
Alexandru ONOJESCU UN LABORATOR PUBLICISTIC INTERNVISARION ROMAN ªI „ALBINA CARPA!ILOR”Una dintre cele mai mari realizãri pe plan publicistic ale lui Visarion Roman este editareapublica!iei „Albina Carpa!ilor”. Dupã participarea la redactarea ºi editarea „Amicului ªcoalei”(1860-1865) ºi a calendarului „Amicul poporului” (începând cu 1861) – amândouã, publica!ii cu unpublic-!intã bine circumscris, reprezentând, în cazul primeia, pe învã!ãtori ºi pedagogi, iar în cazulceleilalte, pe !ãrani –, noul (din 1872) director al Institutului de credit Albina nu renun!ã la activitateapublicisticã. Urmãtoarele mari proiecte ale acestuia pot fi rezumate în felul urmãtor: încercarea de aredacta ºi edita o publica!ie periodicã destinatã oamenilor de la !arã, o publica!ie periodicã cuorientare culturalã, un cotidian românesc ºi, în mãsura posibilitã!ilor, chiar înfiin!area unei tipografiiromâneºti, care sã sus!inã tehnic aceste proiecte.Dintre toate acestea, poate cel mai de suflet proiect al sãu a fost încercarea de a înfiin!a uncotidian românesc. În acest sens, profitând de numeroasele cãlãtorii pe care trebuia sã le întreprindãla Budapesta, în vederea aprobãrii statutelor viitorului Institut de credit, Visarion Roman poartã oserie de discu!ii cu Iosif Hodoº, pe care-l considera potrivit pentru a fi redactorul viitorului cotidian.1 Într-o scrisoarea din 26 mai 1871, Roman îl înºtiin!eazã pe Hodoº cã, în urma unor discu!ii cutipograful Krafft (cel care mai târziu avea sã se ocupe cu tipãrirea „Albinei Carpa!ilor”) din Sibiu, aaflat, sub o notã confiden!ialã, cã directorul bãncii Transilvania, Wiederman, împreunã cu,presupune Roman, Aurel Brote ºi al!ii, ar avea inten!ia de a edita o gazetã româneascã zilnicã. Într-oasemenea situa!ie, Roman afirmã mâhnit: „Spiritul de întreprindere a cãzut la Români sub Nula;dupã ce vin strãinii sã ne creeze institute banali tot ei se vor pune sã ne facã ºi jurnale, în draga deRomânie începutul e fãcut biniºor, pentru ce sã nu continue Nem!ii ºi în Transilvania”2.În scrisoarea mai sus amintitã, V. Roman îi pune o serie de cinci întrebãri lui I. Hodoº, pentru aafla disponibilitatea acestuia: dacã s-a decis sã se mute la Sibiu (din ra!iuni de comunicare,conducerea unui cotidian cerea obligatoriu mutarea în oraºul în care acesta urma sã aparã); dacãrãmâne la în!elegerea de la Budapesta; când ar fi mai bine sã dea startul periodicului; dacã nu ar fi mai bine sã precizeze viitoarea rela!ie printr-un contract între cei doi; ºi îi cere sã-i trimitã un variantã decontract.3 Mai departe, economistul sibian scrie: „Am neapãratã trebuin!ã de rãspunsurile D-tale laaceste întrebãri ca sã mã ºtiu orienta, fiindcã încât voi putea, nu voi lãsa sã cadã planul acesta”. Rãspunsul lui Hodoº nu îl cunoaºtem, dar este clar cã a fost ori unul negativ, ori unul ºovãielnic(dupã cum ne aratã o altã scrisoare de-a lui Visarion Roman4, trecuserã douã sãptãmâni ºi Hodoº nu-irãspunsese încã), pentru cã mai departe întreprinderea dintre cei doi nu a continuat. Este adevãrat cãRoman a tratat problema cu prea mult entuziasm: românii, prin posibilitã!ile lor materiale, nu erauîncã pregãti!i pentru înfiin!area ºi organizarea unui cotidian. Acest deziderat avea sã fie împlinit deabia peste un deceniu. Oricum, ideea rãmâne în stare de proiect ºi va reveni ca o constantã în preocupãrile lui VisarionRoman. Neprimind un rãspuns satisfãcãtor de la I. Hodoº, s-a impus identificarea unui nou posibilredactor. Cãutãrile sale sunt încununate cu succes, pentru cã, într-o discu!ie cu cãrturarul IoanAlexandru Lãpedatu, la Mediaº, în primãvara anului 1875, cei doi ajung la o în!elegere preliminarã.5 

76

Alexandru Onojescu

1 Bujor Surdu, Visarion Roman, manuscris, p. 148.2 Visarion Roman cãtre Iosif Hodoº, Sibiu, 26 Mai 1871, în V. Netea, Noi contribu!ii la cunoaºterea vie!ii ºi activitã!ii luiVisarion Roman, Sibiu, Ed. Revistei Economice, 1942, p. 105.3 Ibidem, pp. 105-106.4 Ibidem, p. 106.5 Bujor Surdu, op. cit., p. 150.



Aceasta este o primã etapã dintr-o colaborare de succes, a cãrei principalã zãmislire a fost „AlbinaCarpa!ilor”, colaborare ce va dura pânã la moartea lui Lãpedatu, în 1878. În momentul în!elegeriipreliminare, acesta era redactor la ziarul „Orientul latin” din Braºov. Mai departe, istoricul BujorSurdu ne relateazã, pe baza unei serii de scrisori între cei doi, discu!iile ce au avut loc în legãturã curedactarea ºi editarea unei foi denumite „Progresul”.6 Acestea însã se finalizeazã printr-un eºec:Lãpedatu nu a fost mul!umit de condi!iile contractului pe care Roman i-l trimisese. Pentru moment, speran!ele lui Visarion Roman sunt din nou umbrite, dar ceea ce este interesanteste cã, încã din primãvara lui 1875, directorul Albinei avea un program ºi socotelile fãcute7 pentruînfiin!area publica!iei „Progresul”. În fa!a refuzului lui Ioan Al. Lãpedatu, Roman se hotãrãºte sãdevinã el însuºi redactor al acestei noi publica!ii. Decizia fiind luatã, trebuia sã gãseascã o sursã definan!are a proiectului publicistic. Pentru aceasta apeleazã la o bunã parte din prietenii ºi asocia!ii cucare colabora la banca Albina. Astfel, mitropolitul Miron Romanul, Ioan Me!ianu (episcopulAradului), Ioan Hania (directorul Institutului teologico-pedagogic din Sibiu, începând cu 1865),Iacob Bologa (preºedintele Astrei în 1875-77), Ilie Mãcelariu (deputat în Dieta de la Pesta), IoanPopescu (profesor la Institutul teologico-pedagogic din Sibiu) ºi Ioan Popa se întrunesc într-unconsor!iu ºi încheie cu Visarion Roman un contract, pentru finan!area publica!iei.8 Contractul,încheiat în primãvara anului 1876, era semnat de Visarion Roman, pe de o parte, „ca editorul ºiproprietarul foaiei Progresul” ºi consor!iul format din sus-numi!ii, „ca garan!ii întreprinderiinumitei foi”. Practic, prin acest contract, Roman se obliga sã editeze „de la 1 Iulie 1876 o foaieperiodicã sub numele Progresul, care sã aparã de douã ori pe sãptãmânã în Sibiu dupã programulalãturat la acest contract sub A.; a face to!i paºii receru!i pentru concesionarea acestei foi; a depunecau!iunea cerutã de lege; a cãuta un redactor ºi pe colaboratorii necesari ºi a îngriji deadministra!iunea foaiei”. În schimb, consor!iul se obliga a garanta „solidar sus!inerea foaieiProgresul în timp de trei ani, adicã pânã la 1 Iulie 1879” ºi „a procura capitalul recerut pentruacoperirea speselor cu edarea foaiei, oricând acele spese nu s-a coperi prin sumele de abonamenteincurse”. Nu în ultimul rând, membrii consor!iului se obligau „a restitui Dlui editor V. Roman lafinea fiecãrui an deficitul sau dauna rezultatã prin edarea foaiei, în urmãtoarele propor!iuni:Excelen!a sa Dl. Mitropolit Miron Romanul: 30%, Prea Sân!ia Sa Dl. Episcop Ioan Me!ianu 30%, D. Ioan Hannia 10%, D. Iacob Bologa 6%, D. Elia Mãcelariu 5%, D. Ioan Popescu 5%, D. Ioan Popa4%. Restul de 10% urma sã-l asigure editorul, adicã Visarion Roman. Tot el, pentru stabilirearemunera!iei redactorului ºi a celorlal!i „colaboratori ºi speditori”, precum ºi la stabilireacontractului cu tipografia ºi a pre!ului abonamentelor, trebuia sã se consulte ºi sã ob!inã consensulconsor!iului. Nu în ultimul rând, Roman trebuia sã prezintã o situa!ie financiarã anualã a publica!iei.Contractul prevedea ºi modalitã!ile de a lua deciziile: „Garan!ii se vor întruni în ºedin!e, la care se va convoca de regulã membrii aflãtori în Sibiu. Deciziunile se iau prin majoritatea voturilor celorprezen!i ºi ele deobligã pe to!i garan!ii”. În cadrul acestor ºedin!e „editorul foaiei participã cu votconsultativ”. O stipula!ie foarte importantã a contractului prevedea ca, din profitul ob!inut, garan!iisã fie despãgubi!i, în mãsura posibilitã!ilor, pentru investi!ia fãcutã.Tot în acelaºi cadru, V. Roman prezintã consor!iului ºi acele „preliminarii la speseleaproximative în edarea foaiei Progresului (pentru 1000 exemplare)”9. Documentul este semnat deacesta cu data de 19 februarie 1876, ceea ce ne face sã credem cã este o evaluare reactualizatã fa!ã de
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6 Ibidem, pp. 150-151, este vorba despre o serie de 4 scrisori, una trimisã de Lãpedatu (14 mai 1875), celelalte 3 trimise deRoman (3 iunie, 1 iulie, 4 august 1875). Despre acestea, D-Sa afirmã cã ele se regãsesc în arhiva personalã a lui VisarionRoman, dar subsemnatul nu le-a identificat încã.7 Prin cele 3 scrisori trimise lui Lãpedatu, Roman îi trimite o schi!ã de contract, programul viitoarei foi, precum ºi o serie desocoteli, cu posibilele spese ce ar fi implicate în redactarea ºi editarea foii.8 ANDJC, Fond Personal Visarion Roman, dosar I-36, filele 1-2, copie a contractului, redactatã de Visarion Roman.9 Ibidem, fila 50.



momentul în care i-a prezentat-o lui Ioan Al. Lãpedatu. Aceste „preliminarii” ne intereseazã dinmotivul cã ne aratã de ce era nevoie în acele vremuri pentru a înfiin!a ºi organiza o publica!ie:

Odatã cu „preliminariile”, V. Roman mai prezintã consor!iului ºi „puncta!iunile programuluifoaiei Progresului”10. În acest document, care se gãseºte în arhivã sub formã de manuscris semnat deel ºi datat tot la 19 februarie 1877, putem observa cu uºurin!ã care era concep!ia editorului desprecum trebuia sã arate noua publica!ie. Aceasta consta din „foaia principalã ºi din patru adause despecialitate” (I. Bisericã; II. ªcoala; III. Agricultura, industria, comer!ul; IV. Literaturã,enciclopedie, beletristicã). Foaia principalã trebuia sã cuprindã „politica (mai mult în formã dereviste, de ºtiri, de noutã!i) orice alte materii, coresponden!e, varietã!i ºi inser!iuni”. Toate aceste „preliminarii” ºi „puncta!iuni” ne relevã un editor ºi proprietar foarte conºtient demunca ce trebuie depusã, de ac!iunile întreprinse pentru organizarea unei publica!ii, care urma sãaparã bilunar ºi care „trebuia” sã atragã de partea ei cel pu!in 1.000 de abona!i („prenumeran!i”)pentru a putea fi profitabilã. Descoperim, astfel, în Visarion Roman un adevãrat profesionist în ceeace înseamnã managementul publicistic al acelei vremi. Aceasta ºi datoritã faptului cã avea în spate oexperien!ã de aproape 20 de ani.În ciuda tuturor recomandãrilor, a dedica!iei ºi energiei depuse, Visarion Roman este din noudezamãgit, din cauza retragerii din consor!iu a celor doi mari ierarhi: mitropolitul Miron Romanul ºiepiscopul Ioan Me!ianu, care reprezentau adevãrata osaturã a întreprinderii. Ce i-a determinat peaceºtia doi sã se retragã este greu de spus. Un posibil rãspuns ar fi cã nu vroiau sã implice într-o aºa
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10 Ibidem.



mare mãsurã institu!ia pe care o reprezentau la cel mai înalt nivel sau, probabil, nu dãdeau ºanse dereuºitã întreprinderii: ce-i drept, foaia la care urmau sã participe ca finan!atori trebuia sã-ºi facã locprintre niºte gigan!i ai presei româneºti ardelene din acea vreme, precum „Gazeta Transilvaniei”,„Telegraful Român” sau „Familia”.În orice caz, observãm hotãrârea cu care Roman se luptã pentru ceea ce crede a fi idealul sãu. Înurma abandonului celor doi ierarhi, directorul „Albinei” reuºeºte sã creeze un nou consor!iu, formatdin aceiaºi membri, cu excep!ia lui Roman ºi Me!ianu. Pentru a-i convinge, Roman îºi asumã oresponsabilitate mai mare: admite sã fie despãgubit numai în propor!ie de 35% din eventualul deficital întreprinderii, conform art. 2 al contractului încheiat între dânsul ºi ceilal!i membri.11 Conformnoului contract, semnat la 4 iulie 1876, obliga!iile lui Visarion Roman erau mult mai mari fa!ã decontractul anterior: el se obliga sã ob!inã toate autoriza!iile necesare, sã depunã cau!iunea cerutã delege, sã plãteascã eventualele amenzi în urma aºa-numitelor „delicte de presã” etc. În cazul în carepublica!ia nu ar fi fost profitabilã, Roman avea obliga!ia fie sã o lichideze, fie sã o administreze maideparte, dar pe cheltuiala proprie. Nici de aceastã datã periodicul nu apare, motivul pentru aceastã nereuºitã nefiindu-ne cunoscut.În paralel cu proiectul „Progresului”, cu o ofertã vine Vincen!iu Babeº, care are tot mai multeprobleme în editarea „Albinei” din Budapesta (apãrutã din 1866, mai întâi la Viena ºi apoi mutatã laPesta). Puternic sprijinit de Mocioneºti ºi redactat în mare parte de V. Babeº ºi George Popa, ziarul adevenit unul foarte combativ la adresa guvernului maghiar12, motiv pentru care foaia a devenit„înfricoºat pocitã” la „cei de sus”, guvernul cãutând sã îi împiedice apari!ia. În atari condi!ii, la 12ianuarie 1876, „Albina” îºi suspendã total activitatea. Într-o scrisoare cãtre Visarion Roman, Babeºinvestigheazã în ce mãsurã directorul „Albinei” ar fi dispus sã preia sarcina editãrii ºi redactãrii„Albinei”.13 În legãturã cu ac!iunile ulterioare sau concomitente ale lui Visarion Roman este greu sã neexprimãm. Informa!iile sunt mult prea disparate, iar uneori contradictorii. Interesantã este existen!aunui contract semnat, la 1 noiembrie 1876, între sus-numitul ºi Ioan Al. Lãpedatu.14 Ceea ce frapeazãeste numele publica!iei asupra cãreia se decid cei doi: „Aurora”, aceasta fiind menitã a apãreaîncepând cu 1 ianuarie 1877 ºi a fi o „foaie patrioticã românã ºtiin!ificã, literarã ºi beletristicã”.Contractul este unul amplu, cu stipula!ii foarte precise nu numai în ceea ce priveºte obiectivele,sarcinile fiecãrui contractant, dar ºi în ceea ce priveºte remunera!ia redactorului. Astfel, pe lângã unsalariu fix de 600 fl. v.a., redactorul urma sã primeascã sporuri în func!ie de numãrul de abona!i: 200fl. dacã numãrul acestora trecea de 600, 400 fl. dacã trecea de 800, 600 fl. dacã ajungea la 1000, iar„de la 1000 de abona!i în sus un avans de salariu de câte 1 fl. de la fiecare abonat, trecãtor pestenumãrul de 1000”. Existând o rela!ie logicã între calitatea publica!iei ºi numãrul de abona!i, ideea dea-l plãti pe redactor direct propor!ional cu numãrul de abonamente subscrise este necesarã pentru caeditorul sã fie sigur cã redactorul se va dedica în totalitate foii.Mai departe, contractul stipuleazã ºi obliga!iile editorului: acesta este cel care întocmeºte saumodificã programul publica!iei. Tot editorul este cel care va face corecturile necesare, între acesta ºiredactor trebuind sã existe o „necurmatã în!elegere”. Nu în ultimul rând, editorul este proprietarul de drept a tot ceea ce apar!ine de publica!ie: „Ziarele, cãr!ile ºi orice scripte procurate sau trimiseredac!iunei sau editurei foaiei, precum ºi subven!iunile, dona!iunile ºi ajutoarele de orice naturã ºidin orice parte, fie pentru sus!inerea, fie pentru presta!iunile foaiei”. 
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11 Ibidem, dosar II-52, filele 1-2.12 Vasile Netea, Lupta românilor din Transilvania pentru libertatea na!ionalã (1848-1881), Bucureºti, Ed. ªtiin!ificã, 1974,p. 336.13 Bujor Surdu, op. cit., p. 154.14 ANDJC, Fond Personal Visarion Roman, dosar II-50, filele 1-2. Tot dosarul nu cuprinde nimic altceva decât acest contract.



Toate aceste precau!ii ºi clauze se datoreazã, în opinia noastrã, în primul rând lui VisarionRoman, care vroia sã fie sigur cã, în cazul în care proiectul era pornit, acesta sã nu aibã de suferit dincauza incompeten!ei redactorului, ºi, probabil, sã fie sigur cã nu a fãcut alegerea greºitã în persoanalui Lãpedatu. De asemenea, dupã cum bine se poate observa, ca editor, Visarion Roman dorea sã aibãun control foarte strict asupra tuturor treburilor publica!iei. În continuare, vom vedea cã o astfel derela!ie, aproape de subordonare, putem zice, a existat între Lãpedat ºi Roman în organizarea „AlbineiCarpa!ilor”.Mai multe despre „Aurora” nu putem spune. Intuitiv, am putea ajunge la concluzia cã, în fa!aeºecurilor succesive înregistrate în ultimii ani, Visarion Roman se decide în final a edita pe contpropriu o publica!ie, aceasta urmând sã poarte titlul sus-numit. Se prea poate ca acesta sã fi fost titlulini!ial al „Albinei Carpa!ilor”, dar informa!iile sunt suficient de disparate ºi ne împiedicã sã ne facemo pãrere foarte clarã asupra acestui episod.15 Oricum, un fapt este sigur, ºi anume, acela cã în!elegerea încheiatã între cei doi la sfârºitul anului 1876 a statornicit rela!ia de colaborare pe linia editor –redactor care avea sã ducã la înfiin!area „Albinei Carpa!ilor”.În legãturã cu acest episod din via!a lui Visarion Roman, materialul arhivistic este unul suficientde bogat pentru a ne introduce în intimitatea colaborãrii dintre cei doi. Scrisorile reciproce, uneledintre ele fiind la un interval de o zi distan!ã (cei doi locuiau unul la Sibiu, celãlalt la Braºov), nerelevã laboratorul publicistic intern, permi!ându-ne sã pãtrundem în mintea celor doi pentru a vedeacum gândeau cã ar trebui colaboreze, sã redacteze ºi editeze o publica!ie precum „Albina Carpa!ilor”. Toate acestea coroborate cu cercetarea produsului publicistic, al ziarului însuºi, sunt surse suficientepentru a ne face o opinie, pertinentã credem, despre rolul ºi caracteristicile „Albinei Carpa!ilor” înrândul celorlalte publica!ii româneºti, dar ºi despre concep!iile lui Visarion Roman în privin!a editãrii unui ziar românesc în Ardeal.Cronologic, prima scrisoare pe care o avem între cei doi, pe tema înfiin!ãrii „Albinei Carpa!ilor”, este cea trimisã de Ioan Al. Lãpedatu, cu data de 5 martie 187716. În cadrul acesteia, tonulredactorului este unul foarte optimist, dar oarecum precaut: „Foaia noastrã îºi va face cu atât maimare renume cu cât va aduce lucruri mai surprinzãtoare pentru public”. Lãpedatu este conºtient ºinu ezitã sã-i comunice lui Roman cã, dacã vor ca proiectul sã reuºeascã, noua publica!ie trebuie sã fieuna originalã, sã vinã cu materiale care sã o diferen!ieze net de celelalte publica!ii de pe pia!ã. Aceasta cu atât mai mult cu cât în jurul anului 1880 existau cca. 20 de publica!ii, care concurau pentru unpublic destul de restrâns.17Într-un asemenea context, pe parcursul întregii coresponden!e pe care o poartã cu Ioan Al.Lãpedatu, Visarion Roman dã dovadã de mult tact, clarviziune, rãbdare, dar ºi determinare în editarea „Albinei Carpa!ilor”. Adeseori pisãlog, editorul este dominat de câteva idei pe care le urmãreºte cufoarte multã înverºunare ºi concep!ii de la care nu face excep!ie. Pe scurt, aceste concep!ii sunt celmai bine ilustrate în însuºi programul foii18: orientarea ziarului cãtre public, indiferent de sex, cãtretoate nevoile intelectuale ale acestuia (a instrui, a informa ºi a delecta), asigurarea continuitã!iipublica!iei, pãstrarea unui anumit standard de calitate, „având pururea în vedere originalitateaobiectelor ºi a cugetãrii, puritatea limbii ºi claritatea modului de a scrie”. Asemenea, foaia va fidotatã cu „ilustra!iuni”, care „vor corespunde aºteptãrii onorabilului public atât în privin!a artei ºi aelegan!ei, cu care vor fi executate, cât ºi în privin!a varia!iunei subiectelor”. Nu în ultimul rând, undeziderat care nu reiese din program este acela na!ional. Inten!ia clar exprimatã în nenumãrate
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15 Nici în materialul de arhivã ºi nici în bibliografia referitoare la Visarion Roman nu am mai gãsit vreo referire la aceastãpublica!ie „fantomã”, numitã „Aurora”.16 ANDJC, Fond Personal Visarion Roman, dosar II-52, fila 13: I. Al. Lãpedatu cãtre Visarion Roman (în continuare I.A.L.cãtre V.R.), Braºov, 5 martie 1877.17 Vasile Netea, op. cit., p. 329.18 ANDJC, Fond Personal Visarion Roman, dosar II-52, filele 46-47: Anunciu literar, reprodus la anexe.



rânduri a fost aceea de a edita un ziar na!ional, panromânesc, care sã se adreseze atât românilortransilvãneni, cât ºi celor extracarpatici. Aceasta cu atât mai mult cu cât „Albina Carpa!ilor, foaiebeletristicã, scientificã ºi literarã cu ilustra!iuni”, apare într-un moment fundamental pentru istoriageneralã a românilor: Rãzboiul de Independen!ã. Pe întreaga duratã a conflictului oriental(1877-1878), Visarion Roman s-a preocupat ca românii transilvãneni sã fie permanent informa!idespre evenimentele de dincolo de Carpa!i. Prin toate aceste caracteristici putem afirma cã Roman adeschis seria revistelor literare române din Transilvania (în cazul în care excludem „FoiºoaraTelegrafului Român”, suplimentul cultural al ziarului „Telegrafului Român”, ºi „Familia”).19Titlul ini!ial al publica!iei, „Albina Daciei”, este un exemplu al acestui deziderat panromânesc.For!a sa conceptualã era mult prea puternicã ºi fã!iºã pentru a fi acceptat de autoritã!ile statutuluimaghiar. Cu toate cã era un lucru bine ºtiut de Roman20, acesta a continuat pânã când într-adevãr aprimit o înºtiin!are oficialã21 din partea comitelui suprem al comitatului Sibiu, Wachter. Oficialulînsã nu era decât un intermediar: la 12 august 1877, redactorul ºi editorul foii, într-un Anun!22, aduc la cunoºtin!a „onor. public ºi a onor. noºtri abona!i” cui îi apar!ine în fapt decizia: „Înaltul ministerunguresc de interne prin ordina!iunea de la 5 august a.c. N. 2523 ne interzice formal întrebuin!areacuvântului «Daciei»”. Aceastã vorbã, zice ordina!iunea nu are nici un fel de în!eles îndreptã!it ... ºiaceastã expresiune se !ine din acele cuvinte care sunt scoase din lexiconul agita!iunilor ostilestatului. În urma acestei ordina!iuni ne-am vãzut nevoi!i întru toate aºa, cum s-au specificat înprogram”. Un anun! asemãnãtor a fost inserat ºi în paginile primului numãr al „Albinei Carpa!ilor”(numãrul de probã), apãrut la 18 august 1877. Schimbarea numelui publica!iei, din „Albina Daciei” în „Albina Carpa!ilor”, nu a avut un efectdemoralizator asupra echipei redac!ionale, singurul inconvenient fiind acela cã „ilustra!iuneacapului foaiei era deja gata ºi am trebuit a scrie din nou la Viena pentru modificare”23, ceea ce ar fiputut duce la o întârziere în apari!ia ziarului. Roman va continua o linie na!ionalã în cadrul „Albinei Carpa!ilor”, o constantã a activitã!ii salede editor fiind asigurarea unei rãspândiri a ziarului ºi în România. Nu pentru a fi în dezacord cueditorul sãu, Lãpedatu dã dovadã, în acest sens, de mai mult pragmatism ºi nu ezitã sã îi atragã aten!iacã publicul-!intã al foii ar trebui sã fie românii transilvãneni, fãrã însã a-i neglija pe cei de pesteCarpa!i: „Dvoastrã crede!i cã ziarul ar avea mari ºanse a se vinde în unele oraºe din România.Împrejurãrile sunt prea pu!in favorabile. Cu toate acestea vom încerca tot ce va fi cu putin!ã.Deocamdatã speran!a trebuie sã o avem dincoace de Carpa!i”24.Analizând mai în detaliu epistola lui Lãpedatu (cea din 27 aprilie 1877 st.v.), putem observa cum în!elegea editorul sã împace idealul na!ional cu o publica!ie care nu se vroia politicã. Aflat încã subimpulsul publica!iei „Progresul”, Roman vroia ca ºi acest ziar sã aibã o serie de adaosuri. Lãpedatu ne vorbeºte de douã: politic ºi economic. Contrapropunerea redactorului, spre a nu se complicalucrurile, este ca cele douã adaosuri „sã le mãrginim la douã simple rubrici. Una va fi intitulatã«Despre câmpul de rãzboi», alta «Noti!e economice»”. Din ceea ce scria Lãpedatu putem deduce cãRoman avea inten!ia de a crea un supliment al „Albinei”, destinat relatãrilor despre Rãzboiulromâno-ruso-turc în desfãºurare. Pentru a în!elege însã mai bine care erau inten!iile editorului, celmai bine este sã ne uitãm în propriile sale scrieri. Într-o scrisoare adresatã lui Lãpedatu, Roman îºi„trãdeazã” cât se poate de clar inten!iile cu noua foaie.25 „Înainte de toate – spune Roman – ne
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19 Olimpiu Boitoº, Periodice ardelene în rãstimp de o sutã de ani, Cluj, Editura Gazeta ilustratã, 1938, p. 6.20 ANDJC, Fond Personal Visarion Roman, dosar II-52, filele 22-23: V.R. cãtre I.A.L., Sibiu, 6 iulie 1877. În cadrul acesteiscrisori, vorbind despre titlu, afirmã la un moment dat: „Numai de nu ar avea obiec!iuni contra vorbei «Daciei»”.21 ANDJC, Fond Personal Visarion Roman, dosar II-52, fila 43.22 Ibidem, fila 38.23 Ibidem, fila 39: V.R. cãtre I.A.L., Sibiu, 10 august 1877.24 Ibidem, filele 20-21: I.A.L. cãtre V.R., Braºov, 27 aprilie 1877 st.v.25 Ibidem, filele 22-23: V.R. cãtre I.A.L., Sibiu, 6 iulie 1877.



trebuieºte mult manuscript pentru ca regulata ieºire sã fie asiguratã ºi ca în astã privin!ã sã nu venim nicicând în strâmtorãri.”  Întâlnim deci, încã de dinainte de apari!ia gazetei, obsesia, bine întemeiatãde altfel, a editorului de a fi sigur cã aceasta va apãrea constant ºi la termen. „Apoi ne trebuiesc câtmai curând portretele Domnitorului Carol ºi a Doamnei Elisabeta, a lui Brãteanu, Cogãlniceanu,Ghica, preºedintele «causei roºii» ºi a altor personaje din România. Mai însemnatã epocã pentruaceºti bãrba!i nu poate veni ca ce-a de-acum.” Pe lângã inten!ia de a publica biografiile tuturoracestor personaje, editorul îl impulsioneazã pe redactor sã gãseascã cât mai multe materiale ºiilustra!ii pentru a relata cât mai precis desfãºurarea rãzboiului: „Va trebui sã aducem ºi încã foartecurând portretele ºi biografia comandan!ilor de corpuri române ºi a tuturor acelor solda!i români,care s-au distins ºi se vor distinge prin bravuri, extraordinarã a ministerului de rezbel”.În aceeaºi scrisoare, sunt eviden!iate ºi motivele pentru care vrea sã dea o asemenea direc!ie„Albinei Carpa!ilor”: „Prin aceasta am populariza foaia curând ºi bine în România ...”. Dovedindcã are inten!ii foarte serioase, Roman îl trimite pe Lãpedatu la Bucureºti, nu numai pentru a ob!ine oserie de informa!ii, dar ºi pentru a face publicitate ºi a lega o serie de rela!ii cu elitele intelectuale deacolo. Cãlãtoria se va desfãºura în mare parte pe spesele editorului. Lãpedatu a cãlãtorit în douã rânduri în România în decurs de mai pu!in de o lunã. Informa!ii maimulte avem despre prima cãlãtorie, Lãpedatu trimi!ându-i lui Roman o scrisoare26 suficient dedetaliatã pentru a ne face o imagine despre ce a fãcut acolo. El întreprinde un adevãrat tur de for!ã,fãcând practic un turneu prin România: a fost la Ploieºti, unde a primit de la un tipograf ideea de atipãri „niºte anun!e în formã de afiºe”; la Bucureºti s-a întâlnit cu A. T. Laurian ºi C. A. Rosetti, avorbit cu Socec (unul dintre cei mai mari librari din Vechiul Regat), a primit promisiuni de colaborare de la B. P. Haºdeu, Ioan Slavici, Grigore Tocilescu; merge la Craiova, Brãila, Gala!i. Scriind toateacestea, Lãpedatu este plin de entuziasm în urma succesului pe care l-a avut: „Scrie!i ºi Dvoastrã pela cunoscu!ii din Austro-Ungaria. Stãruiesc în tot chipul, ca sã izbutim cât se poate mai bine”. Cu unsentiment la fel de bun rãmâne ºi dupã ce se întoarce în Transilvania ºi se pregãteºte pentru o a douacãlãtorie. Despre aceasta, însã, detaliile ne lipsesc cu desãvârºire.Cei doi colaboratori de la „Albina Carpa!ilor” nu se intereseazã numai de latura na!ionalã aviitoarei foi, sau despre informa!iile pe care le cautã a le publica, dar ºi despre posibili competitori.Astfel, în mai multe scrisori vedem o oarecare îngrijorare. Interesant este cã, ºi de aceastã datã,pericolul nu pare a veni din Transilvania, ci tot din România. În timpul scurtei sale ºederi de laBucureºti, Lãpedatu, prin aceeaºi scrisoare din 18 iulie, vorbeºte ºi despre competi!ia unui „jidan”,anume Vermaud, care „se pare cã atât de mult a fost încântat de ideea noastrã încât s-a apucat sãscoatã ºi el o foaie ilustratã sub denumirea de «Glob» ... Am vorbit cu cei de la «Românul», de la«Orient» ºi de la «România liberã» ºi i-am rugat ca la timpul sãu, sã pledeze mai mult pentru foaianoastrã decât pentru a jidanului. Bune promisiuni”27. Aceastã problemã pãrând rezolvatã, laînceputul lui august, cu numai câteva sãptãmâni înainte de apari!ia numãrului inaugural, tot într-oepistolã28, Visarion Roman se aratã îngrijorat de existen!a unei foi beletristice similare „AlbineiCarpa!ilor” în România: „Aºa ceva ar fi pentru noi greutatea cea mai mare, sub care ar trebui sãîmbrâncim. Pe lângã o foaie beletristicã în România, nu mai poate sã existe o a doua înAustro-Ungaria”. Drept urmare, îi cere lui Lãpedatu ca, la urmãtoarea vizitã în România, sã seinformeze asupra faptului ca atare. În cele din urmã, pare-se cã informa!ia a fost una falsã, motivpentru care Roman îi scrie lui Lãpedatu: „Despre spaima mea cu noua foaie beletristicã în Bucureºti, a fost o neîn!elegere, ºi deci aceea n-are a Te descuraja, nici indigna”29.
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26 Ibidem, filele 26-27: I.A.L. cãtre V.R., Bucureºti, 18 iulie 1877.27 Ibidem.28 Ibidem, filele 36-37: V.R. cãtre I.A.L., Sibiu, 3 august 1877.29 Ibidem, fila 39: V.R. cãtre I.A.L., Sibiu, 10 august 1877.



Chiar dacã, pânã la urmã, pare cã „Albina Carpa!ilor” nu ar avea un competitor serios pe pia!apublicisticã, preocuparea pentru a asigura un numãr cât mai mare ºi mai constant de abona!i îl macinãpermanent pe Roman. Tocmai de aceea, experimentat fiind în ale domeniului, îi scrie redactoruluiîntr-un post-scriptum urmãtoarele: „Cugetã la vreun roman interesant, mai lung, tradus din francezãaºa cã cu publicarea lui sã trecem ºi în anul viitor, pentru ca noii prenumeran!i sã fie sili!i a-ºiprocura numerele «Albinei Daciei» dela început. Apucãturi de acestea, vom trebui sã facem. Oareromanele renumitului Jules Verne n-ar fi acomodate spre acest scop? Existã ceva tradus de la acestautor în limba românã?”30.Aceastã strategie, care la prima vedere pare mercantilã, este una cât se poate de necesarã, dacã ne gândim cã ºi pe vremea aceea, la fel ca ºi astãzi, pentru ca un ziar sã trãiascã trebuia sã se investeascãîn el ºi material, nu numai intelectual, iar acele investi!ii materiale puteau fi în mare parte recuperatenumai pe baza abonamentelor subscrise, aceasta fiind cea mai sigurã metodã de vânzare. În sfârºit, la 18 august 1877, apare „Albina Carpa!ilor, foaie beletristicã, ºtiin!ificã ºi literarã cuilustra!iuni”, fiind tipãritã la tipografia Krafft din Sibiu ºi urmând sã aparã o datã la fiecaresãptãmânã. Cât de bine a fost primitã aceastã nouã apari!ie publicisticã?Având în vedere cã în acea perioadã mai toate publica!iile serioase apãreau numai pe bazã desubscrip!ii, este important, pentru a vedea care a fost impactul în societatea transilvãneanã al oricãreipublica!ii româneºti, sã analizãm listele de abona!i, acolo unde acest lucru este posibil.31 Dinnefericire, pentru „Albina Carpa!ilor” nu dispunem de astfel de liste, dar din coresponden!aeditor-redactor se poate trage o concluzie referitoare la tirajul aproximativ pe care l-a avut periodicul. Astfel, vorbind despre preten!iile sale financiare32, care i se cuveneau în baza contractului semnat,Lãpedatu ne dã o estimare pentru intervalul 15 august-31 decembrie 1877. Pare-se cã, în anul deprobã 1877, publica!ia a avut cel pu!in 1.500 de abona!i, ceea ce face din „Albina Carpa!ilor” un ziarde succes. O infirmare sau confirmare din partea lui Roman nu avem. Cu toate acestea, problemele în redactarea ºi editarea ºi „Albinei” nu au contenit. O defec!iunes-a produs cu numãrul 4. Deºi, dacã studiem foaia propriu-zisã, observãm cã apari!ia ei este regulatã(o datã la 7 zile), într-o scrisoare trimisã de Roman cãtre Lãpedatu, cel dintâi se aratã foarte supãrat:„Ne-am încurcat biniºor”, spune el, adãugând cã „dacã cu toate numerele «Albinei Carpa!ilor» vamerge ca cu numãrul 4, atunci îi sunt numãrate zilele. Publicul nu se dezgustã mai mult, ca de-o foaie care nu apare regulat”33. Editorul este nemul!umit de faptul cã coresponden!a între cei doi nu estefluentã: „Dupã vreo 4 scrisori ºi 3 telegrame ce !i-am adresat pentru numãrul 4 încã nici astãzi nuavem aici manuscrisul pentru acel numãr”. Cu siguran!ã, numãrul a reuºit sã fie scos la timp, dar aufost întârzieri în ceea ce priveºte predarea manuscrisului la tipografie, ceea ce a dus ºi la o întârziereîn rãspândirea foii. Aceasta, în loc sã ajungã la cititori pe data înscrisã pe prima paginã (8 septembrie1877), a ajuns mai târziu, ceea ce ar fi putut sã fie un motiv de nemul!umire. Întâlnim în acest caz acea grijã permanentã a editorului fa!ã de „onoratul public”. Din aceste motive, mai departe, tonulscrisorii este unul hotãrât („Îmi vei concede deci sã fac toate posibilele încercãri pentru aducereaunei ordine în afacerile noastre” 34), dar ºi oarecum dojenitor: „La repetatele mele rugãri acum maide un an, ca sã ave!i bunãtate a pregãti material, îmi rãspunde!i, cã sã vede!i odatã foaia pornitã ºiatunci sã n-am grijã! Ei bine, foaia e pornitã ºi începutã sub aºa bune auspicii!!”. În final, îi cereexpres lui Lãpedatu ca în coresponden!a cu el sã foloseascã „cãlindariul nou”. 
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30 Ibidem, filele 34-35: V.R. cãtre I.A.L., Sibiu, 31 iulie 1877.31 George M. Marica, Studii de istoria ºi sociologia culturii române ardelene din sec. XIX, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1977-78,pp. 13-15.32 ANDJC, Fond Personal Visarion Roman, dosar II-52, filele 134-135: I.A.L. cãtre V.R., Braºov, 24 februarie 1878.33 Ibidem, fila 61: V.R. cãtre I.A.L., Sibiu, 13 septembrie 1877.34 Ibidem.



Într-un ºir de alte douã scrisori, arãtându-ne experien!a de care dispunea, Roman îi explicã luiLãpedatu de ce ar trebui sã aibã „proviziune de manuscrise pe 4 numere înainte”, pentru a fi siguri cã„ieºirea foaiei sã nu aibã de suferit”35. Explica!iile sunt cât se poate de profesioniste ºi de clare,Roman afirmând cã „tipãrirea unei foi cu ilustra!iuni merge mult mai încet ºi mai cu grijã ca a alteifoi”36. Aceasta pentru cã „la o foaie cu ilustra!iuni nu se poate culege textul în pãr!i, ci din cauzaxilografelor tipografului numai atunci poate începe la culegere pentru un numãr când întregmaterialul aceluia i s-a predat. Lucrul este uºor de explicat: e mai mare, alta mai micã, iar tiparul segrupeazã în jurul xilografului în rânduri lungi ºi scurte dupã cum este mãrimea aceleiaºi. Cum poate tipograful potrivi gruparea textului fãrã a ºti ºi a avea xilograful cu manuscrisul la el? O schimbarea xilografului, aduce prin urmare în sine schimbarea întregului text ºi culegerea din nou a unei fe!eîntregi”37. Solu!ia pe care o oferã editorul, pentru a fi sigur cã astfel întârzieri nu vor mai avea loc este un program pe zile foarte precis. Astfel, pânã duminicã întreg numãrul ar trebui cules, pentru ca lunisã se facã a douã corecturã, mar!i sã se tipãreascã, miercuri sã se tescuiascã, îndoiascã ºi usuce, iar joisã se predea editorului pentru expediere.Pe lângã grija pentru scoaterea la timp a ziarului, editorul „Albinei” mai are în grijã ºisatisfacerea cerin!elor publicului ºi grija pentru latura calitativã a ziarului. De multe ori, îi cereredactorului ca anumite materiale sã fie completate sau finisate. Un exemplu este scrisoarea din 15octombrie 1877, în care îi cere completarea biografiei lui Carol, men!ionând ºi despre tatãl sãu, cât ºidespre alian!a cu ruºii ºi preluarea conducerii ostilitã!ilor din Bulgaria.38 În aceeaºi scrisoare, lacererea „unei dame abonate”, Roman îi aminteºte redactorului cã „pânã acum însã foaia a adus maimulte folositoare decât delectãtoare”, motiv pentru care femeile vor mai multe varietã!i, modã,momente umoristice etc. Nu numai cã îl îndrumã pe Lãpedatu spre anumite teme (în fond, un ziar cucât este mai divers cu atât are mai mul!i cititori), dar îl ºi ajutã cu materiale: „Despre femei ºi articolepentru femei cum ºi articole igienice nu întrelãsa!i a aduce de dincolo în tot numãrul pânã la fineaanului. Prenumera!i pe spesele mele un jurnal de modã nem!esc sau mai bine fran!uzesc. În atarejurnal vei gãsi mai în tot numãrul câteceva interesant pentru publicul femeiesc, care se va puteaaduce fidel ori schimbat în foaia noastrã”39. Mai mult, editorul îi trimite un pachet cu 8 cãr!i, pe bazacãrora sã scrie un articol despre igienã ºi unul destinat femeilor. Dupã cum bine observãm, Roman nuîi cere lui Lãpedatu studii originale despre modã sau despre alte problematici legate de publiculfeminin: „Zice!i cã nu vã pricepe!i la modã. Cred aceasta însã tocmai de aceea v-am rugat ºi vã roga nu scrie ceva original despre modã, a reproduce câte ceva întocmai ... Apoi moda se poate scriemai rar ºi mai scurt, mai mult în noti!e”. Important este ca publicul feminin sã fie mul!umit ºi sã aibãmateriale de lecturã.Rezolvând pânã pe la sfârºitul lui octombrie cam toate problemele tehnice sau calitative, pãreacã foaia va merge bine. Abona!i erau destui, atât în Transilvania, cât ºi în România, subiectele erauvariate, fiind pe toate gusturile, periodicul era rãspândit la timp, colaboratori erau suficien!i etc. Cutoate acestea, procesul redac!ional, începând cu noiembrie 1877, are foarte mult de suferit, din cauzaîmbolnãvirii redactorului. Dacã la început nu pãrea ceva serios, cu timpul starea lui de sãnãtate seagraveazã, ceea ce-l face pe V. Roman sã preia o parte din activitatea redac!ionalã a ziarului, înparalel cãutând un posibil înlocuitor. Mai mult, Roman îi propune lui Lãpedatu sã se mute la Rãºinari, considerând cã acesta trebuie sã aibã mai multã grijã de sãnãtatea sa40, cu atât mai mult cu cât
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35 Ibidem, fila 63: V.R. cãtre I.A.L., Sibiu, 15 septembrie 1877.36 Ibidem, fila 65.37 Ibidem.38 Ibidem, fila 74: V.R. cãtre I.A.L., Sibiu, 15 octombrie 1877.39 Ibidem, fila 80: V.R. cãtre I.A.L., Sibiu, 30 octombrie 1877.40 Ibidem, fila 119: V.R. cãtre I.A.L., Sibiu, 21 ianuarie 1878.



Lãpedatu avea doi gemeni în vârstã de 2 ani. Pentru aceasta, îl ademeneºte cu o mãrire a salariului,plus modificarea contractului. Moartea lui Ioan Al. Lãpedatu, la 6 aprilie 1878, este o loviturã grea datã „Albinei Carpa!ilor”.În fa!a acestei situa!ii, Roman se consultã în continuare cu Iosif Popescu, acesta din urmã sfãtuindu-lsã anun!e moartea fostului redactor ºi sã ia Roman în grijã, ca editor, câteva numere.41 Roman va faceacest lucru pânã va fi asigurat de colaborarea lui Popescu.42 Tratativele cu acesta vor dura pânã spresfârºitul anului 1878, motiv pentru care, în iunie, publica!ia va fi suspendatã temporar pânã înoctombrie 1878, când începe anul III. Începând cu anul IV, adicã din octombrie 1879, VisarionRoman renun!ã la orice atribu!ii editoriale, acestea fiind preluate de tipograful Krafft.În concluzie, despre „Albina Carpa!ilor” cu siguran!ã se mai pot scrie multe, pe mãsurã ce se vorefectua cercetãri nu numai în arhiva personalã a lui Visarion Roman (cum am fãcut noi), ci ºi în celeale lui Ioan Alexandru Lãpedatu sau Iosif Popescu, unde cu siguran!ã vom gãsi elemente noi, care vor putea infima sau confirma anumite ipoteze lansate aici. Tocmai din acest motiv, lucrarea de fa!ã, aºacum a fost ea redactatã, nu are nici pe departe preten!ia de certitudine, ci este mai degrabã o încercarede a investiga, a fructifica un material arhivistic, care ne-a condus, sperãm noi cu mult succes, laaflarea dedesubturilor procesului redac!ional care a stat în spatele apari!iei „Albinei Carpa!ilor”.Visarion Roman and “Albina Carpa!ilor”AbstractOur paper is intended to refer to one of the most important moments as a journalist from Visarion Roman’s life: his collaboration with Ioan Alexandru Lãpedat while editing the publication “AlbinaCarpa!ilor”. As it appeared with intermittences between August 1877 and October 1879, thepublication emerges from Roman’s idea of setting up a Romanian daily newspaper. The lack ofhuman resources and materials restrained him from doing that, despite the numerous individual orpart of a series of journalistic associations’ attempts. The collaboration with Lãpedat is set in 1875,when the two grant the availability of working together for editing the paper “Progresul”. That act did not succeed, and that’s why their publication would appear two years later.“Albina Carpa!ilor” accordingly reflected the journalistic principles of  Visarion Roman: to be anational paper, well written, interesting for both genders, with a panRomanian distribution (meaningbeyond the Carpathians) and dealing with topics from all the domains having a public interest(economy, politics, culture, hygiene, etc). Despite the success and the fruitful collaboration betweenRoman and Lãpedat (the latter being replaced, after his death, with Iosif Popescu), the newspaper didnot last for long, greatly because Visarion Roman’s extremely busy schedule (he was at the time thedirector of the first credit institute from Transylvania, having an entirely Romanian capital: AlbinaBank).
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41 Ibidem, filele 160-163: V.R. cãtre I.A.L., Braºov, 19 aprilie 1878.42 Vasile Netea, Economiºti ardeleni ºi bãnã!eni pânã la Unire. Visarion Roman, în „Revista Economicã”, nr. 5-6, 8februarie 1941.


