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REFLECTAREA IN PRESA ROMANEASCA DIN
VALEA JIULUI A PROBLEMATICII CULTURALE
DIN PERIOADA INTERBELICĂ

Mircea Baron

în

şirul instituţiilor chemate să contribuie la realizarea unei vieţi spirituale

autentice în Valea Jiului în perioada interbelică se situează, alături de societăţile
culturale, ştiinţifice, religioase, biblioteci, cazinouri, ansambluri corale şi orchestrale
etc., şi presa.
în Valea Jiului putem vorbi, mai ales după primul război mondial şi până
astăzi, de o continuitate a mijloacelor de informare tipărite. în perioada
interbelică, la fel ca şi în alte domenii de activitate, se remarcă creşterea
cantitativă şi mai ales calitativă a presei din Valea Jiului, o continuitate şi mai
ales o încercare a acesteia de a se impune ca lider de opinie având ambiţia de
a fi o oglindă mai mult sau mai puţin fidelă, mai mult sau mai puţin obiectivă
a realităţilor, să abordeze şi deci să se implice în cele mai stringente probleme
care vizau aspectele specifice ale zonei: mineritul, eterogenitatea etnică şi
religioasă a populaţiei, ridicarea nivelului intelectual al acesteia, condiţiile
sociale, urbanizarea, etc. Dezvoltarea numărului de publicaţii tipărite, faptul că
unele au avut o periodicitate remarcabilă şi mai ales o lungă existenţă, se
explică prin creşterea potenţialului economic al Văii Jiului, prin creşterea
numerică a populaţiei şi a intelectualităţii, a ştiutorilor de carte, într-un cuvânt,
a celor dispuşi să sprijine, prin interesul lor, de creatori de gazete şi de cititori,
acest demers, prin dorinţa oamenilor politici, şi nu numai a acestora, de a
dispune de un mijloc de propagandă ieftin şi nu dificil de realizat, cu care să
şi impună ideile, obiectivele, etc. Creşte de asemenea, numărul tipografiilor,
cinci în anii '30 ai secolului al XX-iea - la ele tipărindu-se o parte a acestor
publicaţii, altele tipărindu-se la Deva sau Tg. Jiu.
Numărul lor este important, reflectând opinii politice, dar şi de natură
sindicală, profesională (învăţământ şi minerit), culturală şi religioasă. Ele sunt
tipărite în limba română (8), maghiară (9), germană (I) şi, ca o reflectare a
caracterului etnic al Văii Jiului şi mai ales a spiritului tolerant instaurat aici,
unele apar bilingv (română-maghiară, (3).
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Din acest şir de publicaţii (22), presa românească, născută în cadrul creat
de integrarea Văii Jiului în noua realitate geopolitică apărută după Marea Unire
din 1918, are un rol important, o menire fundamentală, aceea de a contribui la
imp1merea elemellf11Vi românesc ·}fi a~tă ~nă. P~ntru a~ta, presa românească
va. fi princip:;ila trjbtină cu ajqtorul dţreia .se va îricerca educarea populaţi~i d~n
Valea' JIUiui în 'Sp1ritul 'dragostei· fc/ţă de vâlcrile· perene ale societăţii r6mâneşti
geografic al Văii Jiµl9i, în special, ~va Tt 'chţmată. sJ ~priji1;1e1 prin informare
analiză, găzduirea diverselor opinii etc., întregul demers cultural care se produce
aici în perioada interbelică.
Este cazul să amintim care sunt cele mai importante dintre aceste
publicaţii: Primul ziar românesc care apare în Valea Jiului a fost, după ştiinţa
noastră, „Graiul Muncitorimei' 1• Ziarul, ce apare între 1921-1925, se dorea a fi
un purtător de cuvânt al Centrului din Petroşani al Sindicatelor Naţionale din
TransilVania, Crişana, M~amureş şi B.anat, organizaţie creată în 1919~ Urmează
apoi ~~Gazeta Ji~lui', fondată la 1 iahuarie 1922 de către Gheorghe Tătărescu,
la acea vreme jurist~consuli la Societatea ',,Petroşani" şi preşedinte al filiâibi
Hunedoara a PNL. Subintitulată „Organ de propagandă culturală şi de ~nfonnatiuni"
gazeta va ·:ey tipărilă la Tipografia ,,Jiul Cultural" apărând în "50-52 ·de numere
anual până' la 1 aprilie 1928. ,,A vântul'; cea mai longevivăc dintre toate :gazetele
ce vor apărea în Valea Jiului .• continuă prin format, rubrici1, printr-'o parte
colectivului redacţional, prin afinităţi politice mai mult sau mai puţin manifeste
„Gazeta Jiului": Ziarul a apărut sub redacţia lui Vasile ·13. Taloestu, care era ~i
director-proprietar, din aprilie 1928 şi · până în 1947. Longevivul ziar a fost
tipărit în perioada interbelică la Instittltul de Arte: Grafice ,,Nicu D. Miloşescu"
din Tg. Jiu, cu excepţia câtorva numere tipărite ·Ia tipografiile „Viaţa Literară"
din Bucureşti (VIII.1935, nr.2-3) şi '„Patria" din 1 Deva (X, 1937, nr. 45-46, 4748). Ziarul a ~păstrat formatul înaintaşului său Şi '-·până în'· 1940, cu excepţia
anilor 1932-1933, 1938-1940, când apare bilunar, a apărut săptămânal de obkei
duminica, Hi 4, mai rar în 2 sau 6 ·pagini. Un alt ziar săptămânal, ai căror
redactori nu şi-au ascuns deloc simpatiile politice, a fost „ VilJea· Jiului'. Ziarul,
care avea· ca subtitlu· ;,Organ săptămânal, politic, de cultură şi informaţiuni", a
apărut Îl'ltre 16 octombrie 1930-12 :mai 1931 sub direcţia unui domitet şi a fost
tipărit la 'Institutul de Arte Grafice ,,Nicu O. Miloşescu" din Tg. Jiu. A fost un
ziar: iscos de simpatizanţi şi ·,membrii Partidului Naţional Ţărănesc: ·Poate fi
amintită şi o reVistă · prMesională „Plaiuri . Hunedorene'', publicaţie care a
încercat să ~prijine, mai ales pe linie metodică, învitţământul hunedorean~
Evitând orice implicare politică şi. dedicându-se ·tn exclusivitate ideii nobile a
slujirii şcolii· şi învăţământului românesc, revista ~,Asociaţiei· Corpului didactic

a

,.

,·i,.:

I. Prima tipăritură românească în Valeil Jiului, apare, se pare, la Vulcan, în 1916 şi avea un
caracter religios „Calea Vieţii. Învăţături creştineşti peQII}l poporul românll§C" ... ·
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primar din ju~ţul Hunedoara a apărut între septembrie 193().,..aprilie 1944, şi
din cei 14 ani ai existenţei sale, timp de 12 ani a fost redactată şi administrată
de învăţători din Valea Jiului.
,făcând o analiză a acestor·- publicaţii: putem spune, că fără a ·avea un.
caracter emiftţunente cultural, ele au oferit spaţii> pentru reflectarea problematicii
culturale din perioada interbelică: prin prezentarea principalelor evenimente
culturale oe!1B-at1 produs în Valea Jiului,: prin găzduirea unor luări de poziţie
faţă de diferite aspecte de ordin cultural sau care ţin de formarea unei anumite
atitudini mora,1-ciyi~2. prin publicarea în rubrici speciale, intitulate, ,,Poj.ţe
culturidă" a Gazetei Jiului3. ,,Foiţa Graiului Munci.torimei"4, „Urzica" 5 şj,1 nu
numai, a diferite creaţii literare aparţinâ~d ·marilor scriitosi sau a unor lucrări
şi schiţe istorice, etc.
Această preocupare. este rezultatul unui. qez pe care cei ce s-au considerat
îndreptăţiţi să aibă un rol în procesul de educare şi de propăşire ial Văii Jiului
şi 1-a,u format şi asumat. Într-un articol publicat, în 1923, de preotul grecocatolfc din Lonea, Virgil Pop şi intitulat, „Suprema sforţare pentru cultură în
V ale~ Jiului" este scos în evidenţă· rolul culturii în procesul. de educare a
mem~rilor societăţii cât şi rolul .instituţiilor înt.r;-un asemenea proces; Virgil. Pop
cred$ că „prin cultură VO© căpăta. o muncitOijme de valoare, onestă şi morală 1
un ~ement de supremă necesitatie pentru societate şi stat.· Cultura .. ~:}l va
povăfui în toţi paşH. săi· şi în toate lucrările sale, îl va ajuta să-şi învingă
năra~e şi patimile sale, îl ·va smulge .9ln bratele .alcoolismului şi desfrâul de
tot fţluL. îl .. va îndrepta spre bunăstare, îl va . face un element. de ordine şi
d.iscit>lină la. . care. poate conta societatea şi . ţaqi." 6 • Pentru a realiza acest
dezi~rat a fost. nevoie n,u. .. numai de condiţii material~: bani, investiţii, de
receptorul actului de cultură - cetăţeanul, dar şi de personţllităţi care au
acţitfţt în această direcţie. GStzetele au putut apărea datorită interesului unor
intel ctuali, care şi-au asu.mat fie conducerea, fie realizarea practică a aces.tora.
Sun oameni despre care astăzi se ştie foarte puţin sau nu se mai ştie nimic,
I

-

2. Vezi campania dusă împotriva alcoolismului şi ca exemplu articolul ,,Mlădiţe aml.'.•1inţate"
din Gazeta Jiului, II, 1923, nr.7, p.2 (,,Boala cea mai întinsă a populatiei din Valea.,Jiu;11i este
patima, plăcerea băuturilor spirtoase").
3 .. Pe .exemph,1; Petre lspirescu, Numai cu vitelei;Sţ poate scoate sărăcia din casă. (lhidt:m,
II, 1923, nr.11, p.2); I. Lupaş, Stăruintele lui Şaguna Ia curtea din Viena în favoare<1 >.al}Zei
nationale (Ibidem, 11,1923, nr.25,p.2); A. France, Cântăreţul din Kyrneia. Ibidem, IV, 192~. nr.2.
p.3) etc.
4. De exemplu: I. Lupaş, Gheorghe Pop de Băseşti; Liviu Mihali. Ocna şi rcsbtiul (Graiul
Muncitorimei, m, 1923, nr. 3, 4, p.3-4).
5. De exemplu: tableta satirică semnată Iacob Trahanache, Pe de-11do11Sclc. îndP~ptati. Im potriva
P.N.L. (Valea Jiului, I, 1930, nr. 5, p.3) etc.
6. Gazeta Jiului, II, 1923, nr. 13, p.l.

www.cimec.ro

534

Cultura din Valea Jiului

dar care între cele două războaie mondiale au însemnat mult în peisajul atât de
eteroclit al Văii Jiului, ei asumându-şi prin, proprie voinţă, prin poziţia socială
şi profesională, prin cerinţa oamenilor, rolul de lideri ai comunităţii româneşti
şi nu numai, din această zonă: părintele protopop Ioan Duma, dr. Romulus
Miocu, ing. Iosif Iancu, ing. Tiberiu Timoc, Vasile B. Tatolescu, profesor Ioan
Niciu, maistrul tipograf Teodor Munteanu, institutorul Alexiu David, etc.
Presa a reflectat modul în care s-au constituit şi au funcţionat diferitele
instituţii culturale din Valea Jiului. „Gazeta Jiului", în numărul său festiv din
1925, dedicat împlinirii a cinci ani de existenţă a ziarului, publica un articol
intitulat ,,Instituţii de seamă româneşti - Jiul Cultural SA." din care aflăm că
această instituţie cu rol important în sprijinirea procesului cultural, instructiv şi
educativ din Valea Jiului s-a creat în 1921 din iniţiativa materială a unor
intelectuali din regiune7 • „Gazeta Jiului" poate fi considerată şi un oficios al
,,Despărţământului Jiu" al ASTREI, în paginile sale reflectându-se întreaga
activitate organizatorică şi practică a instituţiei 8 , misiune preluată de ziarul
,,Avântul" 9 • Sunt prezentate de asemenea constituirea şi activitatea altor instituţii
cum ar fi: Casinoul Românesc ,,Jiul" de la Petroşani 10 , ,,Reuniunile" religioase
ale diferitelor confesiuni 11 ; Cercul Valea Jiului al ,,Asociaţiei clerului Andrei
Şaguna", care în iulie 1923 a organizat la Petroşani o serie de manifestări
prilejuite de împlinirea a 50 de ani de la trecerea în nefiinţă a mitropolitului
ortodox al românilor din Transilvania şi Ungaria, Andrei Şaguna (1809-1873) 12 ;
F.O.R. (Frăţia Ortodoxă Română), Despărţământul Jiu, creat în martie 1933,
sub preşedinţia protopopului Ioan Duma 13 : A.G.R.U. (Asociaţia generală a
românilor uniţi) ; a organizaţiilor de tineret din Valea Jiului: Uniunea Tineretului
Român din Vulcan (1923) 15 , Clubul tineretului român ,,Jiul" (1930) 16, Asociaţia
studenţilor români din Valea Jiului (1933) 17 care îşi propuneau să contribuie
prin diferite activităţi ,Ja ridicarea nivelului cultural, educării ştiinţifi~ şi
economice a muncitorilor şi ţăranilor din Valea Jiului" 18 •
14

7. Ibidem, IV, 1925, nr. 10, p. 6-7.
8. Ibidem, IV, 1925, nr. 15,p. 1-2.
9. Despre activitatea ASTREI în Valea Jiului, vezi M. Baron, Activitatea ASTREI în Valea
Jiului în perioada interbelicii, Restituiri, V, Deva, 1997, p.249-254.
10. Avântul, XI, 1938, nr.I, f. p.
11. Vezi de exemplu Reuniunea ,,Sf. Pavel" şi Reuniunea „Sf. Maria" a bărbaţilor şi femeilor
greco-catolici de la Lonea (Gazeta Jiului, II, 1923, nr.7, p. 3.).
12. Ibidem, II, 1923, nr.25, p. 2.
·
13. Avântul, IX, 1936, nr. 13-15, p. 2.
14. Ibidem.
15. Gazeta Jiului, II, 1923, nr. 47, p. 2.
16. Avântul, ID, 1930, nr. 40-41, p. 4.
17. Ibidem, VI, 1933, nr. 17, p. 3.
18. Ibidem.
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I Presa a reflectat în paginile sale aniversări importante di istoria noastră
naţională. Au fost scrise articole omagiale şi s-au publicat ample reportaje de
la r:nFifestările dedicate acestor momente: omagierea lui Avram Iancu la
împli,irea a 100 de ani de la naştere şi a 50 de ani de la moarte 20 , a lui Aurel
Vlaic~ la 10 ani de la tragicul său sfârşit2 1 , a lui Gheorghe Lazăr la centenarul
morţii\ sale, a lui Vasile Goldiş 23 , a marelui act al Unirii Transilvaniei cu
Româ+ia de la I Decembrie 191824 , aniversării a 20 de ani de la constituirea
Despiwmântului Jiu al ASTREl 25 şi a 75 de ani de la întemeierea ASTREl26 •
n acest context putem aminti şi prezenţa presei la manifestările prilejuite
de ri carea unor monumete de cinstire a eroilor neamului de la Lonea:
,,Mon ment - Mausoleu al Eroilor" - 5 iulie 1924 şi Vulcan: ,,Monument al
Eroilo " - 21 noiembrie 192628 • Ziarul ,,Avântul" va face în paginile sale
camp ie de presă pentru ridicarea la Petroşani a unui monument dedicat
,,Min rului", iniţiativa, aparţinând unui Comitet, în frunte cu Ion E. Bujoiu,
direct r general şi Tiberiu Timoc, director tehnic al Societăţii ,,Petroşani",
nefin izându-se însă29 •
Tot presa este cea care popularizează mişcarea culturală desraşurată în
Vale Jiului în perioada interbelică. De aici aflăm despre constituirea în 1920,
la P şani a „Corului intelectualilor români "30 , având ca suport ,,Reuniunea de
cân w.„ condusă de profesorul de muzică Ubald Boga31 ; de constituirea în 1922
a , uniunii de cântări şi muzică" din Petroşani care avea ca preşedinte pe
ingin rul Tiberiu Timoc, director la Societatea ,,Petroşani" 32 ; constituirea la
Pe ani, tot în 1922 a „Corului vocal" al Cercului Meseriaşilor" 33 ; înfiinţarea
la nea în 1920 a „Corului minerilor" condus de preotul Sebastian Ciocan,
func nar la Direcţia Minelor Lonea34 , acelaşi care în 1922 crează aici Societatea
,,Reuniunea de cântări Jiana" 35 ; organizarea unor concerte şi concursuri

1.
2.
2.
2 .
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Gazeta Jiului, rn. 1924, nr. 34, p. I.
Ibidem, I, 1922, nr. 41, p. 3.
Ibidem, II, 1923, nr. 32, p. 3.
Ibidem, II, 1923, nr. 37, p. I.
Avântul, VII, 1934, nr. 8-9, p. 4.
Gazeta Jiului, II, 1923, nr. 47, p. 2.
Avântul, V, 1932, nr. 12, p. 3.
Ibidem, IX, 1936, nr. 33-34, p. 1.
Gazeta Jiului, IIl, 1924.
Ibidem, V, 1926, nr. 48-49, p. 2.
Avântul, II, 1929, nr. 4, p.l, nr. 27, p.I.
Gazeta Jiului, I, 1922, nr. 6, p. 2.
Ibidem, I, 1922, nr. 5, p. 2.
Ibidem, I, 1922, nr. 6, p. 2.
Ibidem, I, 1922, nr. 37, p. 3.
Ibidem, I, 1922, nr. 2, p. 3.
Ibidem, I, 1922, nr. 28, p. 3.
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~orale, cum este cel desfăşurat în mai 1~6 la sala „C:.
. azinoului Mij,Dcitpfesc"
din Petroşani, în organizarea „ Gazetei }iQ}ui i;u pw.tii+~ea a 8 coruri{ ..··
Î.o „Gazeta Jiului" din l922 gă&im un articol inti• ,,Teatru:ÎJJ Pe ·anl'.
în care se vorbeşte de intenţia unor cetăţeni 1™tghiari de a. constitui o ·tru ă de
teatru, formată din 40-50 de membri;. autorul articolului considerând.· eastă
întrepridere ca „un imbold nou din care să învăţăm" 37 • Presa va pr enta
iniţiativa inginerului Iosif Iancu, şeful Inspectorului General al Mine r de
Cărbuni din Valea Jiului de·ecinstituire, în cadrul „Casinei Române Jiul",
„Societăţi pentru propagandă şi stimularea vieţii· teatrale în România"· 'C
ocupe cu · crearea unui ,,Fond de teatru" destinat a sprijini organizare unei
stagiuni teatrale în Valea Jiului3 8 • în acest context merită amintită preoc parca
pentru ca presa să devină o oglindă fidelă a tuturor manifestăril0r teatr le ce:
se ·produc în Valea Jiului: prezentarea spectacolelor, a actorilor. în „ azeta
Jiului" întâlnim o prezentare a marelui actor' Colista:ntin Ndttara, c'at este
întâmpinat în Valea Jiului cu urarea:,,Bine ai venit maestre!".'Ziarul s 'face
mesagerul iubitorilor de teatru, spunând despre prezenţa lui Constantin N ttara
în Valea Jiului că „ai venit să ne aduci' o f'arâni~ de bucurie cti care'
ne
îndulcim viaţa. Avem nespuse bq'Curii_ să te V-edem în mij~ocul nostru ·şi d oria,
în acelaşi tfmp, ·să 'te sărbătorim cu tot fastul fiecesar în' atari împrejurări . Lâ
rândul· ·său, Constantii:i Nottara, într-un interviu acordat ziarului· aţ~ta că' a mas
plăcut impresionat de primire, de sala de. 'teatru, de atit~dlnea ,',grupul · de
este
intelectuali . carel sprljină' teatrul românesc, o îri.treprindere ~ouă. pe
me1eaguri" 39 • ·
.
., '(
·1

.

Există şi alte manifes,ţătj c,ulturale a cărqr pr~~ntare

'

'o

{.

I

găsi~ în f;a joile

ziarelor din Valea Jiului. Oricum p~esa este o oglindă fidelă a realitătJlo cţin
Valea Jiului şi în acest context are o contribuţie importantă î~ fo
ea
intelectuală a celor care lucrau şi trăiau aici.

! q
:1\ I

36.
36.
37.
38.
39.

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

V, 1926, nr. 22, p. 3, nr. 23, p. 2.
V, \ 926, nr. 22, p. 3, nr. 23; p. 2.
I, 1922, nr. 22, p. 1.
N. 1925, nr. 6, p. 2.
VI, 1927, nr. 24, p. I.
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LA PROBLEMATIQUE CULTURELLE D'ENTRE-DEUX-GUERRE
REFLETEE DANS LA PRESSE ROUMA/NE DE LA VALEE DE JIU

Risume
L'auteur essaie de presenter la modalit6 de reflexion dans la presse roumain de la Vallee
de Jiu la problematique culturelle.
On presente Ies principales publication roumanes qui ont apparu dans la Vallee de Jiu
pendant la periode entre Ies deux guerres mondiales et ensuite on fait une prcsentation de Ia
modalite du soutient de !'acte culturel par la presse de cette wne â specifique ouvrier: par des
rubriques speciales, par des articles de fond qui traitaient des aspects culturels et ooucatifs, par
le reflechissement plus somrnaire ou plus detaille des preocupations de differentes institutions et
categories sociales pour !'acte de culture.
Sur la basc de ces preocupations on peut conclure que la presse a ete un miroir fidele
des rea!it6s de la Vallee de Jiu et qu'elle a eu une importante contribution â la formation
intellectuelle de ceux qui travaillaient et vivaient dans ces endroits.
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