
ASPECTE ECONOMICE ŞI SOCIALE REFLECTATE îN ZIARUL 

LOCAL „GORJANUL" îN PERIOADA 1924-1929 

de FILIMON VADUVA 

Z1i·arul „Gorjanui" ca organ i·ndependent cu caracter cul
tural, a reprezentat în periioada interbelică tribuna de af1irma
re a inte1'.ectualităji,i mic burgheze şi săteşti din judeţul Gorj 
în scopu•I mob:'.izăr:i tuturor forţelor la ridi1carea n1i1velu·'.u1i cu:
turnl-stiinNfic ai! sate'lor. 

P'r·in ~onţinutul şi mes·ajul său ziarul se dorea ca fiind ex
ponent a1l intereselor mase~or căi~ora se şi adresa f,iind an.carat 
în realităţile vieţi1i, nididnd proh'eme de importa·nţă vita·:ă pen
tru destinele poporu·lu;, pentru progres şi civilizaţie. 

în lucrarea de faţă am urmărit evo·:uţia zi·ai:-u,lu·i pe o pe
rioadă corespunzătoare cu aceea a stabil:z.ării rei!atwe şi par
ţia·:e a cap1ita'.1ismului în România, fenome1n ca.re este foarte 
bine reprezentat în pag·iniile z:arului. 

Caracteristic pentru judeţul Gorj în această perioa·dă este 
slaba dezvo·'.tare i1ndus.tria1'.ă a capitalismu:u,i, ramu·ra cu cea 
ma·i mare pondere în economia judeţului fiiind a.gricultura, fapt 
care se ref.:ectă şi în conţinutu•! ~>ag;in;•:or ziarului, care se adre
sează în majorita~ea cazuiri·lor lowitorilor sate'.or, în timp ce 
mişcarea munci•orească este prezentată în mod sporadi·c, ca 
un ref:ex al luptelor socia·:-po'.1i1'.1ice a·'.e pro-'.etariatufoi din a'.te 
judeţe ale ţăorii. 

Dealtfel în paginile ziaru.:U.i este combătută ·ideea luptei 
de clasă, se susţine cauza armoni,zării intereselor socia1le a:e 
celor două c'.ase socia1'.e afla.te în contradicţie , bogaţi1i şi să
raioii, cei bogaţ1 i să le cedeze din priisosul lor sărac.i:or, iar a
ceştia1 să se resemneze cu so·arta lor. 

Aceast·a reprezenta de fapt reflexul ideofogi·ei mic-burghe
ze iilumin1iste nemu·lţumită de rolu·l său socia·l-economic, şi care 
<;!~mască ma·rea bur~hezie~ dar se teme de a·l1ianţa cu masele 
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populare, se îngrozeşte de spectru: rrişcări'.or ca,re transformă 
societatea, pentru care fapt ea se l1iimitează numai !a lum:lf'la
rea maselor, îndemnul acestora la muncă, supunere şi devota
ment pentru spori1rea gradu·lui de cu:tură a: sateilor. 

Ziarul se dorea a fi o cronică a contemporane•ităţii, o 
tribună de luptă pentru affrmarea dreptur.i·:or socia·le, un a
vanpost al luptei de ·:um:,nare a mas;l1:or, si.11bolul de pe fron
t=.~:pri1ciul său fond mîna stîngă rn~e strînge su·s făcli·a lumină-
r:1. 

Dintre co~·aboratorii frecventi ai z·iarnlu.i· se remarcă în 
spec•ia1I învăţători·i : P. Diaconesc~, D. Pupăză, P.P. Popeangă, 
care sî·nt şi cei mai activi autori de arti:o!e în peniroada de 
care m-am ocupa·t, ridicînd prob:eme vair.iate ca interes şi ni
vel de î·nJe!egere. 

Alături de aceştia în p·agi·ni,'.e z•iarulu1i au fost găzduite 
artico:e semnate de reputatul C.S. Nicoi'.ăescu~P·'.opşor, Gr. 
Geamă,nu, precum şi o serie de a.utori anonimi, care demască 
mc,i:e:e societă)iri burgheze ca de exemplu : Năvh'lie, De'.a
gorj, Dela.izvor. încă de :a apariirţie z'iarurl îşi p-ropune·a ca 
pri1ncipal ţel, să joace rolul unui organ de publicit·ate provin
cia·! care lăsa :a o parte luptele po'litice pline de venin, să 
fie numa.i aducător de veşt1 i de la un co:ţ la celă1'.1a:t al jude
ţulu,i, un orga·n care să facă cuno~cute tuturora· fapte:·e fru
moase ce se săvîrşesc în judeţ şi în a:te judeţe, să aducă de
a·semen1i :a cunoştinţa tuturor, relele şi nedreptăţi:e care îm
povărea.ză viat·a, să laude aşa cum se cuvine fapte'.e frumoa
se, Dea•'.tfol în primul număr al ziaru:ui se face un că~:duros 
apel către ci1titori de a sprijini ziarul 11 c·are nu este un z,i-ar 
po'.1il~c, în spatele lui nu se află n1id-o hancă sau vreun po:i
tiiciain oare să-·! finanţeze, 6 el se hizuie numai pe sprijinul 
citirtori:or, i-ar ce1i rnre ·l-au dat la lumină ştiiu de la· început 
ce greu·tă.ţi vor a•vea de înfruntat". 

Tn continuare acel·aşi apel specifică faptul că în co:oane
le z:.a.wlui se vo·r însera : ·anunţuri, rec:ame ca-re vor contri
bui la a'siguirarea· exi·stenţe 1 i ziaru·lu~. 

Aceste reclame se vor foce contra unor preţuri extrem 
de reduse, care vor contribui, la satisfacerea nevoi:or locuito
rilor judeţului·, iar cine a.re de vîndut, de cumpărat cev·a, a 
pierdut s,au a gă•s1i•t ceva·, este bine să se folosească de z•iar 
care pătrunde pînă în cel mai· îndepărt·at co·:t al judeţu•'.ui, 

în•lăturînd astfel pe samsarii care cîştigă p·rofitînd de lipsa de 
organiz·are a pi,eţei şi de nepăsarea !ocuitor-i·lor, iar aceştia 
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sa 1a aminte de ace·ste sfaturii si să se folosea·scă de ziar pen
tru tot ce au de publicat". 2 

Vorbi·nd despre rolU'I şi scopul zi·arnlui tirebu·ie amintită şi 
poziţia irntelectualităţi.i gorjene foţă de ziar, ceea ce doreau 
aceşti·a să dev!nă zri.::iru:I respectiv. Această poz·ijie este dar 
defi-nită prin mti·w'.ul de fond semnat de D. Pupăză şi irntitu
·:·at „Ce vrem ?", publicat în acelaş numă.r i:naugural prin c·a~ 
re se subliniază .ideea că z•iarul trage o brazdă de în:ăturare 
a ni·mircurilor vieţii de toate zi.:e'.·e şi se pune în s·erviciul de 
prop·agandă a tot ce e bun şi frumos, duce omufo,j necăjit cu
vînt de mî.ngîiere şi ve•şti: îmbucurătoare, cărturnrului îi dă :m
bo'.td să răspînde·a·scă dim comoara lui de lumină dt mai mu'.
tă şi pentru cei rămaşi în umbră şi ignor·anţă". :i 

Referi~or la prob'.eme:e agriculturii judeţulu1i, în pagini:e 
ziaru'.u·i în perioada s•usmenţio·nată au fost publi.:ate articole 
c·are vizau : reforma agrară şi ef.ecte:e ei, faptul că de pe 
u•rma ·a·cesteia au prof.itat tot cei bogaţi, în timp ce majo;i
tat·ea ţărărni·rr:1ii -avea o experienţă precară, aşa cum ev:dern
tiază şi arti·cole'.-e semnate de D. Pupăză, şi irntitulate : Situa
ţi a propr•ietăNi şi Ţă.rănimea. 

Împotriva a•ces.tor stări de lucruri ţărănimea proteste·ază 
fie în-aintînd p:în·geri wndu·c-errii judeţufoi· a·şa· cum au făcut-o 
locuitorii din Murgeşti - Gîrbov, atunci cînd au fost frnstaţi 
de is'.azu·: comunal de către şeful Oco:U''.uri s•i:vic Peşte·ana, sau 
pur şi simpl•u opunînd rezist•enţă împotrri:va autorităţi:or care 
căut·au să-i evacueze de p1e pămîrnturi'.e pe ca·re !e deţinu·seră 
pînă atunci, aşa cum a fos.t c-azul petrecut la Zoorleşti, fapt 
re'.atat de mti·colu1I·: Rebe:i:une·a· di·n Zor:esti-." 

În cadrul perioadei .respective în P'a·girnile' z.ia.ru:ui am re
marc·at şi un int·eres :usti·fimt pentru viito.rul agricultu·r.ii jude
ţU':ui faptul că ·aceasta· trebui·e să se orirenteze spre dezvo'ita
rea zootehniei şi aprir:ulturii, im sfat·urile adresate ţărăn•imii 
din judeţul nostru de către I. Mihalache în oe·le şapte scri·sori 
pub'.icate de „Gorjanul" în arnu·I 1929, ar avea şi în z.i'.e'.e 
noastre va'.·abi.:it·ate, exemp·'.u: ferh'.izar·ea solul·u·i, stîrpiirea 
bălării'.or şi mă-răC:.nri•:or de pe terenurile agrico•le, folos!rea 
semrntelor se'.ectionate si necesitatea întovărăsirii tăranilor in 

' • 5 ' ' ' ' coorp.era1we. 
Tn Porivinţa· industriei. se r·emarcă în mod deosebit în pa

ginirle ziiarn!ui efe.cf1e1le crizei ·eco·nomice oa.re se re.simt în a
ceastă perioadă prin : scumpiirea combu·stibi,'ifor, Î•nmul.ţi·rea 
fa'.imente•'.or proprietarir'.or, prrecum şi a.specte l·ega.te de nece
s.itatec;i inc;lustriofoă1~1ii ţării, aşa cum ~ste cc:izu.I a.rtico'.u1:ui. im- · 



ti,~u'.at : Între noi şi Apus, în care se preziintă stad:'U'I dezvol
tării indusfria:e -a României în raport cu ţări-le d3zvo~ta~·e d;n 
apus. 6 O prob'.1emă deo·sebit de in1portantă c·a-re a susdat 
atenţi·a opiniei puhl!c-e şi care şi în z1:lele noastre prez:n~ă un 
larg i:n~e.;es pub:ic, a fost si-tuajia înarmări:or aşa cum se pre
zintă î;1 ar~·ico'.u: „Ce ne ma.i· t·rehuie !", au~or P. D'aconescu, 
în care se face o a~entă ana:i-ză a situ-a:iei mil:~a-re a Româ
n1e1 în raport cu state1le învecinate între care sintem p·e pri
mu: :oe, dar me·nţiona acelaşi arti-col în priv·inţ·a cu:tur1ii sî;1-
tem pe u:'.imul loc, :·ucru ca·re con·s!der că era ex·agernt. 

Este îndeobşte cunoscut faptul că z·iaru: ,,Gorianu:", ca 
organ independent îşi as1:gura cea mai mare part-e din veni
turi necesare exist1enţei sa:e d;n pub:=carea di.ver·se'.or anun
ţuri come·rda·'.e aşa cum sînt ce1'.·e a·le magazinului Brăete, Dă
năricu,. a'.e fob·:·ioi.'or de bere Traian şi de postav Jiul, care 
fac rnc.amă comercia'.ă produse'.or :or. Fac de meme·ni preci
zarea refer:toare !a a:cest capi.to! al an•unţuri:or că în perioa
da studia~ă ex.i·s~ă extrem de numeroase an untu i a'.e bă1ic 1 -
!or în car·e se dau pub:icităjii prospectel·e de err 0Î1.iiuni, bi·lan
tu·'. bănci'.or respe1ct1ive, înf:inţarea de noi băinc:, aş·a wm es'.e 
cazul '.a : Birăneşf, Ci·.;perceni, Nova·ci, sau Creditu: corner· 
ci.al din Tîrgu-Jiu. Efecte'.e cr.i,zei econorr.i.::e încep să fie re
s:mtite mai acut după anul 1928, oînd se constată d:·n pagi
nile z:arU'lui; c·reşterea număru·lui fo::rnente'.or, scăderea pu
terii de cumpărare a '.:eu:ui, scumpirea unor taxe şi tari,fe la 
C.F.R. şi tele·comunicaJii cu 30-400;0, droduce·rea unor taxe 
.noi, taxa t•imbru:ui, sist-emul împrumutur'.'.or ex·terne care :o
veau în inte·~esu! mase'.or (Ghe. Lăscăteu - Tmprumu~ul), creş
terea dobînzi'.or financiare de la 18 la 300/o, scumpirea pr-e
juir1i'.or w 30-400;0 la pîi·ne, furaje şi porumb. 

Ca urma·re a a·cesto·r stări de lucruri nivie·lul pieFi es~·e în 
scădere, s:t·ua;ia musebr se înrăutăţeşte pe zi ce trece, incit 
se ajunge '.a adevărate drame socia:e aşa cum a fost cazul 
ce'.or do·i locuitori din sat·ul Sterpoa.ia, morţi de foame, sem
n·a'.at de zi·air. 

Tn a•cela-şi timp I.a po.:ul opu·s al societăţi.i. se semnalează 
creşterea opu:enţe·i şi bogăţi·ei, aşa cum ne relevă s~atistica 
publicată de zia·r a ckciumi-lor din ţară în număr de 52 796, 
ale că~or înc·a·săr.i· în anuil 1928 ·au fost de 16 miliarde de :ei, 
adică 1 /2 di·n exportul Românii.ei, sau semnarea contractu:u; 
di·ntre stat·ul român şi Vidrighin care era numit ca director 
genera·'. al C.F.R. pentru un saforiu de numai ... 3 mil:oane de 
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lei, în timp ce mase'e flămînzeau, iar muncitor,ii erau daţi 
afară din fabri 1ci. 7 

Concluzionînd despre rolul „Gorjanuilui'' nu s·e poate să 
nu ami1n~:m şi art:.co1:'u: semnat de N. B.euran apărut cu 1 fe
bruarie 1929, şi intitu~a.t: 11Rolu-l nostru", pirin care se de.finesc 
pr.incipa::,e~e obiect·ive a1'.e ziaru:ui co,:··es:punzător perioadei 
respec~ive pe care o străbătea societ,atea : de a înreg:sfra 
mani.festăiri·'e de viată soeii1ală si individua1lă sub ce:e mai di
verse forme, de a d·a directive· ~; a f,ixa· perspective penh-11 
viitoare'.e manJestări, trebuind să stabil·ească punţi de legă
tu·ră în~re suflete, între oameni, să-i determine ·Să acţioneze 
în direcţia un 1u1i ţel comun oare reprezintă progresul cu:tura·l
econom!c al judeţu~ui". 8 

NOTE 

1 „Gorjanul" anul 1 nr. 1 f15 martie, pag. 1 /1924. 
2 Idem. 
:1 Idem. 
1, „Gorjanul" anul 1 nr. 1 /20 mai. pag. 6 /1924. 
s „Gorjanul" anul 6 nr. 35 /24 septembrie, pag. 3 /1929. 
6 „Gorjarul" anul 1 nr. 7 /20 mai, pag. 4/1924. 
1 „Gorjanul" anul 6 nr. 44 .30 noiembrie 1929, pag. 3. 
B „Gorjanul" anul 6 nr. 6/1 februarie 1929, pag. 4. 
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