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Abstract
The appearance of the „literate villagers” is, for a lot of those who
chose this type of writing, a particular phenomenon. This “phenomenon”,
specific for Banat and not only, was studied during the time by specialists of
the country side writing no matter whether articles in some newspapers of
that time or even in some volumes. The writers from the Banatean village
everyday life joined the other categories of anonymous creators of our
villages, those who founded quires, fanfares, theater plays and that, together,
contributed to the growth of a village culture intended, not only once, to be
a part of the national culture.
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Apariţia „ ţăranilor condeieri” constituie, pentru mulţi dintre cei care
s-au aplecat asupra acestui fel de scriere, un fenomen aparte. Acest
„fenomen”, specific Banatului, dar nu numai, a fost studiat în timp de
specialişti1 ai scrisului sătesc fie că acesta se manifesta prin articole la
1

Dr. Aurel Cosma, Istoria presei române din Banat, vol.I, reeditat Ed. David Press Print,
Timişoara, 2012; Ioan Meiţoiu, 10 poeţi ţărani, Bucureşti, 1973; Nicolae Irimia, Ţărani,
scriitori şi scriitori ţărani, Ed. TIM, Reşiţa, 2011; Adrian Maniu, Şcoala artelor bănăţene,
în Luceafărul, Timişoara, anul, I, nr. 4, aprilie 1935 în sumar articolul lui Aurel Cosma:
Literatura ţărănească din Banat; Ruja Maria Vida, Petru Petrica – scriitor şi publicist
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Vestea, an IV, nr.9 (32), sept.2009; Ion Albu, Ziarul Ţăranul, în revista Almăjul, dec.
2010, pag.5; Petru Petrica, Amurguri de vară, Ed. Facla, 1976; Valeriu Leu, Studii şi
documente bănăţene 2 (ediţie postumă) Ed. Mirton, 2011, Gh. Rancu Bodrog, Istoricul
revistei Almăjul, în revista Almăjul, dec. 2015; Petru Petrica,Gazetele ţărăneşti din Banat,
în revista Orizont, 24, nr. 10, 8 martie 1973, pag.8. Ioan David, Presa românească din
Banat, Ed. David Press Print, 2012; Gh. Rancu Bodrog, File din presa vremii, în Revista
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diferite ziare ale vremii sau încropite chiar în volume. Oamenii condeiului
din viaţa cotidiană a satului bănăţean s-au alăturat celorlalte categorii din
anonimii creatori ai satelor noastre cei care au fondat coruri, fanfare, piese
de teatru şi care împreună au contribuit la propăşirea unei culturi ţărăneşti
menită, nu o dată, să se alinieze culturii naţionale.
„Spre a-i înţelege trebuie să-i iubeşti puţin şi să te apleci cu emoţie,
cu dăruire, cu simpatie peste paginile lor atât de frumos caligrafiate. Mâna
lor, deşi bătută de coarnele plugului, asuprită şi lăţită de sapă şi de coasă,
purtând condeiul peste mii de pagini, s-a înmlădiat, iar litera lor răsare, pe
albul hârtiei, rotundă, clară şi precisă, dezvăluind şi în acest fel pasiunea
lor neostenită pentru scris….”2. Părere frumoasă despre ţăranul bănăţean o
are şi scriitorul Camil Petrescu „ Este un lucru neîndoios că dintre toţi
ţăranii români de pretutindeni, bănăţenii sunt cei mai citiţi şi mai
cunoscători de carte. Aici în Banat se desfăceau cu sutele şi cu miile
revistele româneşti şi broşurile diferitelor biblioteci. Dar nu numai atât.
Ţărănimea bănăţeană dă dovadă de un extraordinar simţ artistic. Nu
vorbim numai de arta casnică, ci mai ales ne gândim la talentul cu care cei
mai mulţi dintre ei joacă piese de teatru, de ai crede de multe ori că ai în
faţa ta actori adevăraţi. Nu mai vorbim de asemenea de atâtea coruri – nu
există sat fără unul sau două asemenea coruri dirijate chiar de ţărani…”3.
şi iată că Banatul, care e „fruncea”, are nu numai compozitori ţărani, dar şi
ţărani ziarişti sau ţărani scriitori” conchide Camil Petrescu.
Scriitorul şi publicistul Nicolae Irimia notează.” …aceştia… după
muncile nu uşoare din câmp sau din gospodării, cu fărâme de pământ sub
unghii, şi-au găsit vreme, mai ales în serile lungi de iarnă, să citească şi să

Almăjul sept. 2011, pag.5; Radu Ardelean, Istoria presei într-o scrisoare: Valeriu
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pag. 279-288; Petru Oallde, Geneza fenomenului cărturarilor ţărani bănăţeni, în Flamura,
21, nr.1839, 11 oct. 1970, pag.2; Iosif Stănilă – Un fenomen bănăţean: ţărani scriitori,
ţărani gazetari, ţărani compozitori, Ed. Timpul, Reşiţa, 1994; Vasile Râmneanţu, Lucian
Ciucurel – Istoricul gazetei „Cuvântul satelor” (scris de Ion Ciucurel), Ed. Mirton,
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2. Al. Jebeleanu, Cuvânt înainte, la volumul Amurguri de vară de Petru Petrica, ed. Facla,
1976, pag. 6.
3. Camil Petrescu, Trei primăveri, ediţie alcătuită de Simion Dima, cuprinzând perioada
bănăţeană a lui Camil Petrescu, Ed. Facla, Timişoara, 1975, pag. 39.
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scrie, să-şi constituie biblioteci personale, să se aboneze la ziare şi reviste
şi să-şi publice creaţiile în paginile acestora”4.
Puternica emulaţie a creaţiei populare nu a fost doar pe meleagurile
noastre. Dar acest imbold reative nu a găsit ca în Banat tradiţii culturale
cu trainice rădăcini iar activitatea ţăranilor creatori s-a impus ca o mişcare
literară ţărănească atât de extinsă şi intensă, o mişcare atât de temeinic
organizată încât ea a avut profunde rezonanţe în colectivitatea satelor
noastre.
În istoria presei bănăţene amintim şi unele apariţii publicistice chiar
în afara graniţelor. Aşa amintim Ziarul lui Iorgovici din Viena (1794) sau
gazeta litografiată a lui Murgu(1848).
Cea mai bogată activitate de creaţie în rândul ţăranilor s-a desfăşurat
în perioada interbelică, mai ales după Marea Unire din 1918. În această
perioadă au apărut ziare şi reviste ţărăneşti unele dintre ele având o viaţă
lungă şi apariţii regulate.
În frământările cărturarilor de la sate, de provenienţă plugărească, se
remarcă, în primul an după Unire, o tendinţă de organizare politică a acestei
pături sociale. În acest sens, a pornit şi acţiunea de înfiinţare a primului
organ de presă, „Ţăranul” din Oraviţa, ca să susţină şi să apere interesele şi
drepturile ţăranilor. Ilie Crăciunel a fost cel dintâi care a redactat o gazetă
proprie ţăranilor din Banat. A fost o încercare curajoasă, dar de scurtă
durată.
Publicaţia săptămânală „Ţăranul” subintitulată „Organ democrat al
ţăranilor bănăţeni” a apărut la 19 octombrie 1919 la Oraviţa, la numai trei
luni după intrarea trupelor româneşti în Oraviţa. A fost fondată de el în
colaborare şi cu ajutorul material al plugarului publicist Nicolae Vucu –
Secăşanu. Au apărut numai 5 (cinci) numere, în lunile octombrie decembrie 1919. Printre principalii colaboratori erau: Teodor Moga din
Secaş şi Ioan Banu din Iertof, amândoi preoţi.
În articolul program din primul număr, intitulat „Să brăzdăm viitorul
dorit”, Ilie Crăciunel scria: „Daţi-ne voie, popor român, şi nouă câtorva
ţărani muncitori, ca unora care, frământaţi de dorul de a trudi pentru bine,
adevăr şi libertate, să prindem nu numai de sapă, plug şi coasă ci câtuşi de
puţin şi de roata motorului vieţii neamului”.
Începuturile presei ţărăneşti au fost grele. Lipsa de fonduri pentru
acoperirea cheltuielilor de tipar şi mai ales dificultăţile de răspândire l-au
determinat pe Ilie Crăciunel să publice în nr. 4 un stăruitor apel către plugari
ca să sprijine foaia: „trebuie să trăiască această primă foaie ţărănească
4

Nicolae Irimia, Ţărani, scriitori şi scriitori ţărani, Ed. TIM , Reşiţa, 2011, pag. 6.
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redactată de noi, ţărani şi plugari, pentru că viitorul nu mai iartă ca noi,
ţărănimea, să fim neorganizaţi”.
Tematica ziarului cuprindea aspecte din frământările social – politice
şi culturale ale ţăranilor. Această publicaţie a însemnat nu numai începutul
unei mişcări de clasă socială a ţărănimii bănăţene, dar ea a fost un factor de
manifestare şi de afirmare a condeierilor plugari, care şi-au revendicat locul
lor în, publicistică şi literatură.
Articolele tipărite de Ilie Crăciunel au fost scrise cu o anumită
duritate şi într-un ton revendicativ. El se transpune într-un fel de purtător de
cuvânt al maselor ţărăneşti din Caraş şi insistă cu vehemenţă la
îmbunătăţirea grabnică a situaţiei economice a celor de la sate.
Sesizate şi luate prin surprindere de apariţia unui ziar tipărit de ţărani
pentru ţărani, la câţiva ani după marea răscoală ţărănească din 1907,
autorităţile au considerat că ziarul propagă agitaţie în rândul ţăranilor şi, ca
atare, printr-un ordin al primului prefect român dr. Gheorghe Dobrin, din
Lugoj, este interzisă apariţia ziarului la sfârşitul lunii decembrie 1919.
Gazeta „Ţăranul” a fost suprimată şi Ilie Crăciunel a fost judecat de
tribunalul militar sub învinuirea de agitaţie. La proces a dus colecţia
ziarelor ca să-şi dovedească nevinovăţia5, el fiind în cele din urmă achitat.
Ilie Crăciunel s-a născut în 18 iulie 1883 în comuna Răcăşdia, din
judeţul Caraş Severin. Părinţii, muncitori agricoli, l-au dat la şcoala primară
din sat. A făcut 6 (şase) clase primare cu renumitul dascăl şi scriitor Emilian
Novacoviciu, cu care va lega o strânsă prietenie până la moartea bătrânului
dascăl. Acesta îi insuflă dragostea pentru învăţătură şi îi pune la dispoziţie
cărţi din biblioteca sa.
Gustul cititului s-a dezvoltat încă de tânăr în sufletul său. El îşi
alimenta setea de cunoaştere din coloanele vechilor ziare şi reviste la care se
abonase şi la care a început apoi să colaboreze, publicând versuri şi articole.
Lectura de predilecţie a găsit-o în almanahuri sau calendare anuale, atât de
populare şi căutate.
Compunea poezii şi poveşti în gând, de-a lungul orelor petrecute la
muncile de pe câmp. Apoi, seara, venind acasă le transcria. Tatăl său, direct
interesat în producţia agricolă a puţinului pământ pe care-l avea, nu se
împăca cu ideea de a-l vedea pe fiul său Ilie să-şi piardă vremea cu scrisul.
El nu concepea ca un ţăran să aibă preocupări intelectuale. „Asta-i treaba
popii”! – îl apostrofa pe fiul său. Într-o zi, ivindu-se o discuţie aprinsă pe

5

Se pare că această colecţie care trebuia să-l apere la proces, a fost singura completă motiv
pentru care astăzi găsim numere din Ţăranul destul de rar şi răzleţe.
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tema aceasta, tatăl său a aruncat în foc toate colecţiile de ziare şi reviste,
precum şi manuscrisele versurilor şi poveştilor scrise de neascultătorul fiu.
În 1935 părăseşte Răcăşdia şi se mută la fratele său în Oraviţa. Din
cauza unor neînţelegeri cu acesta, în 1938 se mută la Vrani, unde moare la
28 octombrie 1940. Poeziile sale în dialect bănăţean şi le-a publicat în
perioada interbelică. Îşi publică creaţiile sale literare în „Poporul Român”,
din Budapesta, „Progresul” şi „Foaia Oraviţei” din Oraviţa, „Cuvântul
satelor” din Şoşdea, „Foaia Poporului” din Sibiu, „Gazeta Transilvaniei”
din Braşov, „Drapelul” din Lugoj şi altele. Ilie Crăciunel semna versuri cu
pseudonimul Târnăcop şi Săpănescu. Cu toată mulţimea de lucrări literare,
împrăştiate în mai toate publicaţiile vremii din Banat şi Ardeal, Ilie
Crăciunel nu a reuşit să-şi înmănuncheze măcar un volum din scrierile sale6.

6

Ion Albu, Ziarul Ţăranul, în Revista Almăjul, sept. 2011, pag . 9.

736

Ilie Crăciunel semnează poezii şi în publicaţia Lupta
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...sau în Foaia Poporului Român care apare la Budapesta

Corul bisericesc din Răcăşdia din care a făcut parte şi scriitorul plugar,
Ilie Crăciunel
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Pe aceeaşi linie a afirmării publicisticii ţărăneşti
amintim
“Cuvântul satelor” (1926) sub oblăduirea ţăranului Ion Ciucurel din
Şoşdea, continuator al publicaţiei Poporul Românesc (1923-1924) apărut
tot la Şoşdea. In primul nr. Al ziarului Poporul Românesc apare şi un Apel
pe care Ioan Ciucurel şi pr. Petru Bohariu îl adresează intelectualilor şi
plugarilor luminaţi de pe sate. În programul “foii”, care cuprinde 14 puncte,
se prevede printre altele: luminarea şi deşteptarea poporului de la sat;
colecţionarea folcloristică; organizarea plugarilor; apropierea poporului
către conducătorii lui fireşti: preot, învăţător; unificarea sufletească a
românilor de pretutindeni etc. Foaia apare până în 1924 fiind înlocuită în
1926 cu ziarul Cuvântul satelor. La editarea conţinutului noii foi apărute s-a
mărit numărul de colaboratori – fondatori din care făceau parte printre alţii:
P. Blidariu (Chevereşu-Mare)7, Ioan Ciucurel (Şoşdea)8, N. Humă –Bogdan
10
(Bocşa Română)9, N.Vucu Săcăşanu (Secăşeni) , Preda Jianu (Comloşu
Mare), Vichentie Vasii (Giroc). Apoi Suflet Nou (1934) plămădit la
Comloşu Mare şi condus de ţăranul Ghiţă Bălan, Zorile Banatului (19281929) apare la Comorâşte şi editat la Oraviţa de poetul ţăran Paul
Târbăţiu11, publicaţia Grănicerul apare la Mehadia condus de Ion
7

Pavel Blidariu este născut la Chevereşul Mare (lângă Lugoj) în 17 mai 1896. este
fondator al gazetei « Cuvântul satelor » unde scrie articole bine chibzuite. Are o rubrică
specială în Cuvântul satelor „Notiţul meu”sub care semnează cu pseudonimul „ Pulbere”.
8
Ioan Ciucurel s-a născut în satul Şoşdea la 15 ianuarie 1897. Încă de la o vârstă fragedă
colaborează la „Românul” lui Vasile Goldiş de la Arad, la „Foaia poporului român” a lui
Dimitrie Birăuţiu de la Budapesta, la Drapelul lui Valeriu Branişte de la Lugoj. Pe lângă
bogata activitate publicistică Ioan Ciucurel a scris un roman, „Transformarea” 242 pagini
precum şi un volum de poveşti”Comoara de sub nuc”. Semnează şi sub pseudonimul „Ion
Ulveş.
9
Nicolae Humă-Bogdan este născut la Bocşa în anul 1886. Colaborează la reviste cu tentă
ţărănească unde abordează problema agrară din România, motiv pentru care este trimis în
Elveţia alături de alţi 50 de ţărani pentru a „ radiografia” agricultura acestei ţări (1928).
Semnează cu pseudonimul NHB şi cu Semiton. Tipăreşte, în 1970” Ţăranul elveţian şi
agricultura din Elveţia”. În timpul primului război mondial intră în Corpul voluntarilor
români înfiinţat lângă Kiev.
10
N.Vucu Secăşanu s-a născut în Secăşeni nu departe de Oraviţa Ca un adevărat
autodidact înfiinţează corul bisericesc din Secăşeni dorind mai apoi să unească corurile întro puternică emulaţie culturală. Îndemna consătenii săi la contractarea de abonamente astfel
că s-a reuşit să se atingă la peste 60 de publicaţii care veneau în satul lui. A colaborat, mai
întâi, la Poporul Român din Budapesta, la Progresul din Oraviţa, scriind articole şi foiţe
sub pseudonimul „Vilu”. A scris piesa de teatru „Nuntă fără voie” pe care Asociaţia de
teatru românesc „Thalia” o premiază cu 1000 de lei. (Conf. Almanachul judeţului Caraş, pe
anul 1932, pag. 217)
11
Paul Târbăţiu s-a născut în anul 1902 în satul Comorâşte. Din anul 1923 colaborează la
mai multe reviste ale vremii din acea perioadă. În 1928 scoate, la Comorâşte, cea dintâi
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Marghetici. Semnalăm obligatoriu publicaţia “Nădejdea” din Vârşeţ, organ
de presă al fraţilor din Banatul orfan. Redactorul era Nicolae Roman, un
român care pentru credinţa sa a fost de multe ori în atenţia autorităţilor
iugoslave. Fără îndoială că numărul apariţiilor poate fi mult mai lung mai
ales după ce aceste publicaţii au fost “aplaudate” şi încurajate de
intelectualii de marcă ai timpului. Aurel Cosma nota în articolul Literatura
ţărănească din Banat “plugarii noştri bănăţeni au o superioritate
intelectuală şi spirituală care îi ridică din comun” , iar despre publicaţiile
ţărăneşti afirmă:” aceste ziare au introdus în viaţa noastră publică un nou
curent, care i-au făcut pe diriguitorii politiciii să se intereseze mai
îndeaproape de nevoile păturii ţărăneşti. Ele erau organe ale intereselor
plugăreşti, erau tribune la care se dezbăteau marile probleme ce se puneau
satelor noastre după Unire”.
Intelectuali de seamă ai vremii sunt nevoiţi să recunoască amploarea
participării ţăranilor condeieri la îmbogăţirea conţinutului de bază al unor
reviste şi publicaţii dedicate satului. In această situaţie se afla şi Virgil
Birou, preşedintele Asociaţiei Scriitorilor din Banat sau Nicolae Ivan,
director la revista Fruncea care publică din creaţia ţăranilor condeieri.
Acum debutează ţăranul Ion Frumosu din Ciuchici, iar la rândul ei Voinţa
Banatului, redactor responsabil Iosif Goian, rezervă o pagină întreagă
creaţiei condeierilor ţărani şi folclorului.
Scriitorul Petru Vintilă priveşte această mişcare ca un fenomen
»unic în lume » şi arată în continuare » pot spune despre ea, cu atât mai
orgolios cu cât mişcarea literară a fost opera scriitorilor ţărani, nu atât a
scriitorilor citadini, că a reprezentat cea dintâi încercare masivă şi
coerentă de a scoate literatura bănăţeană din condiţia ei provincială şi de a
o integra în fenomenul literar naţional ». tot pe această linie a recunoaşterii
meritelor condeierilor ţărani Vasile Goldiş i se adresează lui Paul Târbăţiu
din Comorâşte « E muncă uriaşă ce trebuie săvârşită până când plugarul
român va fi în stare să pună integral în valoare toate minunatele sale
aptitudini şi virtuţi, ce le are de la rasa latină şi de la pământul pe care s-a
integrat ».
Ca un fir roşu se desprinde urmărirea unor anumite interese comune
care militau pentru apărarea demnităţii ţăranului, pentru dezvoltarea lui
intelectuală, pentru o viaţă morală, pentru introducerea culturii şi civilizaţiei
în viaţa satelor. In programul publicaţiei Zorile Banatului, conducătorul ei,
revistă literar – ţărănească din Banat, Zorile Banatului. În 1941 scoate, la Oraviţa,
Calendarul Ţărănimii. Publică următoarele volume: Cântece şi flori, Oaraviţa, 1927,
„Vântului” , Craiova, 1928 şi Sclavii pământului, Oraviţa, 1938. Semnează sub
pseudonimele „Nicu Gărână şi T. Bănăţeanu”
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Paul Târbăţiu, sublinia : » scopul ei a fost crearea unor curente de idei
sănătoase şi strecurarea dragostei pentru litera scrisă ». aproape de aceeaşi
părere era şi ţăranul scriitor Ghiţă Bălan din Comloşu Mare : » activitatea
noastră să contribuie la promovarea în lumea satelor a unui curent de
gândire sănătoasă, la o judecată dreaptă şi o orientare sigură a ţărănimii
în chestiuni sociale, economice şi politice din acea vreme ».
Ideile exprimate de aceşti condeieri îşi găseau expresia în creaţiile
lor – poezie, proză, teatru scurt ori articole de ziar.
Muncind cu sapa, plugul ori cu carul
Asta ţi-e scris alăturea cu boii,
Robit fiind durerii şi nevoii
Răbdând să-ţi duci osânda şi amarul 12.
Paul Târbăţiu descrie cu un crud realism viaţa de ţăran conştient fiind că:
De mii de ani c-o ură-nverşunată
Se războiesc: sătulul şi flămândul...
Petru Petrica13, din Cârnecea, aduce în proza lui, printre altele,
vremea “dărilor” care împovărau atât de mult ţăranii:
“în cele două zile de mai înainte, înarmaţi ca de război, cu puştile încărcate
şi cu două trăsuri în urma lor pentru adunat zăloagele, au făcut o mulţime
de descinderi prin curţile şi casele oamenilor, ridicându-le unora până şi
cenuşa din vatră.
La casa săteanului David Popa, găsind uşile încuiate, familia fiind
fugită, au spart şi au intrat înăuntru, şi pentru câteva sute de lei rămăşiţă, iau ridicat toate hainele precum şi oala cu cârnaţi şi costiţe şi încă un coş cu
vreo câteva ouă”14.
Din corespondenţa lui Petru Petrica din Cârnecea descoperim o altă
latură a interesului acestor ţărani pentru un domeniu aparte - istoria patriei.
Într-un lung şir de scrisori Petru Petrica îl informează pe dr. Aurel Cosma
12

Paul Târbăţiu, Sclavii pământului, Oraviţa, 1938.
Petru Petrica s-a născut la Cârnecea în 4 oct. 1902 . Primele încercări în ale publicisticii
le semnalăm în gazeta locală “Progresul” din Oraviţa (debutează în nr. 25 din 21 iunie
1924. Publică articole de ziar, schiţe, nuvele şi piese de teatru. În 1941 publică piesa de
teatru “Păcate” mult jucată de amatori pe scenele din apropiere. Publică şi sub
pseudonimele de “Plugarul de la Cârnecea” sau ”Pătru Opincă”A colaborat la revistele:
“Luceafărul”, “Revista Institutului Social Banat Crişana, “ Suflet Nou” din Comloşu Mare
şi “Zorile Banatului” din Oraviţa, , “Cuvântul satelor” din Lugoj, “Lumina Caraşului” din
Bocşa Montană ş.a. Au rămas în manuscris volumele: “Chipuri din Banat” (nuvele şi
schiţe), “Teatru sătesc”(piese de teatru), “Povestiri bănăţene” (schiţe şi nuvele),
“Zbuciumări” (articole pe problematică social-cultural-naţional-ţărănească) precum şi
“Antologia scriitorilor, compozitorilor şi oratorilor plugari din Banat”.
14
Petru Petrica, Amurguri de vară, Ed. Facla, 1976, Perceptorul, pag. 81.
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despre unele date istorice15 auzite de pe la alţi intelectuali de marcă care au
trăit acele vremuri.
Condeierii ţărani, aceşti împătimiţi ai scrisului nu se deosebesc cu
nimic de fenomenul picturii naive descoperit în Banatul frate de peste
graniţă. Aidoma scenelor maestre ale penelului acestor pictori naivi,
scriitorii ţărani aduc în prim plan realitatea satului, dorinţa ţăranului de a se
manifesta prin originalitate şi spontaneitate. Când se aşeza seara, după o
muncă istovitoare, în faţa foii de scris ţăranul n-avea un plan prestabilit
pentru a-şi scrie sentimentele pe hârtia albă. Scria ce gândea, ce dorea să se
întâmple, ce ar fi mai bine pentru el şi semenii lui. Nu aveau pretenţia unor
scriitori adevăraţi scriau din plăcere, scriau frumos aşa cum şi lăutarii satelor
noastre cântau « cu gială » doinele, cele mai înălţătoare cântece de pe
pământ. Scoteau revistele pe banii lor, publicau în volume, foarte rar plătite,
dar nimeni nu le putea opri dorinţa de afirmare şi de exprimare.
Pentru cuvântul exprimat au fost, de multe ori, pedepsiţi, încarceraţi.
Aş relata, ceva semnificativ în acest sens. In anul 1918 Valeriu Branişte,
directorul ziarului « Drapelul » din Lugoj este întemniţat la Curtea Marţială
din Seghedin pentru curajul său publicistic. Mihail Gropşianu şi protopopul
Nicolae Oprea din Vârşeţ îl îndeamnă pe Romulus S. Molin16 să meargă la
temniţă pentru a-l îmbărbăta :
« Du-te Romulus, tu poţi să faci ceva pentru bietul om că ni se prăpădeşte şi
cu el nădejdea noastră ». Branişte este vizitat care îi spunea în faţa
procurorului că de două zile n-are pâine, porţia ce o capătă e o

15

Valeriu Leu, Studii şi documente bănăţene 2, Ed. Mirton, Timişoara, 2011, pag. 346 şi
urm.
16
Romulus S. Molin s-a născut la 13 oct. 1886 în satul Maidan. Înainte de primul război
mondial este ziarist profesionist şi publică pentru Partidul Naţional Român din Ungaria la
ziarele: „Lupta”, „Poporul român”, „Foaia Ilustrată” şi „Cucu”, iar apoi este corespondent
pentru Budapesta al ziarului arădean „Tribuna”. În 1918 înfiinţează alături de P.
Râmneanţu şi P. Bizerea ziarul „Opinca” care apare doar câteva numere şi ca urmare a
ocupării Banatului de sârbi este nevoit să părăsească Vârşeţul „ curentat fiind de sârbi
pentru românismul său”. În perioada dintre cele două războaie înfiinţează, editează şi
redactează mai multe reviste şi gazete bănăţene: „Tribuna Banatului” în Timişoara (19211922);”Ţărănimea” Oraviţa, între 1925-1927; „Tribuna Banatului”, Timişoara, (19281929); Scrie următoarele cărţi: „Veliki Sârbia” apare în editura ziarului „Românul” din
Arad, în 1918, „Afurisenia lui Moise Nicoară”, Oraviţa, 1926; „Moţii Banatului”, Craiova,
1927, „Românii din Banat” (monografie), Craiova, 1928;, „Camera de comerţ şi Industrie a
Banatului”, Craiova, 1928, „Funcţiunea economică a ziarului – ziare şi ziarişti” sub
pseudonimul dr. Ion Garavina, Sibiu, 1942, precum şi Almahul Banatului pe anii 1929,
1930.
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amestecătură de făină din glodul cucuruzului cu tărâţe mucezite ce miroase
greu şi că se îmbolnăveşte »17.
Presa bănăţeană a fost foarte bogată. Mulţi din cei care şi – au adus
aportul la transmiterea informaţiilor au fost aceşti ţărani plugari dornici să
aştearnă pe hârtie doleanţele şi de multe ori durerile lor. Unii dintre ei au
reuşit să-şi întipărească numele pe volume tipărite. Alţii au rămas doar în
amintirile noastre păstrându-le tot respectul pentru preocupările lor
publicistice.
Istoria presei româneşti din Banatul de Munte ia naştere în secolul al
XIX-lea, când apar primele periodice la Bocşa, Reşiţa, Oraviţa şi
Caransebeş. În toamna anului 1882, la Bocşa, apare „Privighetoarea, foaia
poporală română pentru luminare şi distracţie“, mutată în luna aceluiaşi an
la Reşiţa. Ulterior, în acutala reşedinţă de judeţ au mai luat fiinţă „Revista“,
„Opinca“, „Pedagogul român“, „Balaurul“ (în ultimul deceniu al secolului
al XIX-lea), „Valea Berzavei“ (1919-1920, 1932-1934), „Reciţa noastră“
(1922), „Curierul bănăţean“ (1924-1925), „Glasul muncitorului român“
(1933-1938), „Suflet românesc“ (1935-1938), „Reşiţa“ (1935-1940) şi
altele.
La nivelul Almăjului, pentru că trebuie să amintim şi despre asta,
prima publicaţie apare după evenimentele din dec. 1989. Iată ce spune
scriitorul I.M. Almăjan legat de această primă apariţie publicistică: «... dar,
un ziar, după ştiinţa mea, nu s-a tipărit aici.( Ţara Almăjului n.n) Astfel,
primul număr al revistei Almăjul, cu preocupări în domeniul credinţei,
şcolii, limbii şi istoriei neamului mi se pare un eveniment. Redactat de
dascăli de ţară, de profesori de la liceul din Bozovici, acest număr cuprinde
însemnări din istoria ţinutului, date despre vestigiile istorice, neglijate di
nefericire de arheologi, consideraţii asupra şcolii şi al bisericii în educarea
sătenilor, în special al tinerilor”18.
Cu toate acestea, imediat după apariţia primului număr al revistei
Almăjul am descoperit că în Almăj au mai avut loc tentative de apariţie a
unei asemenea publicaţii. Prof. V. Nemiş, din Rudăria, preciza că în
perioada interbelică, prin 1940, câţiva studenţi ar fi publicat , dactilografiat,
Almăjul tânăr, iar prof. Dr. Ing. Alimpie Ignea aduce în discuţie publicaţia
Almăjul editată de prof. Constantin Nedelcu din Oraviţa. Prin anul 2000
apare la Bozovici revista Almăjana a Centrului de Învăţământ de pe lângă
Liceul din Bozovici.
17

R.S.Molin în “Lupta, în Lugoj, anul, 1,nr.7 din 17 octombrie 1920.
Ion Marin Almăjan, Primul ziar din istoria Ţării Almăjului, în Revista Almăjul, dec.
1995, pag. 2.
18
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Fără îndoială că în conţinutul ei publicistica vremii a adus în discuţie
locuri, fapte şi oameni din acele timpuri. Literatura bănăţeană şi nu numai,
le foloseşte acum ca surse de documentare şi nu puţine din aceste apariţii
publicistice sunt folosite ca surse notabile în elaborarea unor lucrări
ştiinţifice: teze de licenţă sau teze de doctorat pentru mai tinerii noştri
colaboratori. Deasemenea sunt luate în calcul şi biografiile unora dintre
aceste condeie ţărăneşti rezultând chiar lucrări tipărite.
În lumina acestor fapte publiciştii presei rurale din Banat s-au asociat
în Asociaţia publiciştilor presei rurale din Banat cu sediul al Timişoara care
cuprinde pe toţi cei interesaţi de publicistica sătească. Asociaţia cuprinde
peste 50 de publicişti ale căror apariţii se bucură de multă căutare în
comunităţile în care apar. În spiritul unei adevărate colegialităţi aş menţiona
câteva din aceste publicaţii: Suflet Nou (Comloşu Mare), Foaia Săcălazului
(Săcălaz), Foaia Voislovei (Voislova),Vatră nouă (Giarmata Vii), Tibiscus
(Uzdin, Serbia), Foaia săcoşană (Secaş), Vatra Satului (Ferendia), Arcadia
(Anina), Cuvântul torăcean (Torac, Serbia), Almăjul (Şopotu Vechi),
Arhanghelul (Birda), Familia (Petrovasâla, Serbia), Lumina giroceană
(Giroc) Anghel (Sânmihaiu Român), Candela vieţii (Comloşul Mare) Sărcia
(Sărcia, Serbia), Vestea de Mehadia (Mehadia), Scripta manet (Grădinari),
Jurnal de Răcăşdia (Răcăşdia), Opinia (Săcălaz) etc. Mai mult decât atât
începând din dec. 2015 la Şopotu Vechi apare o revistă Românii din Timoc
care se adresează românilor de pe Valea Timocului şi a Moravei din Serbia.

Gura satului era publicaţia cea mai răspândită la sate şi mult cerută de popor
Director Ion Bolovan

744

