost 
incomplet, prin plecarea lui Vasile Nagyari, în februarie, 
locul acestuia fiind luat abia în iunie, de Ioan Lenghel 
(12), care avea „o calificare superioară” în drept.(13) 
Când absenta şeful colectivului, el era cel care îi prelua 
temporar atribuţiile. Chiar dacă i-a fost remarcată 
operativitatea cu care rezolva lucrările din producţia 
editorială locală şi revista Familia, în malaxorul „criticii 
principiale” se exprima verdictul că „nu dă rezultate 
pe măsura aşteptărilor şi potenţelor”(14), respectiv 
că „în unele cazuri nu analizează suficient obiectul 
sesizării, iar motivările nu sunt întotdeauna suficient de 
temeinice”.(15) Din menţiunile instructorului D.G.P.T., 
Ştefan Stahl, reiese că Lenghel „acceptă mai puţin 
critica, de autocritică să nici nu mai vorbesc”. (16)

Despre Teodor Copil, şeful colectivului, 
documentele de arhivă ne spun doar că în 1972 „îşi 
continua studiile”.(17) Autocritic, el era de părere 
că pentru lecturarea revistei Familia trebuie să se 
pregătească „mai intens” şi să dovedească „mai mult 
discernământ în aprecierea unor materiale”.(18) Mai 
mult, se sublinia cu intransigenţă că „tov. Copil nu 
a reuşit încă să lectureze Familia în aşa fel încât să 
efectueze sută la sută sesizările cu Bucureştiul, chiar 
dacă acestea au fost observaţii pe linie de îndrumare”.
(19) Altfel exprimat, observaţiile, sesizările şi 
interdicţiile de publicare propuse de Teodor Copil nu 
acopereau şi nu coincideau integral cu cele semnalate 
de lectorii din centrală. Radiografiind atmosfera de 
lucru şi atenţionând „să nu se facă grupări”, instructorul 
Ştefan Stahl opinia că Teodor Copil „este autoritar, 
prea autoritar” şi că, pe cale de consecinţă, „ar fi bine 
să folosească cuvinte mai puţin tăioase la adresa unor 
membri din colectiv”.(20)

În conturarea acestor profiluri, dacă am folosit 
preponderent un singur taler al balanţei am făcut-o 
nu pentru a împinge lucrurile spre „sindromul 
condamnatului”, ci tocmai pentru a evidenţia carenţele 
de pregătire, atotstăpânitorul şi inflexibilul mecanism 
politic al criticii şi autocriticii, convins fiind că jumătatea 
goală a paharului scoate la suprafaţă conţinutul mai 
relevant.

Crizele criticii „de jos în sus”

 Raporturile dintre structurile centrale ale 
Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (devenită, 
între 1975 - 1977, Comitetul pentru Presă şi Tipărituri) 
şi unităţile teritoriale n-au fost atât de calme, de lipsite 
de turbulenţe pe cât ar fi pretins „disciplina de partid”. 
Procesele verbale ale şedinţelor de analiza muncii 
desfăşurate pe centre teritoriale, dările de seamă, 
informările şi intervenţiile în acest cadru consemnează, 
dincolo de aprecieri şi ploconeli tipice sistemului şi 
regimului, pusee cu evidente accente critice, îndeobşte 
la adresa unor reprezentanţi ai Direcţiei Instructaj – 
Control, a unor abordări şi evaluări ale instructorilor 
referitoare la activitatea lectorilor din provincie, a unor 
mecanisme, metode şi instrumente de lucru.

Împuterniciţii din teritoriu criticau lipsa de unitate 

în munca de îndrumare desfăşurată de instructori.
(21) Bunăoară, instructorul Eugen Kovacs pretindea 
ca revistele şcolare să fie citite în şpalt, în timp ce alt 
instructor, Gheorghe Osman, critica procedura, indicând 
ca aceste publicaţii să fie citite în manuscris. Arbitrând 
disputa, Gheorghe Bendovschi, şef de serviciu în 
D.G.P.T., releva că „nu este rău să se citească şi în şpalt”, 
arătându-se însă în cele din urmă depăşit de situaţie, de 
vreme ce promitea că „va discuta problema la centru, 
după care se va da o rezolvare definitivă.”(22) Lectorul 
orădean, Ioan Lenghel, semnala încă o situaţie similară. 
Instructorul Ştefan Stahl a indicat ca în urma controlului 
producţiei editoriale să nu mai fie întocmit referat, 
intervenţiile dispuse urmând să fie trecute în registru, 
asemenea celor de la ziare. După un timp, instructorul 
Gheorghe Osman socotea deficitară metoda folosită şi, 
în consecinţă, aprecia că „nu e bine, trebuie să se facă 
referat.”(23) Referinţele critice în privinţa metodelor 
de muncă l-au determinat pe Gheorghe Bendovschi, cu 
autoritatea sa de şef de serviciu, să decidă: instructorul 
nu putea schimba metoda de muncă decât numai după 
o consultare prealabilă; în cazul lucrărilor care ridicau 
probleme serioase trebuia întocmit referat, iar pentru 
cele care nu prezentau dificultate erau elaborate note.
(24)

O altă chestiune aflată în „cătarea” criticii 
cenzorilor locali: la nivelul D.G.P.T. nu erau citite unele 
note de sesizări. „În mai (1971 - n.n.) am fost întrebat 
ce s-a întâmplat cu nişte cărţi reţinute în vamă. Dacă 
s-ar fi citit nota de sesizări pe februarie, s-ar fi văzut că 
problema respectivă era tratată cu lux de amănunte”, 
rezuma situaţia Ioan Lenghel. Acelaşi punct de vedere 
era împărtăşit şi de Emilia Bölönyi, care susţinea, în 
replică la anumite acuze, că „notele de sesizări pe 
aprilie-iunie 1971, n-au fost citite la D.G.P.T.”(25)

Sincopele – „timp de mai multe luni” – în 
operativitatea soluţionării sesizărilor la unele tipărituri 
trimise spre rezolvare D.G.P.T. defineau o altă zonă 
predilectă pentru semnale din partea împuterniciţilor. 
Astfel, Emilia Bölönyi îl critica deschis pe instructorul 
Gheorghe Osman pentru „lipsa de operativitate în 
rezolvarea hărţii pentru UCFS Bihor, necesară la 
concursul de orientare turistică”, precum şi a unei 
lucrări privind monumentele de arhitectură populară, 
propusă de muzeul judeţean, sub a cărui egidă trebuia 
să şi apară.(26) 

Un alt teren minat: prezenţa instructorilor în 
teritoriu. Emilia Bölönyi era de părere că, sub acest 
aspect, „în 1971, colectivul a fost vitregit”.(27) 
Consideraţiile ei pe această temă aveau de acum un 
istoric. Cu trei ani în urmă – în 1968 – propunea ca 
„perioada de deplasare la Oradea a instructorilor să fie 
mai lungă”, pentru că şedinţele ţinute de aceştia „au 
fost scurte şi unele probleme nu au fost destul de bine 
lămurite”. Totodată, solicita ca instructorul să aibă 
pacienţa necesară: „când se ridică anumite probleme 
să-l asculte pe fiecare membru al colectivului şi apoi 
să-şi spună părerea despre acestea”. Pentru a simplifica 
procedura de soluţionare a unor sesizări din revista 
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Familia, Emilia Bölönyi considera oportun ca „în 
măsura posibilităţilor instructorul să se deplaseze la 
Oradea înainte de convorbirea cu Bucureştiul.”(28) 
„Reţinând problemele”, instructorul Gheorghe Osman 
se mărginea să spună că „nu întotdeauna instructorii au 
reuşit (...) să muncească cu fiecare lector în parte”.(29)

Criticile cu adresă personală iscau cele mai multe 
riposte. Cenzorul Ioan Lenghel nu participase la o 
şedinţă de lucru organizată în august 1971, la Satu Mare. 
Citind însă procesul verbal, l-a nemulţumit aprecierea 
că „recent introdus la Direcţia Presei, nu dă rezultate 
pe măsura aşteptărilor şi potenţelor”. În opinia sa acea 
evaluare era în totală contradicţie cu cea făcută de 
Eugen Kovacs, instructor care – pe baza intervenţiilor 
făcute de lector – apreciase că „s-a încadrat foarte 
bine în munca de cenzor”. Ioan Lenghel dezvăluia că 
împuterniciţii orădeni prezenţi la Satu Mare i-au relatat 
că, în acea şedinţă, L. Tarnovschi, director general 
adjunct, şi-a făcut publică rezerva în legătură cu 
calificativul formulat de instructorul Kovacs, spunând 
că „Este prematur să se facă o asemenea apreciere”, 
replică neconsemnată în procesul verbal, în pofida 
uzanţelor. Susţinându-şi cauza, Lenghel evidenţia că a 
lecturat majoritatea producţiei editoriale, că a rezolvat 
singur controlul coletelor sosite pentru sinistraţi, 
context în care a lecturat cărţi de filosofie în franceză, ca 
de pildă lucrările lui Mircea Eliade. Ca dovadă că le-a 
citit, invoca faptul că în ele se afirma că „marxismul nu 
e altceva decât un mit preluat din mitul iudeo-creştin”. 
În opinia lui, pregătirea, experienţa sa de muncă şi de 
viaţă „nu erau solicitate în întregime în actuala muncă 
de lector la D.G.P.T., în actualul serviciu”.(30)

La un asemenea afront, Gheorghe Bendovschi, 
glosând pe tema automulţumirii, a insuficienţei 
experienţei şi pregătirii, n-a rămas dator, considerând 
că „sînt probleme care-l depăşesc şi pe tov. Lenghel 
în domeniul literaturii şi chiar al dreptului”(31) şi „nu 
e cazul să se simtă lezat”.(32) Consecinţa răzvrătirii: 
datorită „intervenţiilor exagerate” s-a considerat 
necesar ca lectorul Ioan Lenghel „să mai facă pregătire 
la Bucureşti”.(33) Stagiu care n-a rămas nici el 
nesancţionat de cel în cauză, relevând formalismul şi 
lipsa de finalitate a acestor acţiuni de ordin metodic. 
Subliniind că din instructajul de la Bucureşti a învăţat 
multe lucruri privind lecturarea diferitelor materiale, 
Ioan Lenghel desparte apele de uscat, menţionând că 
„în a doua săptămână, când a fost la Casa Scânteii, 
s-a pierdut timp”. Concret i s-a dat să citească revista 
România literară (34), i s-a spus că se va ţine o şedinţă 
în care urmau să fie analizate observaţiile, să primească 
răspunsuri la anumite probleme şi întrebări. Respectiva 
şedinţă a intrat în caruselul amânărilor de azi pe mâine, 
fără a mai avea loc. Mai mult, lectorul orădean aprecia 
că „la încheierea instructajului ar fi fost necesar (...) 
să se facă o sinteză din care să se vadă cu ce a rămas 
fiecare, cu ce merge acasă ...”(35)

Un reflex legitim - adversitatea redacţiilor

Energii pătimaşe se consumau şi în sfera relaţiilor 
nemijlocite cu redacţiile orădene. Când detaliază 
asemenea aspecte, dările de seamă şi procesele verbale 
de la reuniunile de analiză şi bilanţ au suflu epic, narând 
cu vădite delicii acumulări de situaţii tensionate. Iată, 
bunăoară, ce se relata despre intervenţia Emiliei Bölönyi 
la şedinţa de analiză din 8 noiembrie 1971: „Atmosfera 
nefavorabilă în redacţia de la ziarul Faklya, ca urmare 
a venirii tov. Lakatoş (36), are influenţă şi în munca sa 
de control al ziarului. Tov. Lakatoş i-a făcut observaţii 
pentru faptul că a intervenit într-un material. Este grea 
munca cu redacţia Faklya, are groază când trebuie să 
intervină”, deşi „se străduieşte să fie principială”.(37) 
Afrontul adus cenzorului se regăseşte, făţiş sau aluziv, 
şi în alte disfuncţii semnalate de Emilia Bölönyi în 
acelaşi cadru: „Se umblă în ziar, se fac corecturi după 
B.T.(38) Nu se asigură ritmicitatea primirii paginilor 
pentru lectură, sunt cazuri când la ora 12 (39) vin 3 
pagini, astfel că nu este asigurat timpul necesar pentru 
lecturare. Din această cauză, ziarul întârzie.”(40) 
Relatări în acelaşi registru asupra unor aspecte tehnice 
similare – nerespectarea graficului de predare a 
paginilor pentru lecturare, intervenţii ale corectorilor 
în pagină după acordarea vizei „Bun de tipar” – erau 
semnalate şi cu un an mai înainte, în 1970 (41), fără 
ca astfel de neajunsuri să fie înlăturate. Andrei Opriş 
rememora şi el că „a avut în trecut conflicte cu acest 
tovarăş pentru faptul că s-a opus publicării în ziarul 
Faklya a romanului poliţist Sfântul.”(42)

Frontul nemulţumirilor era deschis nu numai la 
Faklya, ci şi la Familia. Revista Familia era recunoscută 
drept „domeniul cel mai vast, mai greu şi mai dificil 
prin problematica pe care o ridică şi greutăţile de ordin 
organizatoric din cadrul colectivului de redacţie”.(43) 
Îngrijorătoare erau „mai ales greutăţile întâmpinate în 
cazul sesizărilor în unele materiale ale colaboratorilor”, 
situaţie în care redacţia opera „cu multă greutate” din 
cauza „redactorului şef (44), care lipseşte în mare 
parte din localitate”.(45) Tot din „lipsa unei conduceri 
operative”, revista apărea cu întârziere la difuzare. 
Şpalturile se primeau de multe ori în trei patru serii, deşi 
exista un grafic întocmit între redacţie şi tipografie ca 
„acestea să fie date pentru control numai în două serii”.
(46) Aceste carenţe, iritante pentru cenzori, ajunseseră 
temă permanentă în dările de seamă.

Multe alte chestiuni agitau spiritele, îndeosebi 
în instituţia cenzurii. În opinia împuterniciţilor care 
lecturau revista, „Familia nu exercita nici un control 
asupra materialelor primite”, această operaţiune 
„rămânând numai în sarcina noastră şi a organului de 
îndrumare”.(47) Simptomatic era faptul că în redacţie 
nu exista „o evidenţă clară asupra materialelor” din 
sumarul numărului respectiv, iar unele articole intrau 
în posesia cenzorilor „când o parte din revistă” se găsea 
„sub tipar”.(48) Agitaţia urca la cota de alertă când 
se constata că „redacţia încă nu dispune de o rezervă 
de materiale”(49) cu care să le poată înlocui pe cele 
eliminate sau amânate şi „să nu aştepte săptămâni 
întregi până când se rezolvau unele probleme care 
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depăşeau competenţa D.G.P.T.”(50)
Cunoaşterea anticipată a sumarului fiecărui 

număr de revistă devenise o obsesie a cenzorilor, 
ajungând să solicite în acest sens intervenţia Secţiei de 
propagandă a Comitetului judeţean de partid pe lângă 
conducerea Familiei.(51) Motivul? În ideea clarificării 
„unor dubităţi în diverse materiale propuse să apară 
în Familia” era necesar ca „lectorul responsabil să 
studieze materiale asemănătoare privind curentele 
literare, critica şi istoria literară, reconsiderări despre 
o anumită personalitate”.(52) Nesiguranţa avertiza 
asupra unor goluri în pregătirea lectorilor.

Chiar dacă se exprima mai mult subteran, 
adversitatea faţă de constrângerile cenzurii era evidentă 
de vreme ce în presa bihoreană „unii redactori «tratau» 
cu indiferenţă sesizările semnalate […], fie ele chiar şi 
de ordin politic, ideologic.(53)

Criza de comunicare în oculta filieră a cenzurii

Nevoia instituirii unor criterii ferme în relaţiile cu 
Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor a reprezentat 
miza intervenţiei poetului Alexandru Andriţoiu în 
plenul întâlnirii secretarului general al P.C.R., Nicolae 
Ceauşescu, cu activul Uniunii Scriitorilor din 21 
septembrie 1971. O intervenţie determinată de un 
moment de criză acută: suspendarea apariţiei „Poştei 
redacţiei” din revista orădeană.(54) Această rubrică din 
Familia ajunsese să fie celebră printre tinerii poeţi. „Cine 
debuta acolo era, oarecum, confirmat ca autor talentat”, 
aprecia scriitorul Liviu Antonesei.(55) Eşantioanele 
lirice şi diagnosticările critice abrupte inserate în acel 
punct focal al revistei stârneau cu fiecare nouă apariţie 
interesul cenzorilor orădeni. Depun mărturie referatele 
întocmite de ei, care, în 1971, bunăoară, se întreceau în 
semnalări şi intervenţii obligatorii asupra producţiilor 
literare ale debutanţilor. La doar un an de când i-a fost 
încredinţată poetului Ştefan Augustin Doinaş, populara 
rubrică avea să fie suprimată pentru nonconformismul 
ei. Cu „Poşta redacţiei” din nr. 2/1971 al revistei, 
Doinaş îşi asumase o altă cenzură a producţiilor lirice – 
fireşte, una valorică, estetizantă, superioară ca exigenţă 
-, ridicând ştacheta în materie de debut poetic, aruncând 
astfel mănuşa confraţilor care susţineau rubrici similare 
în revistele literare. Raţiunea acestui salutar demers o 
exprima fără echivoc chiar titularul „Poştei redacţiei” 
din Familia: „Pentru ca veleitarismul poetic lipsit de 
substanţă să nu fie încurajat; […] pentru ca poezia să 
nu mai beneficieze de aura îndoielnică şi falsă că poate 
fi făcută oricând şi de către oricine”.(56)

Lupta surdă cu oculta filieră a cenzurii era 
sugestiv surprinsă în discursul său de către poetul 
Alexandru Andriţoiu. Iritat de suspendarea „Poştei 
redacţiei” din Familia, redactorul şef a interpelat mai 
întâi cenzorii locali, apoi Secţia de Propagandă a 
Comitetului Judeţean Bihor al P.C.R. Sugerându-i-se 
că „această oprelişte vine de la Comitetul Central”(57), 
a căutat să desluşească motivul bizarei decizii la Secţia 
Presă a C.C. al P.C.R., de unde i s-a comunicat că nici 
pomeneală ca rubrica în cauză să fi fost semnalată de 

cenzorii orădeni în notele transmise. Revenind pentru 
lămuriri la Unitatea Oradea a D.G.P.T., la autorităţile 
locale, redactorul şef a fost întâmpinat cu acelaşi 
răspuns ambiguu: decizia vine de la centru. „Centrul 
acesta devine ceţos, obscur, şi nu ştim cu cine să purtăm 
discuţii. Revenirea acestor metode ne îngrijorează 
pe noi”(58), conchidea Andriţoiu într-un discurs 
care pendula între obedienţă şi problematizarea unor 
reale nemulţumiri, obţinând în schimb, fără explicaţii 
ulterioare, reapariţia „Poştei redacţiei”.

Concluzii

În pofida mult clamatei „discipline de partid”, 
documentele de arhivă dezvăluie faptul că în relaţiile 
dinlăuntrul colectivului de cenzori din Oradea 
răbufneau cârteli şi tresăriri de orgoliu, veritabile pusee 
de criză, trădând frustrări, neputinţe, incompetenţă, 
crize de personalitate. Carenţele în munca de îndrumare 
şi control, cinismul disimulat al instructorilor D.G.P.T., 
excesul de vigilenţă al cenzorilor, adversitatea 
redacţiilor faţă de cenzură se soldau cu alte stări 
convulsive. Obsesia secretizării, ambiguitatea ori chiar 
absenţa comunicării cu instituţiile supuse controlului, 
mai ales în cazul intervenţiilor obligatorii majore, 
de impact (suspendări de rubrici, de semnături ş.a.), 
acutizau în mod legitim tensiunile pe întreaga filieră 
a cenzurii, climatul propice libertăţii de exprimare şi 
de informare devenind vizibil tot mai ostil. Şi ne aflam 
doar la jumătatea „epocii Ceauşescu”. Calvarul de-abia 
se profila.
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REZUMAT: 
Esenţa existenţei instituţiei cenzurii comuniste 

din România o reprezenta blocarea apariţiei şi difuzării 
oricărei creaţii intelectuale care prin mesajul ei 
contravenea grilei ideologice a epocii, setului de valori 
pe care puterea totalitară le proteja şi promova.

Precaritatea studiilor cenzorilor, îndeosebi la 
nivelul structurilor teritoriale ale Direcţiei Generale 
a Presei şi Tipăriturilor (D.G.P.T.), era în contradicţie 
evidentă cu multitudinea şi complexitatea sarcinilor, 
mai ales în privinţa evaluării conţinutului revistelor 
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de cultură. Examinarea documentelor de arhivă 
referitoare la Unitatea Oradea, una din cele mai mari 
şi mai consolidate din cadrul D.G.P.T., dezvăluie 
veritabile pusee de criză care răbufneau în colectivul de 
cenzori, trădând frustrări, orgolii, incompetenţă, crize 
de personalitate. Frica de a nu scăpa greşeli, suficienţa 
spiritului critic determinau excese în intervenţiile 
cenzorilor, amplificând adversitatea redacţiilor.

Raporturile dintre structurile centrale ale 
D.G.P.T. şi unităţile teritoriale n-au fost nici ele lipsite 
de convulsii pe cât ar fi pretins monolitica disciplină de 
partid. Lipsa de unitate în munca de îndrumare şi control 
desfăşurată de instructorii de la „centru”, prezenţa 
redusă a acestora în teritoriu, sincopele în lectura 
notelor de sesizări întocmite şi trimise de către cenzorii 
locali, tergiversarea soluţionării observaţiilor la unele 
tipărituri expediate spre rezolvare D.G.P.T., criticile 
cu adresă personală insuficient motivate, ambiguitatea 
ori chiar absenţa comunicării cu instituţiile supuse 
controlului, mai ales în cazul intervenţiilor majore, 
de impact (suspendări de rubrici, de semnături ş.a.), 
acutizau tensiunile pe întreaga filieră a cenzurii.

Cuvinte cheie: cenzura comunistă, creaţie 
intelectuală, grila ideologică, control informaţional, 
obtuzitatea cenzorilor, pusee de criză

Stakes and crises within the 
communist censorship

SUMMARY: 
The essence for the existance of the Communist 

censorship institution in Romania was represented by 
the obstruction in the occurance and dissemination of 
any intellectual creation which through its message was 

against the ideological pattern of the epoch, to the set 
of  values which the totalitarian power used to protect 
and promote.

The scarcity of the studies of the censors, 
especially at the level of territorial structures of the 
General Direction of the Press and Printings (G.D.P.P) 
was in an obvious contradiction with the amount and 
complexity of assignments, mainly in what concerns 
the evaluation of the cultural reviews contents. The 
examination of the archive documents regarding the 
Unit in Oradea, one of the biggest and most consolidated 
within G.D.P.P, reveals real crises attacks which used to 
burst among the censors group, witnessing frustrations, 
vanities, incompetences and personality crises. The 
fear of not noticing the mistakes, the sufficiency of the 
critic spirit determined all kind of abuses in the censors’ 
intervention, amplifying the redactions’ adversity.

The relationship between the central structures 
of the G.D.P.P and its territorial units were not devoid 
of convulsions as the monolithical party discipline 
would have pretended.  The lack of unity within the 
guiding and directing work made by the trainers from 
„the center”, their reduced presence in territory, the 
lacks in reading the intimation notes made and sent by 
local censors, the delays in solving the observations for 
the printings sent in order to be solved to G.D.P.P, the 
critics with personal address insufficiently motivated, 
the ambiguity or even the absence of communication 
with the institutions subjected to control, especially in 
the case of major interventions, of impact ( suspended 
columns, signatures, s.o.) worsened the tensions on the 
whole censorsip channels.

Key words: Communist censorship, intellectual 
creation, ideollogical pattern, informational control, 
the narrowmindness of the censors, crises attacks.




