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VALENÞE ARTISTICE ÎN PUBLICISTICA HUNEDOREANÃ
LA SFÂRªITUL SECOLULUI AL XIX-LEA
ªI ÎN PRIMA JUMÃTATE A SECOLULUI AL XX-LEA
Alãturi de numeroase publicaþii apãrute în importante centre culturale transilvãnene, periodicele
hunedorene au avut acelaºi ideal comun: afirmarea naþiunii române ºi a culturii sale naþionale. Aceste
publicaþii locale au jucat un rol important în formarea ºi informarea opiniei publice româneºti din
zonã, dar ºi din þarã, ca element de susþinere moralã a unei cauze drepte purtate în interesul naþiunii.
Pãstrate peste ani în special în colecþiile bibliotecilor, ele constituie astãzi o valoroasã sursã
documentarã, dându-ne posibilitatea de a ne forma o imagine clarã asupra a ceea ce ele ºi
întemeietorii lor au urmãrit prin editarea ºi rãspândirea lor în cele mai îndepãrtate zone româneºti.1
La sfârºitul secolului al XIX-lea ºi apoi în cursul secolului al XX-lea, au existat în judeþul
Hunedoara câteva localitãþi, ca: Orãºtie, Deva, Hunedoara, Brad ºi Petroºani, în care se desfãºura o
intensã activitate publicisticã. Cel mai important rol în aceastã activitate i-a revenit oraºului Orãºtie,
unde au existat cele mai importante tipografii, considerate simbolul activitãþii de tipãrire a cuvântului
românesc din aceastã zonã, atât datoritã numãrului mare de publicaþii, cât ºi prin faptul cã au avut o
serie de colaboratori de seamã. În aceastã micã dar activã localitate hunedoreanã s-a conturat un
nucleu de intelectuali care ºi-au unit eforturile pentru a trezi în rândurile populaþiei conºtiinþa propriei
valori, precum ºi conºtiinþa locului pe care îl meritã în societatea transilvãneanã.
O viziune de ansamblu asupra activitãþii instituþiilor tipografice hunedorene ºi a celor mai
importante publicaþii apãrute în acea perioadã ne-am format-o parcurgând colecþia de periodice a
bibliotecii Muzeului Civilizaþiei Dacice ºi Romane Deva. În demersul nostru ne-am oprit în special
asupra publicaþiilor ilustrate (cele care au prezentat un anume interes pentru aspectul grafic) ºi asupra
acelora care ne-au furnizat date despre o serie de evenimente din lumea artelor frumoase. Deºi
incompletã, colecþia existentã în biblioteca muzeului ne-a permis sã urmãrim preocupãrile editorilor
ºi ale colaboratorilor legate de acest aspect, într-o perioadã în care se aspira la un cadru estetic
superior. La rãscruce de veacuri, nevoile de frumos ale societãþii au declanºat un proces de
metamorfozare spre o altã formã de spiritualitate. Înainte însã de a aborda acest subiect, dorim sã
prezentãm succint cele mai importante publicaþii apãrute în perioada 1876-1945. Dupã profilul pe
care l-au avut, au putut fi grupate în publicaþii cu orientare politicã, periodice cu profil cultural,
publicaþii economice, calendare, publicaþii umoristice ºi cele în limbã maghiarã. Dintre publicaþiile
cu orientare politicã menþionãm „Revista Orãºtiei”, apãrutã în anul 1895, cu subtitlul „organ social,
economic ºi literar”. A avut o apariþie sãptãmânalã, fiind redactatã în tipografia Minerva din Orãºtie.
În conþinutul publicaþiei a existat o preocupare permanentã pentru pãstrarea elementelor ce definesc
cultura naþionalã: limba, folclorul ºi portul popular. Prestigioasa publicaþie îºi înceteazã activitatea în
anul 1899. Publicaþia orãºtianã „Libertatea” a avut o perioadã lungã de apariþie, 1902-1940. A avut o
orientare activistã, apãrând sãptãmânal, cu subtitlul „Foaie naþionalã politicã”, fiind tipãritã în
tipografia Minerva. Aceastã publicaþie a fost cea mai puternic ancoratã în viaþa socialã a
Transilvaniei, având ºi o serie de suplimente, intitulate: „Tovãrãºia”, „Foaie interesantã” ºi
„Bobîrnaci”. Între anii 1901 ºi 1905, s-a tipãrit la Orãºtie publicaþia „Activitatea”, cu subtitlul „Foaie
politicã, economicã, socialã ºi literarã”. Aceastã publicaþie a susþinut cu succes interesele românilor
din Transilvania.2 Dupã Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, presa româneascã din Transilvania a
cunoscut o puternicã dezvoltare, apãrând o serie de publicaþii puternic ancorate în realitãþile politice,
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sociale, economice ºi culturale ale vremii. Între 1919 ºi 1939, la Deva au fost publicate cincizeci de
periodice, patruzeci ºi douã în limba românã ºi opt în limba maghiarã. Dintre cele mai importante
publicaþii devene menþionãm „Solia Dreptãþii”, ani de apariþie: 1921-1940. Publicaþia a avut ºi o parte
literarã, intitulatã „Foiþa Soliei”, iar din anul 1924, „Grãdina Soliei”. „Solia Dreptãþii” a fost organ
independent, apoi oficios al Partidului Naþional Þãrãnesc. Tot la Deva au vãzut lumina tiparului
publicaþiile: „Dreptatea” (1922-1945), fiind organ al Partidului Naþional Liberal, apoi „Þãrãnimea”
(1926-1929), organ al Partidului Naþional Þãrãnesc, ºi „Voinþa”, ce a avut un an de apariþie,
1930-1931, organ al Partidului Poporului (fondat de Dr. Petru Groza), sub redacþia lui Victor ªuiaga.
Au urmat publicaþiile: „Unirea Naþionalã Hunedoreanã” (1931-1934), consideratã organ de
propagandã electoralã, ºi „Lancea”, an de apariþie 1935, cu întrerupere pânã în 1938, care din 1939
s-a editat la Brad, devenind „Foaia moþilor de la Criº ºi din Munþii Apuseni”. De o importanþã
deosebitã a fost publicaþia deveanã „Horea”, cu apariþie în douã serii: 1932-1933 ºi 1943-1949.
Aceastã publicaþie, cu profil politic ºi economic, a avut o contribuþie importantã la crearea ºi întãrirea
organizaþiei Frontul Plugarilor, la nivel naþional. Dupã 23 August 1944 s-au produs puternice
transformãri cu un profund caracter ideologizantºi care au avut un real ecou în presa comunistã. În
zona hunedoreanã, o publicaþie cu o atitudine militantã faþã de evenimentele social-economice,
politice ºi militare a fost „Zori Noi”. Numeroasele articole existente în cuprinsul sãu erau adresate în
special tineretului comunist.
Cea mai mare parte a colecþiei de publicaþii hunedorene o ocupã periodicele cu profil cultural.
Cea mai valoroasã a fost „Cosînzeana”, publicaþie apãrutã la Orãºtie între anii 1911 ºi 1915, urmatã,
ca importanþã, de „Foaie interesantã” (1907-1917, 1919-1933), publicaþie-adaus la „Libertatea”, o
„Foaie pentru petrecere ºi învãþãturã” cu o contribuþie importantã în valorificarea folclorului
românesc. La Orãºtie au fost editate câteva publicaþii cu profil ºtiinþific, dintre care menþionãm:
„Palavre”, editatã în 1906 de Gavril Todica, ºi „Studii ºtiinþifice”, cu ani de apariþie 1910-1912. În
1912, Gavril Todica editeazã revista de filozofie „Hades” ºi în perioada 1917-1920 „Convorbiri
ºtiinþifice”, revistã de ºtiinþã ºi culturã consideratã unicã cu acest profil în Transilvania la acea datã.3
Din seria publicaþiilor culturale mai amintim: „Cuvântul Hunedoarei” ºi „Gazeta Hunedoarei”, cu ani
de apariþie 1922-1935, apoi „Revista învãþãtorilor ºi învãþãtoarelor din judeþul Hunedoara”
(1927-1929), ce trateazã o serie de probleme specifice procesului de învãþãmânt, ºi publicaþia
„Plaiuri hunedorene” (1930-1944), o revistã de culturã profesionalã ºi generalã cu un conþinut
didactic. La Brad, între anii 1933 ºi 1941, a fost tipãritã publicaþia culturalã „Zarandul”, cu informaþii
din Valea Criºului Alb. Au fost editate, de asemenea, publicaþii economice, ca „Bunul Econom”
(1899-1907), „Tovãrãºia” (1905-1911), „Plugarul” (1911-1927), „Agricultura hunedoreanã” ºi
„Buletinul Camerei de Comerþ ºi Industrie”. Aceste publicaþii s-au orientat spre problemele
economice hunedorene, fãcând o serie de recomandãri pentru îmbunãtãþirea acestei activitãþi în
diverse ramuri.
O categorie aparte în rândul publicaþiilor au constituit-o calendarele. În anul 1907 apare
„Calendarul Naþional al Foii Interesante”, editat de Tipografia Nouã din Orãºtie pânã în anul 1915,
apoi, din 1923, a fost tipãrit de tipografia Libertatea, pânã în 1930. La tipografia Minerva apare, în
1914, „Calendarul Interesant”, în redacþia lui Gavril Todica, pânã în anul 1917. Aceste calendare
cuprind date calendaristice, astronomice, informaþii curente, practice, o serie de articole literare, de
istorie ºi de culturã generalã. La Brad a fost editat „Calendarul Zarandului”, între anii 1937 ºi 1948,
predominând articolele literare. Începând cu anul 1911, au fost publicate la Orãºtie ºi câteva
publicaþii umoristice: „Sînceaua”, „Bobîrnaci” (între anii 1911 ºi 1914), „Hai sã rîdem” (între 1921 ºi
1927) ºi „Bambuºca”, în paginile lor fiind tipãrite poezii umoristice, epigrame ºi anecdote.
3
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Fig. 1. – „Cosînzeana”, coperta din anul 1911

Fig. 2. – „Cosînzeana”, coperta din anul 1912

Fig. 4. – „Cosînzeana”, frontispicii

Fig. 3. – „Cosînzeana”, coperta din anul 1913

Fig. 5. – „Cosînzeana”, vignete
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Fig. 6. – „Cosînzeana”, moda parizianã

Fig. 7. – „Cosînzeana”, Xavier Sager, scenã mondenã

Fig. 8. – „Cosînzeana”, chenare

Fig. 9. – „Revista Orãºtiei”, chenare
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Fig. 10. – „Foaie Interesantã”, coperta din anul 1908

Fig. 11. – „Bobîrnaci”, coperta din anul 1911

Fig. 12. – „Bobîrnaci”, coperta din anul 1912
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Fig. 13. – „Bobîrnaci”, frontispicii ºi vignete

Fig. 14. – „Plaiuri hunedorene”, coperta permanentã

Fig.15. – „Plaiuri hunedorene”, frontispicii
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Din anul 1876, la Deva, în tipografia lui Adolf Hirsch, au vãzut lumina tiparului o serie de
publicaþii în limba maghiarã, cu profil politic, economic, cu un conþinut variat, incluzând ºi articole
de istorie a comitatului Hunedoara. Prima publicaþie maghiarã a fost tipãritã în anul 1876, cu titlul
„Hunyadvármegye Politikai, Közgazdasági és vegyes tartalmu hirlap” (Comitatul Hunedoara, ziar
politic, economic cu conþinut variat). De o importanþã deosebitã a fost „Hunyadvármagye történelmi
és régeszeti társulat évkönyve”(Anuarul Societãþii de istorie ºi arheologie a Comitatului Hunedoara).
Din seria de publicaþii în limba maghiarã mai menþionãm: „Hunyadvármegye Hivatalos lapja
tartymutatoja” (Foaia funcþionarilor publici), existentã în biblioteca muzeului doar cea din perioada
1904-1913, „Szászváros és vidéke” (Orãºtie ºi împrejurimile), numerele existente din anii 1922,
1925-1926, ºi publicaþia „Álispáni Jelentes Hunyadvármegye” (Buletinul oficial al Prefecturii
Judeþului Hunedoara).
În ansamblu, publicistica hunedoreanã din acea perioadã s-a încadrat în arealul presei la nivel
naþional, fiind preocupatã în primul rând de realitãþile cotidiene.4
La cumpãna dintre veacuri, publicaþiile locale, în special cele ilustrate, vor încerca sã þinã pasul
cu noile orientãri artistice care doreau sã deschidã artei noi perspective. Unul din principalele scopuri
urmãrite era schimbarea atitudinii faþã de valorile artistice. Îndelungile cãutãri vor duce la
descoperirea unor noi forme estetice, care-ºi vor pune amprenta în toate domeniile vieþii artistice,
inclusiv în grafica publicitarã ºi în ilustraþia de carte. Apariþia unui nou stil, considerat un stil „al
frumuseþii”, al „bucuriei de a trãi”, cunoscut sub diverse denumiri, ca: Art Nouveau, Jugendstil,
Sezession, Arta 1900, va determina în domeniul publicaþiilor o schimbare a aspectului grafic,
promovând eleganþa liniarã, amplã ºi armonioasã. Sub acest impuls estetic a apãrut preferinþa pentru
ornamentaþia fluidã, curbilinie, reieºitã parcã dintr-un univers vegetal, urmatã mai târziu de o
ornamentaþie dominatã de geometrism ºi simplificãri aproape abstracte. Noile compoziþii, în care
dominã vegetalul, asociat de multe ori cu prezenþa personajelor feminine, impun printre cititorii
hunedoreni un nou concept de revistã frumoasã. Redactorii publicaþiilor locale vor fi nevoiþi sã
modifice recuzita ornamentalã în conformitate cu noile exigenþe ale cumpãrãtorilor. O influenþã
însemnatã asupra aspectului ornamental au avut-o publicaþiile budapestane care vor circula în aceastã
zonã, astfel cã motivele ornamentale sinuoase folosite în recuzita Sezession-ului maghiar îºi vor pune
amprenta asupra publicaþiilor hunedorene. Aceste modificãri intervenite treptat în ornamentica
localã au fost considerate benefice, ele dând o notã de eleganþã ºi un aspect mai plãcut paginii. Noile
elemente ornamentale vor impune, la rândul lor, ºi modificãri ale caracterului literelor. Copertele
publicaþiilor însã, în marea lor majoritate, prezintã un aspect specific naþional, în care abundã
ornamente desenate în spiritul artei decorative populare. Primul pas spre ornamentica nouã l-au fãcut
publicaþiile cu profil cultural, de asemenea almanahurile ºi calendarele care, prin diversitatea
informaþiilor ºi prin ilustraþiile incluse, au delectat lectura de familie. Publicaþia orãºtianã cu profil
cultural „Cosînzeana” a fost cea mai receptivã revistã la noul stil, având cel mai bogat repertoriu
ornamental ºi cele mai multe ºtiri referitoare la evenimentele din lumea artelor frumoase.
Redactorul-ºef, Sebastian Bornemisa, a strâns în jurul sãu nume de prestigiu ale culturii naþionale,
preocupat fiind atât de conþinutul publicaþiei, cât ºi de aspectul sãu estetic. În decursul celor cinci ani
de apariþie, este evidentã evoluþia sa sub aspect grafic, începând cu realizarea copertelor, cu
diversitatea ornamentalã ºi calitatea materialului ilustrativ. Unul dintre realizatorii ilustraþiei a fost
Florian Mureºan, profesor de desen la Gimnaziul din Nagyszombat. Acest lucru este menþionat în
numãrul unu al revistei „Cosînzeana”, apãrut la 15 octombrie 1911: „Iniþialele înflorate care se vãd
la începutul bucãþilor literare sunt realizate de domnul Florian Mureºan, profesor de desen la
Gimnaziul din Nagyszombat, care a binevoit a n-i le pune la dispoziþie. Domnul Florian Mureºan va
4
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lucra pentru «Cosînzeana» întreg alfabetul de iniþiale, cu motive româneºti, originale, foarte
frumoase”5. În cuprinsul publicaþiei întâlnim un bogat repertoriu de frontispicii, vignete ºi chenare,
în schema lor compoziþionalã predominând linia sinuoasã specificã noului stil. Din punct de vedere
cromatic, la început totul a fost conceput monocolor, în culoare neagrã. Mai târziu au apãrut ºi unele
accente de albastru deschis. Coperta a cunoscut ºi ea modificãri importante. Astfel, în anul apariþiei,
cadrul compoziþional cuprindea în partea superioarã, într-un frontispiciu, titlul publicaþiei aºezat
central ºi conceput cu un duct al liniei uºor ºerpuit. Sub titlu a fost reprodus un desen în peniþã
ilustrând în prim plan o tânãrã citind. Ea poartã un frumos veºmânt popular, fiind redatã stând într-un
jilþ bogat încrustat cu motive geometrice populare. Scena este amplasatã într-un cadru peisagistic
convenþional. În dreapta imaginii, într-un chenar cu ornamente din recuzita artei populare, este
menþionat profilul publicaþiei: „Revistã literarã ilustratã” ºi numele redactorului Sebastian
Bornemisa (Fig. 1). În anul urmãtor coperta îºi schimbã înfãþiºarea, autorul ei fiind Dariu Pop, aspect
menþionat în primul numãr, din 6 ianuarie 1912: „Desenul de pe copertã este fãcut de Dariu Pop,
învãþãtor din Siseºti, cãruia îi aducem sincere mulþumiri”6. Coperta din anul 1912 prezintã un desen
în peniþã, ce redã imaginea simbolicã a Luceafãrului personificat într-o tânãrã în costum popular,
purtând pe cap o cununã de flori. În partea superioarã este reprezentat Luceafãrul de la care pornesc
raze de luminã (Fig. 2). În anul 1913, coperta a fost ilustratã de pictorul orãºtian Ioan Avramescu,
care prezintã, într-un ancadrament alcãtuit din motive populare geometrice, o scenã compoziþionalã
ce redã în prim plan un personaj feminin admirând un frumos buchet de roze. În plan secund este
redat un peisaj în care se profileazã dealul ºi cetatea Devei (Fig. 3). În cuprinsul revistei au fost
introduse o serie de frontispicii realizate din linii sinuoase, vrejuri de frunze ºi flori (flori de nufãr,
maci, roze, panseluþe), din repertoriul stilului Sezession (Fig. 4). Sfârºitul articolelor este marcat de
vignete formate din aceleaºi elemente specifice noului stil (Fig. 5). În cuprinsul revistei, la rubrica
„Cronica femininã”, apar diverse articole ºi ilustraþii ce redau linia modei, în special a celei pariziene
(Fig. 6). Menþionãm, de asemenea, în suita de ilustraþii, prezenþa celor semnate de graficianul francez
Xavier Sager. Acesta va colabora la ilustrarea revistei la solicitarea publicistului Adrian Corbul,
autor al unor articole ce conþineau diverse informaþii din lumea cotidianã francezã. Xavier Sager este
un bine-cunoscut ilustrator de cãrþi poºtale în care a prezentat scene din viaþa cotidianã parizianã de la
începutul secolului al XX-lea. Grafica sa, de multe ori cu caracter satiric, redatã cu umor, are drept
þintã diverse medii sociale: din lumea modei, din domeniul sportului etc. Desenele sunt realizate cu
linii simple, fluide, într-o cromaticã aleasã, ce dau cãrþilor poºtale o notã specialã. Una din
compoziþiile reproduse în „Cosînzeana” reprezintã o scenã mondenã într-un bar de noapte din Paris
(Fig. 7). Repertoriul ilustrativ al publicaþiei este completat de o serie de elemente ornamentale
utilizate la ancadramentele reclamelor. Delimitarea textelor ºi punerea lor în valoare, pentru a atrage
privirea cititorului, s-a realizat printr-o diversitate de chenare compuse din motive geometrice,
vegetale, linii sinuoase, în care regãsim specificul stilului Sezession (Fig. 8). În interiorul publicaþiei
sunt reproduse o serie de picturi aparþinând unor artiºti celebri: Giotto, Mantegna, Rodin etc.
„Cosînzeana” prezintã ºi un spaþiu intitulat „Cronica plasticã”, în care sunt prezentate diverse
evenimente artistice: expoziþii de artã plasticã cu caracter naþional ºi internaþional, expoziþii
personale ale unor artiºti cunoscuþi sau mai puþin cunoscuþi, realizarea unor monumente de for
public, note despre viaþa ºi creaþia unor importanþi artiºti ai timpului etc.
„Revista Orãºtiei” a fost prima publicaþie hunedoreanã în limba românã de la sfârºitul secolului
al XIX-lea în care apare un interes pentru aspectul grafic. O preocupare în acest sens o întâlnim în
spaþiul rezervat reclamelor. Aici textele sunt încadrate într-o mare diversitate de chenare sinuoase,
5
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realizate într-o grafie finã cu un duct al liniei dinamic, elegant. Pe lângã decorul liniar, se evidenþiazã
ºi un decor floral ºi vegetal, stilizat. Din punct de vedere stilistic, continuã sã fie utilizat ºi o parte din
vechiul repertoriu ornamental în stil istorist, ce alterneazã cu cel sezessionist (Fig. 9). Acest lucru
evidenþiazã faptul cã trecerea la noul stil s-a fãcut treptat, renunþându-se mai greu la vechile matriþe.
Într-un numãr mai restrâns sunt introduse frontispicii ºi vignete ale cãror ornamente evidenþiazã
influenþele stilului Sezession. În cuprinsul publicaþiei întâlnim numeroase informaþii din lumea
artelor frumoase care sunt prezentate la rubrica „Noutãþi”. Am selectat, pentru expunere, câteva
dintre ele. În revista nr. 36, din 21 decembrie 1896, este menþionatã realizarea unui „Tablou frumos”
de cãtre un pictor din Viena, care s-a hotãrât sã picteze „cele mai frumoase scene ale petrecerii
Maestãþii Sale Împãratul Francisc Iosif în Romînia”. O serie de tablouri urmau sã fie executate dupã
fotografii-document realizate în momentul vizitei împãratului Austriei în România, la invitaþia
Regelui Carol I, în toamna anului 1895. Pentru început, pictorul vienez a redat scena întâlnirii celor
doi suverani pe câmpul de la Cotroceni. „Însuºi Maestatea Sa Împãratul a fost sã vadã tabloul
spunând cã seamãnã foarte bine.”7 Presupunem cã pentru realizarea acestor scene istorice s-a apelat
la pictorul Gustav Klimt, care era deja cunoscut de Regele Carol I al României încã din perioada
1883-1884, când a fost invitat la Castelul Peleº din Sinaia pentru decorarea Sãlii de teatru ºi pentru
realizarea unor portrete compoziþionale.
În revista nr. 30, din 14 aprilie 1898, se menþioneazã „dorinþa Regelui Carol I de a se reproduce
într-un tablou istoric, scena luãrii Smârdanului din Rãzboiul de Independenþã din 1877. Cu
realizarea acestui tablou a fost însãrcinat pictorul Obedeanu”8.
Publicaþia cu profil cultural intitulatã „Foaie Interesantã”, cu subtitlul „Foaie pentru petrecere ºi
învãþãturã”, are în cuprinsul sãu publicate articole cu conþinut variat: articole literare, folclor, tradiþii,
aspecte din realitatea socialã, momente din istoria poporului român ºi rubrica „Curiozitãþi”. Editorii
s-au ocupat într-o oarecare mãsurã de aspectul grafic al publicaþiei, în cuprinsul ei fiind introduse o
serie de motive ornamentale specifice Artei 1900. O parte din ilustraþie a fost realizatã de Dionisie
Pecurariu, artist plastic, originar din localitatea Vinerea, din apropierea Orãºtiei. Pecurariu a fost un
pasionat al artei populare, creând numeroase modele decorative pentru þesãturi, ceramicã ºi mobilier.
El ºi-a valorificat cunoºtinþele în domeniul artei populare elaborând în special ilustraþia coperte
pentru publicaþii naþionale ºi internaþionale. Compoziþiile create de el s-au bucurat de succes, fiind
apreciate atât în þarã, cât ºi în strãinãtate. Repertoriul sãu ornamental a constituit o sursã de inspiraþie
pentru ilustratorii publicaþiilor hunedorene. Câteva dintre ilustraþii au apãrut în revista francezã „Art
et Décoration”, apãrutã la Paris în 1908. Dionisie Pecurariu a colaborat, alãturi de arhitectul
Gheorghe Sterian ºi de pictorii Apcar Baltazar ºi Stoica Dimitrescu, la crearea unui stil naþional
inspirat din creaþia popularã. Este vorba de stilul neoromânesc, considerat o prelucrare a stilului Art
Nouveau, recalificându-l într-un stil nu lipsit de calitãþi, în care elementele din repertoriul naþional
sunt izvor de inspiraþie. Pecurariu realizeazã, pentru publicaþia „Foaie Interesantã”, coperta, pe care o
compune cu elemente preluate din arta popularã (Fig. 10). Repertoriul ornamental al publicaþiei
cuprinde ºi o serie de vignete, chenare ºi reproduceri dupã lucrãri de graficã ºi picturã, în special
prezentând scene din Primul Rãzboi Mondial, dar ºi scene religioase pãstrate în diverse lãcaºuri de
cult de rit ortodox. „Foaia Interesantã” prezintã, de asemenea, la rubrica „De toate”, ºi informaþii din
domeniul artelor frumoase, din care am selectat trei articole: în publicaþia nr. 27 din 12/25 iunie 1914
este reprezentatã imaginea unei machete a monumentului închinat Regelui Carol I, însoþitã de o
scurtã descriere a ansamblului monumental care redã o scenã din luptele de la Griviþa, când „armata
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„Revista Orãºtiei”, Orãºtie, Nr. 36, 21 decembrie 1896, p. 6.
Ibidem, Nr. 30, 14 aprilie 1898, p. 8.
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românã deschide focul asupra turcilor. Armata pãgânã cãzând lângã rege, acesta salutã glontele
duºman”9.
În nr. 1 din ianuarie 1923 sunt reproduse imagini dupã pictura existentã în Catedrala Încoronãrii
de la Alba Iulia, realizatã de pictorul Costin Petrescu. Imaginile sunt însoþite de o scurtã prezentare a
celor mai elaborate scene, incluzând scena de hram a bisericii, „Adormirea Maicii Domnului”10.
Revista umoristicã „Bobîrnaci” prezintã o serie de articole satirice scrise în viu grai ardelenesc,
în versuri ºi prozã, multe dintre ele fiind ilustrate de pictorul Ioan Avramescu din Orãºtie. Autorul
realizeazã interesante compoziþii figurative, executate conform canoanelor noului stil, într-o grafie
finã, executatã în peniþã. În anul apariþiei sale, în 1911, revista prezenta o copertã frumos ilustratã.
Compoziþia are în partea superioarã un frontispiciu compartimentat sub forma unui triptic decorat cu
elemente ornamentale preluate din repertoriul stilului neoromânesc. În cele trei registre sunt redate
compoziþii reprezentând scene umoristice ale cãror personaje sunt surprinse în diverse ipostaze (Fig.
11). În anii urmãtori coperta îºi schimbã aspectul, autorul redând într-un cadru, conceput cu motive
din recuzita stilului neoromânesc, o scenã de gen cu tentã umoristicã (Fig. 12). În cuprinsul revistei
au fost introduse desene ce ilustreazã seria de articole, unele dintre ele devenind frontispicii ºi vignete
(Fig. 13).
Din seria de publicaþii hunedorene cu ilustraþii face parte ºi revista „Plaiuri hunedorene”,
publicaþia Asociaþiei corpului didactic primar din judeþ. Primul numãr a apãrut în 1930, la Simeria,
apoi, între 1931 ºi 1937, la Petroºani, iar între 1938 ºi 1944 la Deva.11 De-a lungul existenþei sale,
publicaþia prezintã aceeaºi copertã (Fig. 14): un frontispiciu pe al cãrui fond se desfãºoarã un vrej
sinuos, extrem de elegant peste care este amplasat titlul scris cu un caracter arhaic. În interior, fiecare
capitol este marcat de un frontispiciu compus dintr-o suitã de ornamente florale ºi vegetale frumos
stilizate (Fig. 15). Revista a fost ilustratã, pânã în anul 1938, cu o serie de fotografii cu imagini ce
prezintã peisaje ºi monumente hunedorene, realizate ºi semnate de E. Marvan. Din anul 1938,
ilustraþia a fost conceputã de pictorul Ioan Budiu, un pasionat grafician, ilustrator de carte ºi
caricaturist. El este autorul peisajelor, caricaturilor ºi al unui autoportret pe care îl semneazã ºi
dateazã 1939.12 La aceastã publicaþie nu putem vorbi despre o influenþã a Artei 1900 în ceea ce
priveºte repertoriul ornamental, ci de o încercare de a face ca aceastã revistã sã aibã un aspect plãcut,
atractiv.
Prin cele câteva exemple de publicaþii hunedorene, am dorit sã reliefãm preocuparea neobositã a
unor talentaþi creatori din domeniul tipografic într-un moment deschizãtor de noi drumuri în artã. În
marea lor majoritate anonimi sau mai puþin cunoscuþi, aceºti creatori au încercat cu mult interes sã
instaureze eleganþa noului stil ºi în instituþiile tipografice. Ei au avut o contribuþie importantã în
evoluþia ilustraþiei de carte în cultura artisticã din acea perioadã.
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Les publications du département de Hunedoara
à la fin du 19e siècle et la première partie du 20e
Résumé
On présente les principales publications du département de Hunedoara dans cette période et
ensuite on fait une présentation des illustrations de quelques unes. Le contact avec le nouveau style a
généré aussi un processus d’assimilation dans le domaine de l’illustration des livres. On aborde dans
cette étude l’aspect esthétique de quelques publications de Hunedoara, gardées dans la collection du
patrimoine du Musée de Deva, des périodiques qui ont été imprimées dans les institutions
typographiques des villes: Orãætie, Deva, Hunedoara, Brad et Petroæani. Les publications analysées
sont celles ornementées avec des accessoires spécifiques pour le style Sécession: « Cosînzeana »,
« Revista Orãætiei », « Foaia Interesantã », « Bobîrnaci ». On présente aussi la préoccupation
soutenue de quelques créateurs talentueux du domaine typographique qui ont contribué à l’évolution
de la graphique publicitaire et de l’illustration des livres dans la culture artistique roumaine de cette
période.
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