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completă a publicaţiilor periodice apărute în
ar dovedi plenar contribuţia pe care şi-a adus:o
acest străvechi meleag românesc la dezvoltarea culturii române. ln
ciuda faptului că starea colecţiilor de periodice aflate în judeţ şi chiar
în bibliotecile importante din ţară, nu este mulţumitoare, această
cercetare se cere a fi făcută cât mai curând posibil. Această
bibliografie de care vorbim şi o socotim foarte necesară celui care
doreşte să se pună la curent cu istoria culturală şi literară a Ţării
Maramureşului, ar trebui să abordeze ziarele, gazetele, revistele,
calendarele, anuarele, buletinele (oficiale, pedagogice, tehnice),
monitoarele, rapoartele, foile volante şi alte tipărituri ocazionale, care
pot furniza date importante despre viaţa socială, politică, culturală,
economică, etc. a spaţiului pe care au circulat după tipărire şi zonele
din car~ au cules informaţii pentru tipărirea acestor publicaţii.
lnceputul presei în limba română din Ţara Maramureşului este
legat de numeroasele corespondenţe trimise de cărturarii
maramureşeni publicaţiilor transilvănene care au apărut până la
Unirea de 1 Decembrie 1918, uneori şi la cele care apăreau peste
Carpaţi: Gazeta Transilvaniei (Braşov), Transilvania şi Tribuna
(Sibiu), Familia (Oradea), Românul" (Arad), Unirea (Blaj), Neamul
românesc (Vălenii de Munte), Convorbiri literare (laşi), Luceafărul
(Budapesta) au făcut cunoscute ştiri şi fapte din cele mai diverse din
viaţa
românilor maramureşeni. Prezenţa colaboratorilor din
Maramureş e mare, dar cei mai activi dintre aceştia au fost Tit Bud,
Alexandru Ţiplea, Ion Bârlea şi Vasile Filipciuc.
Cercetătorul de azi poate afla lucruri interesante despre Ţara
Maramureşului răsfoind paginile ziarului Gutinul, care a apărut în 17
martie 1889 la Baia Mare şi a dăinuit doar până în anul următor.
Articolul program intitulat "Onorat public cititor", scris de editorul Mihai
Molnar şi redactorul Gavril Szabo, afirma cu îndreptăţire că este "... o
lipsă de mult simţită înfiinţarea unui ziar pentru părţile noastre şi
anumit pentru comitatele Sătmar, Sălaj, Maramureş, Ugocea şi o
parte din Solnoc-Dobâca, în care nu se afla nici c astfel de
întreprindere lite.rară românească". Acestui ziar i-au trimis materiale
spre publicare corespondenţii de presă amintiţi, dar şi alţi cărturari
precum doctorul Ioan Mihalyi de Apşa şi mulţi „docenţi" din
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Maramureş care au dat curs îndemnului lui Tit Bud privind culegerea
folclorului din aceste zone nordice ale românismului.
Legat de începutul presei maramureşene trebuie amintite
foaia volantă Astra tipărită la 8 august 1903 ca o suvenire a
Asociaţiei pentru literatura şi cultura poporului român şi Analele
Asociaţiei pentru Cultura Poporului Român din Maramureş,
1860-1905, care se anunţa ca o publicaţie periodică, dar a apărut
într-un singur număr la Gherla, în 1906, la Tipografia Aurora a lui A.
Todoran.
Imediat după istoricul act de la 1 Decembrie 1918 de la Alba
Iulia, românii din Transilvania s-au grăbit să-şi potolească setea de
slovă românească tipărită prin înfiinţarea de tipărituri în mai toate
reşedinţele de judeţ şi în oraşele sau localităţile mai importante ale
acestora. Strădaniile cărturarilor transilvăneni erau foarte fireşti şi ele
răspundeau ideal dezideratelor nobile de răspândire a culturii române
în cele mai îndepărtate zone locuite de români şi necesităţii de-a se
informa conştient şi totodată consistent asupra evenimentelor de
proporţii care se petreceau în acea perioadă în întreaga lume. Acum,
după o detaşare în timp de acele vremuri fierbinţi, putem afirma, fără
să greşim, că publicaţiile din provinciile Transilvaniei apărute între
cele două războaie mondiale erau în majoritatea lor rod al
idealismului unor intelectuali inimoşi alimentat de entuziasmul unui
număr mic de susţinători copleşiţi de măreţe visuri, iar din această
cauză mai toate publicaţiile aveau o viaţă scurtă, uneori incredibil de
scurtă.

Valorosul gazetar român, originar din Maramureş, Mihai
Marina, are dreptate atunci când afirmă că: „Societatea românească
nu avea nici educaţia şi nici situaţia materială necesară susţinerii unor
publicaţii, deşi le aprecia. Statul nu le subvenţiona, iar organele
administrative locale, cu mici excepţii, erau interesate în apariţia
acestor gazete, în măsura în care ele serveau politica partidelor de la
putere, foarte schimbătoare. Încât idealiştii care porneau la drum cu
gazete culturale independente în scurtă vreme se vedeau sleiţi de
posibilităţi materiale şi, încărcaţi de decepţii, îşi îngropau visurile o
dată cu ultimul număr din gazetă, rămânând dezamăgiţi şi mai
1
săraci."
O mărturisire trăită ca cea de mai sus explică de ce
publicaţiile maramureşene din perioada interbelică au fost mai mult
de informare şi propagandă politică decât de culturalizare, chiar şi
atunci când îşi ziceau destul de pretenţios "foaie pentru cultura
poporului".
Publicaţiile care aveau redactori responsabili creatori ori
profesori cultivaţi mai tipăreau şi poezii, proze, teatru, traduceri, studii
şi cronici culturale sub formă de broşuri. Ziare precum Gazeta
Maramureşeană, (Redactor responsabil Constantin Ionescu-Olt şi
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apoi Gheorghe Vornicul) inserau, pe lângă ştiri, dări de seamă,
scrisori, telegrame, comunicate oficiale, avize, chemări, instrucţiuni,
anunţuri publicitare, reclame şi altele de acest fel, au mai tipărit
poezii, proză, amintiri, impresii de călătorie, studii despre istorie şi
folclor, traduceri, epigrame, cronici vesele, creaţii populare şi prin
toate astea făceau o culturalizare nu numai informare şi orientare
politică.
Şi în Gazeta Maramureşului şi Maramureşul, unde redactori
responsabili au fost Dionisie Vereş şi Găvrilă luga, apăreau astfel de
informaţii lucru care conferea destinaţia de "Monitor al judeţului" ori
organ al "Partidului Naţional Român". Sfatul şi Graiul
Maramureşului au ştiut să tipărească în mod echilibrat materialele
impuse de susţinătorii financiari ai acestor tipărituri şi cele cerute de
publicul cititor, format din cele mai diverse categorii sociale.
Interesant ni se pare faptul că într-o zonă în esenţă folclorică,
cum este şi azi Maramureşul, preocupările pentru folclor erau slabe în
cadrul redacţiilor acestor publicaţii. Cele mai serioase preocupări
pentru cultura populară le-au avut redactorii şi colaboratorii Graiului
Maramureşului, care au avut şi multe acţiuni de culturalizare a
satelor maramureşene, cu foarte bune rezultate.
Lucrarea noastră nu ne permite o abordare amplă a tuturor
publicaţiilor ce-au apărut în Ţara Maramureşului şi, ca şi în cazul
celor apărute înainte de 1 Decembrie 1918, o să realizăn 1 o sumară
trecere în revistă a tuturor, făcând celor mai importante, fişe
cuprinzătoare
pentru un posibil "mic dicţionar al presei
maramureşene", care s-ar putea să-l realizăm în cadrul mult visatei ,
de noi, "istorii a literaturii şi culturii Tării Maramureşului".
Într-o „repede ochire" - cum' ar zice istoricul literar Ion Rotaru
2
- în ordine cronologică , presa maramureşeană arată un tot rotund
şi cuprinzător. În rândurile ce urmează noi sperăm să putem dovedi
acest lucru. Numărul impresionant de publicaţii maramureşene este
strâns legat de avântul general al zonei şi de firul tradiţiei care trece
prin fenomenul cultural maramureşean ca o torţă uriaşă de la o
generaţie la alta, de la un grup de entuziasmaţi la alt grup de
entuziasmati, unii dintre ei trecând dintr-un grup în altul odată cu
predarea t~rţei de la grupul mai slab spre cel mai puternic fără
duşmănii şi cuprinşi de marele entuziasm şi seninătatea pe care o dă
omului cultura.
Prima gazetă în limba română din Maramureşul Istoric
apărută începând cu 7 decembrie 1918 a fost Sfatul, organ de presă
al "Sfatului Naţional Român" al judeţului Maramureş, având ca
redactor pe dr. Vasile Chindriş şi pe dr. Titu Doroş, iar din anul 1920
pe Vasilea Ciplea. Această gazetă a putut apărea, după opinia lui
Mihai Marina, " ... datorită donaţiei de 100 de coroane făcută de
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Alexandru Cuza Anderco, primarul comunei Borşa". 3 Primul număr al
Sfatului va informa cititorii despre marea adun·are din Sighetu
Marmaţiei la care 6000 de maramureşeni au hotărât la 22 noiembrie
1918 unirea Maramureşului cu România. Celelalte numere ale
ziarului până la numărul 52 pe 1919, când Sfatul îşi suspendă
apariţia. vor încerca, reuşind în bună măsură, să potolească setea de
slovă tipărită a românilor maramureşeni cu texte de Octavian Goga,
Andrei Bârseanu, George Coşbuc, Ion Creangă şi Ion Pop Reteganul,
precum şi cu texte semnate de cărturarii Maramureşului. Sfatul este
urmat de Maramurăşul, "Organul Partidului Naţional din Maramureş",
redactat de un comitet având ca redactor responsabil pe dr. V.
Chindriş şi dr. G. luga, apărut între anii 1920 şi 1926 şi de Gazeta
Maramurăşului, „Organul Partidului Poporului" sub redacţia lui
Dionisie Vereş, devenită sub acelaşi redactor responsabil "monitorul
judeţului" care este tipărită tot la Sighetu Marmaţiei între 1O aprilie
1920 şi 9 septembrie 1921, când îşi schimbă titlul în Gazeta
maramureşeană, "Foaie pentru cultura poporului" şi o dată cu titlul
se schimbă şi redactorul responsabil care devine Constantin IonescuOlt, om ce va aduce până în iulie 1922 un pic de aer cultural în
paginile ei, publicând, pe lângă sfaturi gospodăreşti, ştiri, reclame şi
altele de acest fel, şi versuri, vorbe înţelepăte, proză şi editoriale bine
scrise de redactorul responsabil. Prin intermediul acestei publicaţii
maramureşenii, mulţi dintre ei pentru prima dată vor lua contact cu
versurile Elenei Farago şi proza lui Mihail Sadoveanu.
În anul 1923, porneşte la drum Gazeta maramureşeană,
„Foaie săptămânală" purtând pe frontispiciu un "comitet de redacţie
şi proprietar" compus din dr. Vasile Chindriş, de. Titu Doroş, preot Ion
Bârlea, profesor Ion Bilţiu-Dăncuş, profesor Nicolae Petrescu, dr.
Vasile Filipciuc, profesor Gheorghe Vornicu şi Constantin Ionescu Olt. Acest comitet pierde pe rând din membrii-proprietari până în
1930, rămânând doar Ion Bârlea director şi Gheorghe Vornicu
redactor responsabil, ceilalti membrii ai fostului comitet de redactie
continuând să fie colabor~tori. În 1931 Ion Bârlea intră în are~a
luptelor politice şi lasă revista pe mâna tânărului Mihai Bologa ca
secretar de redacţie, în mâinile căruia moare prin februarie 1932.
În 1 martie 1932, ca semn de primăvară spirituală pentru
iubitorii de bine, adevăr şi frumos din Maramureş, a apărut Graiul
Maramureşului, indiscutabil cea mai bună publicaţie de peste ani a
Ţării Maramureşului, care a sărbătorit în acest an 70 de ani de la
prima serie (1932 - 1938) seria nouă începând cu 22 Decembrie
1989 care apare şi în prezent având un colectiv de redactori format
din cărturari adevăraţi. Amintim pe criticul Augustin Cosmuţa, poeţii
Vasile Radu Ghenceanu şi Gheorghe Pârja, pe gazetarii de profesie
Gheorghe Peter, Andrei Fărcaş Alee Portase şi alţii. Vasile Radu
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Ghenceanu are meritul de a constitui la Baia Mare în cadrul
Universităţii de Nord "Vasile Goldiş" Arad, Filiala Baia Mare,
Facultatea de Jurnalistică-Limba engleză, ce-a dat în mai 2002,
prima promoţie de jurnalişti „Made in Maramureş" cum îşi informa
cititorii Graiul Maramureşului de luni 13 mai 2002. Exemplul a fost
urmat de poeţii şi universitarii Petru Dunca şi Gheorghe Mihai Bârlea
care au realizat o secţie de jurnalistică în cadrul Facultăţii de Litere
a Universităţii de Nord Baia Mare. ln jurul Graiului Maramureşului
seria 1932-1938 s-a grupat elita intelectualităţii maramureşene până
la sfârşitul deceniului IV al secolului nostru şi după aceea până în
1950, cu pauza nedorită impusă de al doilea război mondial şi
monstruosul Dictat de la Viena din 1940. Arhitectul acestei publicaţii a
fost dr. Mihai Marina care a ştiut să folosească, cum nu se poate mai
bine, forţele intelectuale existente la acea vreme în Ţara
Maramureşului. Iniţiativei lui Mihai Marina din 1932 s-au alăturat,
pentru început, Traian Bilţiu-Dăncuş, Mihai Bologa, Gheorghe
Dăncuş, Emil Forna, Ion Stan, Mihau Tăutu, iar, pe parcurs, Tănase
Puşcă, Artur Anderco, Ion Berinde, Mihai Calinici, Grigore Holdiş,
Mihai losivaş, Andrei Radu, Emil Miele, Mihai Tomoiagă şi mulţi alţii
care au făcut, prin activitatea lor, reale servicii culturii maramureşene.
Alături de publicaţiile discutate care însumează tradiţia,
despre care am văzut că este vorba în toate apariţiile tipografice
maramureşene, au apărut în Ţara Maramureşului şi alte publicaţii cu
existenţă mai mult sau mai puţin meteorică. Pentru a valorifica forţele
culturale locale, în 1924 apar revistele Căminul nostru (1924-1928;
redactată de Constantin Ionescu-Olt), Zări senine (redactată de Ion
Modreanu), iar în 1926 Pagini culturale (1926-1929; redactată de
Vasile Terente) şi Pupăza (1926-1928; redactată de Vasile llea).
Acestor reviste, apărute în ciuda greutăţilor de tot felul cu care se
luptau redactorii lor, fiindcă n-au reuşit să se facă înţeleşi de masa
mare de cititori care aveau mari lipsuri la capitolul instrucţie culturală,
li s-au alăturat, peste ani, celelalte reviste apărute la Sighetu
Marmaţiei precum Viaţa şcolară (1926-1931 ), Duminica (19241939), Astra Maramureşului (1927-1939), Astra (1932-1934), Ţara
voivozilor (1930), Ecoul Maramureşului. (1934-1936). Aceste
gazete, în general organe de presă ale organizaţilor de partid din
aceea vreme, au apărut periodic, am putea zice ocazional, în special
înaintea alegerilor.
Ca şi-n întreaga ţară, au apărut şi aici publicaţii ale P. C. R.
sau de orientare comunistă 4 . Maramureşul Roşu, "Organul
Partidului Comunist Român secţia Sighet". Publicaţia a apărut la
Sighetu Marmaţiei în ianuarie 1933 şi conţinea articole de orientare
antifascistă şi antirăzboinică, ca şi cealaltă publicaţie apărută "în
ilegalitate" Crainicul Maramureşului, tipărită la Sighetu Marmaţiei
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bilunar, între 25 iulie 1935 şi 16 noiembrie 1935. În afara Sighetului,
dar tot în Ţara Maramureşului, la Vişeu de Sus, între 23 decembrie
1935 şi decembrie 1939, a apărut gazeta de informaţie cu o apariţie
bilunară Slova, publicaţie scrisă limpede şi curajos de epigramistul
Ştefan Tătaru, pe care, după cum se vede din rândurile tipărite în
gazeta vişeuană, îl preocupa şi viaţa ţăranilor şi butinarilor
maramureşeni. Cum rar s-au putut întâlni în con:iune tipărituri, la
Borşa, în Ţara Maramureşului între 1938-1939 a apărut Buletinul
Oficial al comunei climaterice Borşa. Pentru cei mai preocupaţi
cititori de trecutul cultural al Ţării Maramureşului, alăturăm acestei
„repede ochiri" câteva fişe pentru un posibil dicţionar al presei
maramureşene, oprindu-ne asupra celor mai importante publicaţii din
Ţara Maramureşului. Peste ani sperăm să putem relua cercetarea
noastră şi-n proiectata "Istorie a literaturii Maramureşului'', să vorbim
pe larg despre toate publicaţiile pe care le-am pomenit în treacăt în
prezenta privire generală, rotunjind cea ce au reuşit să facă, cu
succes şi mare folos, Mircea Popa 5 şi Adrian Marchiş 6 pentru cultura
Marmaţiei.

NOTE
1. Mihai Marina, Începuturile gazetei „Graiul Maramureşului",
Baia Mare, Muzeul judeţean Maramureş, în: „Marmaţia", IV, 1978,
p. 228.
2. Ion
Rotaru, O istorie a literaturii române, Bucureşti, Editura
Minerva, 1987, p. 498.
3. Mihai Marina, op. cit., p. 229.
4. Cf. T. Georgescu; Presa P.C.R. şi organizaţiile sale de masă,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, M. loanid, 1963.
5. Mircea Popa, Aspecte ale presei culturale maramureşene din
perioada interbelică, în: „Maramureş - vatră de istorie
milenară", li, Editura Dragoş Vodă, Cluj-Napoca, 1997, p. 325.
6. Adrian Marchiş, Din istoria presei româneşti „ Graiul
Maramureşului" 1932-1940, Editura Dragoş Vodă, Cluj-Napoca,
2002.

SFATUL
Ziar "organul oficios al Consiliului Naţional Român al
Comitetului Maramureş" care a apărut săptămânal la Sighetu
Marmaţiei între 7/20 decembrie 1918 şi 19 decembrie 1919. Are ca
redactori responsabili pe Dr. Vasile Chindriş şi Dr. Titu Doroş, iar
începând cu nr. 26 din 4 iulie 1919, publicaţia este redactată de un
comitet, funcţia de redactor responsabil având-o Vasile Ciplea, care
este şi cenzorul publicaţiei.
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Primele numere ale acestui ziar sunt o oglindă fidelă a Unirii
de la 1 Decembrie 1918, aşa cum s-a înfăptuit ea în Maramureş. Pe
lângă ştiri, dări de seamă, scrisori, telegrame, note circulare,
ordonanţe, apeluri, comunicate oficiale, avize, chemări, instrucţiuni,
anunţuri publicitare, reclame, Sfatul a publicat versuri, proză şi studii
pe diferite teme. Alături de versuri ale lui Coşbuc, Goga, Andrei
Bârseanu, apar şi altele semnate de Alexandru Vişovan, A.
Mărgineanu, Ion Băilă, G. Barliba, Gr. Cujbă Dersea şi alţii. Pe lângă
poveşti de Ion Creangă şi Ion Pop Reteganul se publică şi proză de
Vasile Filipciuc, care alături de intelectuali precum Ion Bilţiu Dăncuş,
Titu Doroş, Irina Berinde, Dimitrie Simon, Ilie Lazăr, P. Pop, G. Pop.
E. Hodoş, publică şi multe studii pe diverse teme de interes civic,
politic, educativ şi cultural.

GAZETA

MARAMURĂŞEANĂ

Foaie săptămânală care are pe frontispiciu un comitet de
redacţie format din: dr. Vasile Chindriş, dr. Titu Doroş, preot Ion
Bârlea - profesor, profesor Ion Bilţiu-Dăncuş, profesor Nicolae
Predescu, dr. Vasile Filipciuc, profesor Gheorghe Vornicu şi
Constantin Ionescu-Olt, duce, în 1923, mai departe tradiţia patriotică
a Sfatului, tenacitatea Maramureşului şi Gazetei Maramurăşului,
dar mai ales realizează începuturile deschiderii spre cultură. După
dezgheţul făcut de Gazeta maramureşeană ce s-a intitulat cu
numele "Foaie pentru cultura poporului" apărută sub redacţia lui
Constantin Ionescu-Olt. "Comitetul de redacţie şi proprietari" al
acestui "ziar cultural de propagandă naţională" . se 1nicşorează
reducându-se prin 1926 la "Directorul Ion Bârlea" şi "Redactorul
responsabil Gheorghe Vornicu". Încet, încet, conţinutul paginilor
acestei publicaţii este tot mai slab, astfel că din 1928, 27 ianuarie,
comitetul ei de redacţie este format doar din directorul proprietar Ion
Bârlea. Din ziar nu pot lipsi treburile de interes public şi cetăţenesc,
dar, precum chiar publicaţia susţine, în fiecare număr, Gazeta
maramurăşeană cuprinde articole, învăţături şi sfaturi pentru toată
lumea. Acestor comunicate pentru cititori li se alăturau scrisori şi
impresii de călătorie din Paris, Sahara şi Elveţia semnate de Ion
Bilţiu-Dăncuş. Nu lipsesc amintiri de Constantin Ionescu-Olt, cronici
vesele şi epigrame de Ghiţă P. Rime şi Tilonel, versuri de Aron
Cotruş; I. Lapedatu, I. Gr. M. Slujeru, I. Bucur Iosif, G.St. CazacuDelarast şi alţii. Proza este mai slab reprezentată în această
publicaţie dar spaţiul ei pare a fi ocupat benefic de ample studii pe
cele mai diverse teme, cum ar fi educaţia patriotică, morală, civică,
economică, socială şi pedagogică. Nume ca Onisifor Ghibu, Tit
Doroş,
Constantin Ionescu-Olt, Gheorghe Vornicu, Gheorghe
Pătraşcu, Ion Berinde sunt edificatoare. Acestora li s-au adăugat alte
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care, încet, încet, între 1928 şi 1932, când
încetat apariţia, au dus Gazeta maramurăşeană în
anonimatul specific provinciei.
nume mai

mărunte,

tipăritura şi-a

GRAIUL MARAMUREŞULUI
Cea mai valoroasă gazetă ce-a apărut săptămânal în Ţara
Maramureşului, cu mici întreruperi, începând cu 1 martie 1932 şi-a
dăinuit până în august 1940, a fost Graiul Maramureşului.
Fondatorul ei a fost dr. Mihai Marina care a ctitorit-o împreună cu
Gheorghe Dăncuş, Traian Bilţiu-Dăncuş, Mihai Bologa, Emil Forna,
Ion Stan şi Mihai Fătu. După un frumos început, cu realizări demne
de luat în seamă, în august 1932, gazeta şi-a încetat apariţia,
reapărând în 29 octombrie 1933, ca organ al „Asociaţiei Presei din
Maramureş", dată după care nu şi-a încetat apariţia până în 1940,
forţată de împrejurările impuse de Dictatul de la Viena.
După 1934, când la conducerea acestei publicaţii revine Mihai
Marina, Graiul Maramureşului şi-a reliefat menirea de gazetă
cultural-socială de informare obiectivă prin intelectualii tineri care s-au
grupat în jurul ei, formând un puternic nucleu care va iniţia
propaganda culturală la sate.
Tinerii care au scris frecvent la Graiul Maramureşului au fost:
dr. Artur Anderco, Ion Berinde, Traian Bilţiu-Dăncuş, Mihai Bologa,
Mihai Calinici, Gheorghe Dăncuş, dr. Emil Forna, Grigore Holdiş,
Mihai losivaş, Petre Lenghel-lzanu, Liviu Patachi, D.D. Stan, Andrei
Radu, Valer Rusu, Zucher Columbenco şi alţii. Acestora li s-au
alăturat, cu timpul, mai tinerii Simion Anderco, Emil Miele, Mihai
Tomoiagă pentru a duce mai departe tradiţia cărturărească a Ţării
Maramureşului. Muncii de redactori neretribuiţi a tinerilor menţionaţi li
s-a alăturat cea din cadrul ,,Biblioteci publice" ce împrumuta cărţi
publicului cititor, a „Cercului de studii" şi activitatea de propagandă
culturală la sate.
Intelectualii aceştia sufletişti s-au perfecţionat activând
frenetic, ca toţi tinerii, şi-au devenit mai târziu personalităţi cunoscute
în viaţa culturală românească prin cărţile ce le-au publicat înainte şi
după 1940. De problemele medicale se ocupa medicul Emil Forna, de
cele gospodăreşti, pentru „pagina satelor" se îngrijea inginerul
Columbenco V. Zucher, iar treburile sociale le avea în atenţie Mihai
Marina şi Artur Anderco. De pictură se ocupa Traian Bilţiu-Dăncuş, de
muzică D.D. Stan, de critică şi istorie literară, precum şi de folclor
Gheorghe Dăncuş şi Petre Langhel-lzanu. Problemele şcolii le aveau
în atenţie Ion Berinde şi Andrei Radu. Problemele de istorie, poezia,
proza, traducerile îi preocupau pe toţi intelectualii din jurul Graiului
Maramureşului, în dialogurile cărora se va naşte 'ideea necesităţii
unei „monografii a Maramureşului" realizată după cele mai
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moderne şi exigente cerinţe. Valorificând rubricile din gazetă, Mihai
Marina va publica în 1939 cartea Maramureşul - necesităţi şi
remedii; adunând o parte din proze, Andrei Radu va tipări în 1941, la
Bucureşti, cartea Din Ţara lui Dragoş, Gheorghe Dăncuş va tipări
culegeri de versuri şi proză în 1942 şi prefaţează culegerea lui Petre
Lenghel-lzanu Obiceiuri de Crăciun şi colinde din Maramureş, iar
ideea lui Dăncuş privind o monografie a Maramureşului a prins viaţă
în lucrările Istoria Maramureşului şi Le Maramureş de Alexandru
Filipaşcu". După 1945 Mihai Tomoiagă îşi publică în 1946 volumul de
versuri Dumbrava cu dor, iar Traian Bilţiu-Dăncuş devine un pictor
cunoscut în ţară şi peste hotare.
Dintre
toate
publicaţiile
maramureşene,
Graiul
Maramureşului a dat cea mai mare importanţă folclorului. Aici îşi va
face ucenicia şi folcloristul Mihai Pop, alături de toţi ceilalţi colegi de
generaţie care erau conştienţi de valoarea pe care o reprezintă
folclorul şi cultura populară în general. Toate cele spuse le
considerăm argumente suficiente pentru a dovedi că gazeta Graiul
Maramureşului este cea mai valoroasă dintre toate publicaţiile
apărute în Ţara Maramureşului.
CĂMINUL NOSTRU
Revistă literară de factură modernistă, Căminul nostru apare
bilunar la Sighetu Marmaţiei între 15 martie 1924 şi 15 mai 1927, apoi
la Bacău, unde apare lunar din iunie 1927 până în mai-iunie 1928.
Directorul revistei este Constantin Ionescu-Olt, iar din septembrie
1928 şi G. St. Cazacu-Delarast. Ca şi Pagini culturale, Căminul
nostru acordă un spaţiu mare poeziei, aceasta pentru că cei doi
directori erau poeţi. Cu o viaţă scurtă, Căminul nostru a reuşit totuşi
să înscrie Ţara Maramureşului în circuitul cultural naţional. Perioada
băcăuană, prin colaborările de prestigiu cu care este onorată, dă
revistei un pronunţat caracter modernist. Au colaborat cu poezii:
Vasile Terente, Aurel Farmă, Marin Slujeru, V. Lăiceanu, Virgil
Costescu, V. Sîngeanu, N. Davidescu, George Bacovia, Agata
Grigorescu; cu proză G. Brăiescu, Liviu Rebreanu, fiind reproduse şi
lucrări din creaţia lui Emil Gârlanu şi Al. Macedonski; traduceri, în
special din literatura germană, face C. I. Sanjean, dar şi din engleză
şi indiană. Note de critică şi istorie literară publică V. Berghianu, C.
Darie, şi cu pseudonimele "Discipol'', "Cyrus", "Calus", bănuim că s-a
semnat Constantin Ionescu-Olt şi C. St. Cazacu-Delarast, care au
semnat cu aceleaşi pseudonime şi multe proze şi poezii. Nu lipseşte
folclorul maramureşean, iar pentru culturalizarea de masă se fac
portrete ample marilor cărturari şi patrioţi maramureşeni Tit Bud, Ioan
Mihalyi de Apşa, Ion Buşiţia, Iosif Man de Şieu, Vasile Mihalca şi
Mihai Pavel.
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În paginile revistei sunt prezentate şi ştiri despre viaţa
maramureşeană şi naţională, însemnări despre cărţi şi
reviste primite la redacţie, fapte şi diverse ştiri. Alţi colaboratori, şi în
special în perioada băcăuană, sunt Alfred Moşoiu, I. Mehedinţeanu,
A. Mândru, Gala Galaction, Jak Constantinescu, Paul Donioci, N.N.
Matheescu şi alţii.
culturală

PAGINI CULTURALE
Revistă tradiţionalistă

cu caracter literar, apare la Sighetu
lunar (mai 1926-iulie 1929) totalizând 7 numere. Redactor
este Vasile Terente, publicist şi poet, care a avut colaborări locale din
partea unor cadre didactice din Maramureş, dar apar şi numele lui Ion
Agârbiceanu şi Gh. Brăiescu. Revista publică poezie, proză, traduceri
din literatura străină, notiţe bibliografice şi material cu caracter social
şi cultural.
Semnează versuri: G. St. Cazacu-Delarast, V. Berghianu,
Aurel Pop, A. Mândru, Constantin Ionescu-Olt, Vasile Terente, I. S.
Sălăjeanu, Marin Dragnea şi alţii; proză Gheorghe Brăiescu, Ion
Agârbiceanu, D. Bilţiu, Vladimir Nicoară, Simion Rusu, Lyda Cora,
Aurel Decei şi alţii; teatru Angela Stănescu; critică I. Ghelcea, C.
Darie, Victor Lazăr, G. Nichita. Sunt recenzate reviste clujene
Ţara Noastră, Societatea de mâine, Cosânzeana; bucureştene
Sburătorul, Universul literar, Natura şi altele, precum şi apariţii din
alte zone ale ţării Neamul Românesc, Familia, Ţara de Jos şi altele
şi polemizează cu Gândirea şi Zări senine. Aurel Pop, V. Terente,
Aurel Decei traduc din Ady Endre, Emeric Farkaş şi Jokay Mor, din
Edgar Poe şi literatura chineză. Folclorul maramureşean este prezent
prin obiceiuri de Crăciun şi strigături de joc. În revistă mai apar ştiri
culturale, informaţii ştiinţifice, cronici locale, reclame, anunţuri, donaţii
pentru biblioteca revistei. Alţi colaboratori ai publicaţiei sunt: V. llea,
C. Darie, Iancu Ramură, A. Mândru, Virgil Costescu, R. S.
Câmpeanu, M. Gh. Carpen.
Marmaţiei
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