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IOAN C. SAVA – SUSÞINÃTOR AL PRESEI LITERARE BRÃILENE
1. Avocatul Ioan C. Sava
Avocatul Ioan C. Sava s-a nãscut la 14/26 aprilie 1891, la Brãila. A fost fiul unui dogar,
Cristache Sava, ºi al Stãnuþei Sava, nãscutã Albu, din Lacu Sãrat o localitate din vecinãtatea Brãilei.
A urmat ªcoala Primarã de Bãieþi nr. 3 „Tudor Vladimirescu”, apoi Liceul „Nicolae Bãlcescu”, unde
a fost coleg cu D.P. Perpessicius ºi cu Petre Andrei. A absolvit Facultatea de Drept din Bucureºti, în
1915. A profesat avocatura pânã în 1952, când s-a pensionat.
De criticul ºi istoricul literar D. Perpessicius îl leagã nu numai anii de liceu ºi o mare prietenie, ci
ºi debutul publicistic: au debutat în acelaºi timp, în 1911, în aceeaºi revistã literarã brãileanã, „Flori
de câmp”, unde Ioan C. Sava a fost mai apoi ºi secretar de redacþie.
Activitatea publicisticã a lui I.C. Sava este una dintre cele mai susþinute. O consemnare
nesemnatã, publicatã în „Luceafãrul” din 25 decembrie 1928 (an I, nr. 4), face cunoscutã „activitatea
publicisticã a directorului nostru”. În ordine cronologicã, lista numãrã 24 de publicaþii:
1. Revista sãptãmânalã „Flori de câmp”, Brãila, în anul 1911.
2. Ziarul cotidian „Luceafãrul”, Brãila, în anul 1911.
3. Ziarul „Universul”, Bucureºti, în octombrie 1913.
4. Ziarul studenþesc sãptãmânal „Cuvântul studenþimii”, Bucureºti, în anii 1913 ºi 1914.
5. Ziarul studenþesc bilunar „Viaþa studenþeascã”, Bucureºti, în anul 1914.
6. Ziarul studenþesc zilnic „Carpaþii”, Bucureºti, 1915.
7. Ziarul studenþesc sãptãmânal „Fulgerul studenþimii”, Bucureºti, în anii 1915 ºi 1916, în calitate de
prim-redactor.
8. Revista sãptãmânalã „Universul literar”, Bucureºti, în anul 1916.
9. Revista sãptãmânalã „Cortina Brãilei”, în anul 1918.
10. Ziarul sãptãmânal „Îndreptarea Brãilei”, în anii 1919, 1920, 1921, 1922, la început în calitate de
prim-redactor, iar mai târziu ca director.
11. Ziarul cotidian „Telegrama”, Brãila, în anul 1920.
12. Ziarul sãptãmânal „Graiul nostru”, Brãila, în anul 1920.
13. Revista economicã ºi juridicã „Finanþa ºi justiþia”, Brãila, în anul 1920.
14. Ziarul cotidian „Cuvântul”, Brãila, cu începere din 1920 ºi pânã în 1927, în mod intermitent.
15. Ziarul politico-social „Fierul roºu”, Brãila, în anul 1920, în calitate de director.
16. Ziarul sãptãmânal „Brãila nouã”, în anul 1920, în calitate de prim redactor.
17. Ziarul cotidian „Curierul”, Brãila, cu începere din 1922 ºi pânã în 1927, în mod intermitent.
18. Ziarul sãptãmânal „Lupta Brãilei”, în anul 1923.
19. Ziarul sãptãmânal „Avântul”, Brãila, în anii 1923 ºi 1924.
20. Revista juridicã „Monitorul Brãilei ºi al Galaþilor”, Brãila, în 1924.
21. Ziarul sãptãmânal „Fulgerul”, Brãila, în anul 1925.
22. Ziarul sãptãmânal „Gazeta meseriaºilor”, Brãila, în anul 1925.
23. Ziarul „Dorobanþul”, al Soc. „F.A.P.”, Brãila, în anii 1925 ºi 1926.
24. Ziarul „Voinþa Poporului”, Brãila, în anii 1925, 1926, la început în calitate de prim-redactor, iar
mai târziu ca director.
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Începând cu 1 decembrie 1928, I.C. Sava a scos „Luceafãrul”1, subintitulat la început „ziar
sãptãmânal independent”, urmat, în 1929, de revista „Luceafãrul literar ºi artistic”.
Dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, marginalizat de regimul comunist, I.C. Sava s-a
pensionat, dar a continuat sã scrie, fãrã sã mai poatã publica în ritmul de pânã atunci. A murit în 1975.
2. La început a fost… „Luceafãrul”
Preocupãrile pentru publicistica literarã ale lui I.C. Sava se manifestã pregnant în paginile
gazetei „Luceafãrul”, unde, începând cu anul al doilea (1929), „sãptãmânalul independent” rezervã
pagina a doua literaturii. Nimic din articolul program, intitulat Cuvânt înainte, nu anunþa apetenþa
pentru literaturã. Declarându-se în afara intereselor vreunui partid politic, noul sãptãmânal democrat
condus de I.C. Sava promite sã-ºi spunã cuvântul „în toate chestiunile la ordine zilei ºi vom cãuta a
impune tuturora: munca, cinstea, dreptatea, omenia ºi respectul adevãrului!”. În ciuda acestor
direcþii programatice, în numerele pe 1929 ºi 1930, cu foarte puþine excepþii, pagina a doua este
dedicatã literaturii ºi se intituleazã „Luceafãrul literar”, anticipând viitoarea revistã. De fapt, multe
dintre semnãturile de aici se vor regãsi ulterior în revista „Luceafãrul literar ºi artistic.”
Primul anunþ referitor la „Luceafãrul literar ºi artistic”, „o revistã literarã selectã, în 8 pagini”,
care „se va tipãri pe hârtie satinatã ºi în condiþiuni redacþionale ºi tehnice ireproºabile” ºi va apãrea
„la începutul lunii octombrie anul curent”, dateazã din 1 iulie 1929, când I.C. Sava face un apel cãtre
cititorii de reviste literare, tipãrit pe prima paginã a „Luceafãrului”, subintitulat „Pentru «Luceafãrul
literar ºi artistic»”. Cititorii noii reviste vor fi: „lumea ºcolarã, adicã membrii corpului didactic de
orice grad, studenþii ºi studentele universitãþilor, precum ºi elevii ºi elevele ºcoalelor secundare,
normale, comerciale, profesionale, seminarii etc.”. Aria de difuzare cuprinde oraºul ºi judeþul
Brãila, precum ºi „judeþele limitrofe: Ialomiþa, Buzãu, Râmnicu Sãrat, Covurlui, Constanþa ºi
Tulcea, unde, precizeazã I.C. Sava, nu existã nici o revistã literarã”.
În acelaºi numãr din „Luceafãrul”, pe pagina a doua, I.C. Sava susþine necesitatea unei reviste
literare, într-un articol intitulat „O revistã literarã la Brãila”. Revista ar putea fi „un puternic
stimulent pentru multe tinere talente, din localitate ºi judeþele limitrofe, care în prezent nu pot sã se
dezvolte în toatã libertatea, neavând la dispoziþie coloane, în care sã se manifesteze”. Cu atât mai
mult cu cât Brãila este un centru cultural care a dat nume mari spiritualitãþii româneºti ºi universale,
susþine I.C. Sava, în timp ce remarcã paradoxul în care trãiesc brãilenii: un oraº cu o efervescenþã
culturalã excepþionalã nu a avut niciodatã o presã culturalã „bine redactatã ºi bine organizatã”. Tot
astfel, Brãila care „adãposteºte în sânul ei mulþi literaþi – poeþi ºi prozatori consacraþi – care ar
putea forma un frumos mãnunchi, capabil sã susþinã cu opere nepieritoare o publicaþie, care sã
1
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„Luceafãrul. Ziar sãptãmânal independent. 1 dec. 1928-25 dec. 1930. Director: I.C. Sava. Suplimente: Luceafãrul
Literar, 31 mar. 1929; Luceafãrul Mãcinului, 15 apr., 10 mai ºi 1 iun. 1929; Prevederea – Societate Anonimã Românã
de Asigurãri ºi Reasigurãri. 20 mai 1929.” (Ion Volcu, Dicþionarul presei brãilene (1839-2007), Editura Istros a
Muzeului Brãilei, 2009)
De fapt, în anul al doilea, „Luceafãrul” apare neregulat. Începând cu 13 ianuarie (nr. 2-3) ºi pânã în 15 martie (nr. 12-13)
ziarul apare în numere duble, din douã în douã sãptãmâni. Numãrul 14 apare în 24 martie, urmat de un numãr special, de
Paºti (nr. 15, 31 martie 1929). În legãturã cu acesta din urmã, pe ultima paginã a numãrului anterior („nr. 12-13, vineri, 15
martie 1929”), o notã anunþa urmãtoarea apariþie pe 28 martie: „Numãrul urmãtor al ziarului nostru va apare joi 28 martie
a.c., cu o bogatã materie specialã pentru Sf. Paºti”. Aºa cum am arãtat deja, numãrul de Paºti a apãrut trei zile mai târziu,
duminicã, 31 martie 1929. Urmãtoarele apariþii sunt din nou în numere duble, cu o frecvenþã variabilã (nr. 16-17, 15 aprilie;
18-19, 1 mai; 20-21, 10 mai; 22-23, 20 mai; 24-25, 1 iunie). De la numãrul 26 (15 iunie) ºi pânã la numãrul 31 (1 septembrie
1929), inclusiv, apariþiile se succed la douã sãptãmâni, „la 1 ºi 15 ale fiecãrei luni”, în numere simple. De la numãrul 32
(22 septembrie 1929), inclusiv, pânã la sfârºitul anului al II-lea (nr. 39, 29 decembrie 1929), „Luceafãrul” „apare
duminica o datã la douã sãptãmâni”. De la primul numãr ºi pânã la numãrul 26 al anului al II-lea (15 iunie 1929),
„Luceafãrul” s-a subintitulat „Ziar sãptãmânal, independent”, în ciuda frecvenþei neregulate. Odatã cu numãrul 26, se va
subintitula „Ziar independent, cultural-naþional”, pânã la finele anului al II-lea.
În ultimul an de apariþie, 1930, frecvenþa „Luceafãrului” devine lunarã. Primul numãr iese abia în 20 aprilie, cu menþiunea
„Numãr de Paºti”. Începând cu acest numãr, „Luceafãrul” se subintituleazã „Ziar cultural-naþional” ºi anunþã cã „apare o
datã pe lunã”. Dacã ultima apariþie poartã numãrul 10 ºi este datatã 25 decembrie 1930, o socotealã elementarã aratã cã
într-o lunã avem de a face cu o frecvenþã bilunarã.
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aparã sãptãmânal sau mãcar de douã ori pe lunã” nu a avut pânã acum o revistã de „literaturã purã,
care sã rãmânã”.
În numerele urmãtoare, pânã la apariþia revistei, I.C. Sava va folosi paginile „Luceafãrului”
pentru a menþine în atenþia publicului evenimentul ºi pentru a-i crea un orizont de aºteptare puternic.
„Luceafãrul” din 15 iulie (nr. 28) anunþã data primei apariþii a revistei literare: „La 10 octombrie
1929, va apãrea în localitate revista bilunarã «Luceafãrul literar ºi artistic, sub direcþiunea d-lui
avocat I.C. Sava»”. Urmeazã lista colaboratorilor din capitalã (Sanda I. Mateiu, Asinety Stroe, D.P.
Perpessicius, N. Vlãdoianu, Vasile Militaru, Bartolomeu Cercopide, I.St. Ioachimescu, Criºan
Axente, Mircea Miulescu, Clement Stoenescu, Dan Ciocârdia, G. Buznea Moldoveanu) din Brãila
(Demetra Popescu, Florica Rãdulescu, Vasile Bãncilã, Liviu Opriº, Ionel Lazaroneanu, Aurel
ªerbãnescu, Al. Georgescu-Vâlcea, lt. A. Pascali, N.M. Cioroiu, Dan Faur, Const. Scaevola), din
Fãgãraº (maior Soare I. Manolescu) ºi din Oradea (dr. Gh. Bota).
Urmãtorul numãr, 29, din 1 august, publicã pe prima paginã anunþul unei „vizite distinse”,
fãcute direcþiunii ziarului de Perpessicius, fostul coleg de liceu ºi universitate al lui I.C. Sava. Din
relatarea vizitei, reiese clar dorinþa viitorului director al „Luceafãrului literar ºi artistic” de a-ºi
asigura cititorii cã printre semnatari se vor afla nume prestigioase. Pe aceeaºi coloanã, un articol
intitulat „Luceafãrului literar ºi artistic”, aduce informaþii importante, despre pregãtirea noii reviste.
Este clar cã I.C. Sava a „testat piaþa”, a probat succesul jurnalismului literar prin intermediul ziarului
„Luceafãrul”: „Înfiinþarea unei pagini literare în ziarul nostru ne-a dat ocaziunea sã constatãm cã o
revistã literarã localã ar fi bine primitã ºi ar umple un gol de mult simþit”. Faptul cã existau deja
foarte multe materiale adunate de la colaboratori, face ca revista sã aparã la 15 septembrie 1929, adicã
aproape cu o lunã mai devreme decât fusese anunþatã iniþial; informaþia privind frecvenþa rãmâne
nemodificatã: revista va apãrea de douã ori pe lunã, „la 1 ºi 15 ale fiecãrei luni”.
Tot în prima paginã a aceluiaºi numãr din „Luceafãrul” I.C. Sava se foloseºte de un eveniment
major în viaþa urbei („împlinirea a 100 de ani de la eliberarea Brãilei de sub ocupaþia turceascã”),
precizând cã ziarul va apãrea într-un numãr special, în 14 septembrie.
Despre 14 septembrie este vorba ºi pe ultima paginã a „Luceafãrului”, acelaºi numãr (29, 1
august 1929), la aceastã datã anunþându-se apariþia „Luceafãrului literar ºi artistic”: „Pentru cititorii
de reviste: La 14 septembrie 1929, va apãrea în localitate revista bilunarã «Luceafãrul literar ºi
artistic», sub direcþiunea d-lui avocat I.C. Sava (…)”. Se înþelege cã I.C. Sava are simþul
evenimentelor mari ºi încearcã sã plaseze apariþia revistei de Centenarul Brãilei, asigurându-i astfel
locul în istoria culturalã a oraºului.
3. Luceafãrul literar ºi artistic
În cazul „Luceafãrului literar ºi artistic”, I.C. Sava a gândit o revistã de provincie, o „revistã
localã”, cu deschidere naþionalã. Intenþia este vizibilã la o simplã privire asupra componenþei
redacþiei: colaboratori din Bucureºti, Buzãu, Calafat, Cãlãraºi, Constanþa, Fãgãraº, Galaþi, Iaºi,
Oradea, Orºova, Rm. Sãrat, Timiºoara (în aceastã ordine apar în revistã). Pe de altã parte, activitatea
de publicist a lui I.C. Sava, colaborãrile sale la numeroase periodice din þarã, între care „Universul” ºi
„Universul literar ºi artistic”, „Viaþa studenþeascã”, au creat „Luceafãrului literar ºi artistic” terenul
propice pentru difuzare ºi dialog, aspect uºor sesizabil din rubrica „bibliograficã” a revistei.
Apãrutã în 1929, anul în care Brãila sãrbãtorea centenarul eliberãrii de sub stãpânirea turceascã,
revista „Luceafãrul literar ºi artistic” îºi propunea, prin vocea fondatorului ºi directorului ei, sã scoatã
intelectualitatea localã „de sub jugul orientalismului literaro-fob”. Pe de altã parte, avocatul ºi
publicistul I.C. Sava, evaluând „presa brãileanã cultural-literarã în decursul unui veac”, constata
cã multe dintre periodicele vremii publicaserã pagini de literaturã, dar niciuna nu fusese dedicatã în
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totalitate spiritului creator literar artistic. Între 1839, anul începuturilor presei brãilene2, ºi 1929, anul
în care îºi face apariþia „Luceafãrul literar ºi artistic”, peisajul jurnalistic al fostei raiale însuma
aproape patru sute de periodice. Multe dintre acestea au avut apariþii efemere (unele n-au depãºit
douã, trei numere), multe altele au fost mai degrabã foi editate ocazional, dar, chiar aºa stând
lucrurile, activitatea publicisticã la Brãila, pentru perioada menþionatã, îºi gãseºte cu greu termen de
comparaþie atât ca numãr cât ºi ca varietate tematicã.
Dintre periodicele apãrute pânã la 19263 – anul la care se opreºte studiul lui S. Semilian4 – 22 au
fost din domeniul literaturii ºi artei, incluzându-se aici, în primul rând, periodicele cu specific literar
sau cultural, apoi periodicele al cãror profil este altul decât cultura sau literatura, dar care gãzduiesc –
într-o paginã, sau într-o secþiune – articole literare sau de culturã. Se adaugã acestora periodicele
care, fie ºi în absenþa unei pagini speciale, pot oferi informaþii cu valoare documentarã pentru istoria
literaturii.
Deºi foarte bogat, segmentul nu se încadreazã decât parþial în acele cote de valoare în mãsurã
sã-l înscrie într-o ierarhie a presei de specialitate. El rãmâne, totuºi, foarte important sub aspect
documentar.
Între cele mai vechi periodice de culturã se aflã sãptãmânalul „Lumina”. Iniþial el s-a numit
„Drita” („Diar literar ºciinþific”) ºi a apãrut ca organ al „Societãþii de Culturã Albanezã” cu acelaºi
nume, în 1887. I-au urmat „Minerva”, 1889, revistã literarã, ºtiinþificã, popularã, cu apariþie bilunarã,
în 18 pagini; apoi: „Viitorul”, 1891, sãptãmânal literar ºtiinþific, „Propãºirea”, 1893, „revistã
ºtiinþificã literarã”, „Flori de câmp”, 1911, una din cele mai bune reviste culturale ºi literare la care
au colaborat Perpessicius (cu pseudonimul Victor Pribeagu) ºi I.C. Sava (pseudonim I. Albu).
Dupã 1926, în numai trei ani, în peisajul cultural-literar al Brãilei ºi-au fãcut apariþia încã ºase
reviste: „Revista noastrã” (apariþie lunarã, primul numãr la 1 ianuarie 1927), „Florile Dunãrii”,
(bilunar, primul numãr la 1 februarie 1927), „Arena literarã” (apariþie lunarã, primul numãr la 1
decembrie 1927), „Luceafãrul”, („ziar cultural naþional”, primul numãr la 1 decembrie 1928),
„Analele Brãilei” („Revistã de culturã regionalã”, apariþie trimestrialã, primul numãr
ianuarie-februarie 1929) ºi „Luceafãrul literar ºi artistic” (apariþie bilunarã, apoi lunarã, primul
numãr la 15 septembrie 1929)5.
Absenþa revistelor literare sau culturale pe anumite intervale de timp a fost compensatã într-o
oarecare mãsurã de pagini literare/culturale gãzduite de câteva periodice. Este cazul sãptãmânalului
„Dunãrea”, în paginile cãruia a apãrut, sub îngrijirea lui Al. Djuvara, „Luceafãrul” lui Mihai
Eminescu, în numãrul 12, din 25 iulie 1883, înaintea „Convorbirilor Literare”.
Dintre periodicele cultural-literare, revista care a înclinat serios balanþa în favoarea literaturii a
fost „Luceafãrul literar ºi artistic”. Apãrutã la 15 septembrie 1929, la o sutã de ani de la întemeierea
oraºului modern, revista îºi propunea sã acopere un gol. Brãila avea nevoie, aºa cum susþinea
directorul publicaþiei, Ioan C. Sava, de „o revistã de literaturã purã care sã rãmânã”6 (s.a.), cu atât
mai mult cu cât „oraºul nostru adãposteºte în sânul lui mulþi literaþi – poeþi ºi prozatori consacraþi –
care ar putea forma un frumos mãnunchi, capabil sã susþinã cu opere nepieritoare o publicaþie care
sã aparã chiar sãptãmânal”7 (s.a.). Timpul a demonstrat cã argumentaþia lui I.C. Sava era mai
2
3
4
5
6
7
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Primul ziar: Mercur, jurnal comerþial al portului Brãila (18 decembrie 1839).
S(olomon). Semilian, Istoricul presei brãilene de la 1839 la 1926, Brãila, 1927, Prefaþã de Perpessicius. Dupã statistica
alcãtuitã de S. Semilian, în acest interval au apãrut la Brãila nu mai puþin de 395 de periodice.
Conform autorilor Dicþionarului presei româneºti (Georgeta Rãduicã, Nicolin Rãduicã) – Editura ªtiinþificã, 1995 – pânã
în 1918, la Brãila apãruserã 373 de periodice.
Vezi I.C. Sava, Presa brãileanã cultural-literarã în decursul unui veac, în „Luceafãrul literar ºi artistic”, an I, nr. 5-6,
1929, p. 1.
I.C. Sava, art. cit., loc cit.
Ibidem.
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degrabã entuziastã ºi în bunã mãsurã tributarã unor intenþii mobilizatoare: despre o bunã parte dintre
semnatarii revistei nu se mai ºtie astãzi nimic.
Cu toate acestea, „Luceafãrul literar ºi artistic” rãmâne un reper important în istoria presei
brãilene ºi naþionale, prin programul sãu ºi prin prezenþa în paginile ei a unor nume cu rezonanþã,
precum Perpessicius, Vasile Bãncilã, Nae Ionescu, G. Dem. Teodorescu, Constantin Sandu-Aldea
(postum), Panait Cerna (postum).
Aici a publicat Perpessicius fragmente din romanul – rãmas neterminat – Fatma sau focul de
paie ºi câteva dintre poeziile sale. Tot aici au apãrut câteva din studiile de filosofie ale lui Vasile
Bãncilã, dar ºi o parte a Impresiilor pariziene.
4. Deschideri
În concepþia jurnalisticã a lui Ioan C. Sava, „Luceafãrul” trebuie sã se deschidã tematic în douã
direcþii, spre a se distinge de celelalte publicaþii ce apãreau la vremea aceea. În bilanþul pe care îl face
dupã patru luni ºi jumãtate de la apariþie, Ioan C. Sava concluzioneazã, pe seama reacþiilor publicului,
cã „«Luceafãrul» este tocmai ziarul care îi lipsea (publicului, n.n., Z.B.) ºi pe care de multã vreme îl
dorea, ca organ de luptã tenace pe tãrâmul cultural ºi naþional”8.
Ideea lui Ioan C. Sava nu este nouã. La Brãila apãruse deja (ºi fusese semnalatã chiar în paginile
„Luceafãrului”) o revistã de culturã regionalã – „Analele Brãilei”, sub direcþia inginerului Gh.T.
Marinescu ºi având în comitetul de redacþie nume precum cel al lui Nae Ionescu. În plan naþional,
ideea unei reviste de culturã regionalã nu era singularã. Schimbãrile de concepþie, „în noul cadru
creat în România dupã 1918 sub influenþa ideilor acreditate de ºcoala sociologicã a lui D. Gusti”9,
au determinat o adevãratã miºcare culturalã regionalã ºi apariþia mai multor reviste provinciale
precum „Analele Dobrogei”, „Analele Banatului”, „Arhivele Olteniei”, „Þara Bârsei” ºi altele.
Cu siguranþã lui Ioan C. Sava nu-i erau strãine încercãrile de a scoate la Brãila o revistã de
culturã regionalã. Gh.T. Marinescu, directorul „Analelor Brãilei” susþinea cã ideea unei astfel de
publicaþii data „încã de prin anul 1920.”10
O privire asupra „strategiei” publicistice practicate de Ioan C. Sava îl aºeazã fãrã dubii în
continuitatea ideii exprimate de antecesorul sãu: „o activitate culturalã în provincie nu poate fi
închegatã ºi rodnicã, decât dacã e orientatã, teoretic ºi practic, în sensul unui regionalism cultural
clar înþeles”11.
Pentru Ioan C. Sava este evident cã nu va putea merge pe urmele „Analelor Brãilei” ºi cã va
trebui sã gãseascã o „niºã” pentru publicaþiile sale. Mai mult, pledând pentru apariþia unei reviste
literare la Brãila12, pare fie cã ignorã existenþa deja a „Analelor Brãilei”, fie cã le subapreciazã, de
vreme ce afirmã: „O presã culturalã (s.a.) însã, bine redactatã ºi bine organizatã, nu am avut
niciodatã. Sporadic, au apãrut în oraºul nostru mai multe ziare ºi reviste, mai mult sau mai puþin
culturale, dar toate îºi dãdeau repede «obºtescul sfârºit».”
Ideea cã Brãila are un foarte bogat fond cultural ºi literar, dar nu îl valorificã prin intermediul
unei reviste literare va fi reluatã ºi mai târziu în paginile „Luceafãrului literar ºi artistic”.
Rostul unei asemenea reviste ar fi de a face cunoscut acest fond, selectându-l ºi publicându-l în
pagini „care sã rãmânã”.
Douã sunt þintele, în materie de public, cãtre care urmeazã sã se îndrepte paginile literare ale
„Luceafãrului”, dar, mai ales, cele ale revistei „Luceafãrul literar ºi artistic”: „lumea ºcolarã, adicã
8
9
10
11
12

O constatare ºi o întrebare. Pentru publicul cititor brãilean, în „Luceafãrul”, an II, nr. 16-17, 15 aprilie 1929, p. 1.
Doru Bãdãrã, „Analele Brãilei”. Revistã de culturã regionalã. Bibliografie, în „Analele Brãilei”, serie nouã, an I, nr. 1,
Brãila, Muzeul Brãilei, 1993, p. 523.
Gh.T. Marinescu, „Analele Brãilei”, dupã trei ani de viaþã. Cum s-a creat ºi ce a realizat revista pânã acum. Ce vrea sã
înfãptuiascã în viitor, în „Analele Brãilei”, an III, nr. 3-4, ian. -dec. 1931, p. 123.
Ibidem.
O revistã literarã la Brãila, în „Luceafãrul”, an II, nr. 27, 1 iulie 1929, p. 2.
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membrii corpului didactic de orice grad, studenþii ºi studentele universitãþilor, precum ºi elevii ºi
elevele ºcoalelor secundare, normale, comerciale, profesionale, seminarii etc...”13 Mai mult, nu este
vorba numai despre „lumea ºcolarã” a Brãilei, ci ºi despre cea a judeþelor limitrofe (unde, afirmã
Ioan C. Sava, „nu existã nici o revistã literarã”), dar ºi despre public ºcolar ºi din alte categorii
socio-profesionale din alte judeþe.
Aºa se explicã de ce, între preocupãrile majore ale direcþiunii ziarului ºi revistei se aflã douã
teme foarte sensibile:
1) susþinerea financiarã a publicaþiilor cu ajutorul cititorilor, prin abonamente;
2) vizibilitatea publicaþiilor cu mult dincolo de graniþele Brãilei.
Pentru aceastã din urmã chestiune este vizibil efortul lui Ioan C. Sava, care semnaleazã sistematic
apariþia altor publicaþii, din Brãila ºi din þarã, fãcând schimb de informaþie bibliograficã, asigurând în
felul acesta prezenþa propriilor publicaþii în atenþia unui numãr cât mai mare de posibili cititori.
Ioan C. Sava face chiar mai mult: recurge periodic la sinteze privind activitatea publicisticã din
alte zone ale þãrii, pe care le publicã în paginile „Luceafãrului literar ºi artistic”. Au apãrut astfel
articole despre presa literarã din Oltenia, despre gazetele literare din vestul þãrii, despre publicaþiile
gãlãþene, precum ºi despre cele ale Braºovului.
Braºovul este exemplu – prin „Þara Bârsei” – de cum trebuie încurajatã o miºcare culturalã: „Cu
totul altfel îºi înþeleg românii din Ardeal datoria faþã de publicaþiile culturale. Iatã, de pildã, la
Braºov, unde apare de câteva luni de zile o revistã regionalã «Þara Bârsei», sub conducerea d-lui
profesor A. Banciu. Revista se prezintã în condiþiuni dintre cele mai bune, dar la aceasta este
încurajatã de cãtre cititori ºi de oficialitate prin donaþiuni ºi subvenþii apreciabile, care îi dau
posibilitatea sã-ºi acopere marile cheltuieli, ce le necesitã o apariþie regulatã. (...) Onoare acestor
sprijinitori ai culturii!”14
Chestiunea este reluatã, mai târziu, ºi în „Luceafãrul literar ºi artistic”, unde I.C. Sava semneazã
un articol intitulat Revistele literare ale oraºului Braºov. Þara Bârsei. Ritmuri. Braºovul literar:
„Braºovul poartã frumoasa reputaþie a unei cetãþi de veche culturã româneascã. (…) «Þara
Bârsei» a intrat în al treilea an de viaþã ºi apare în volume de câte 100 de pagini, de ºase ori pe an (o
datã la douã luni) sub conducerea d-lui profesor Axente Banciu.
Aceastã frumoasã revistã se bucurã de sprijinul material al societãþii «Astra», al primãriei ºi
prefecturii judeþului Braºov ºi al mai multor oameni de inimã…”.15
Nu acelaºi lucru s-a întâmplat cu revista „Ritmuri”, care s-a vãzut obligatã la dispariþie din lipsa
susþinerii financiare, chiar dacã, sub conducerea lui I.Al. Bran-Lemeny ºi a lui I. Focºeneanu, „a fost
una dintre cele mai bune reviste literare de provincie, rivalizând chiar cu cele care au fericirea de a
se tipãri în institutele grafice din capitalã”.
„Braºovul literar” este revista care a preluat, sub direcþia lui Cincinat Pavelescu, o bunã parte din
echipa redacþionalã de la „Ritmuri”, propunându-ºi sã publice, lunar, „literaturã frumoasã, cu ceva
afinitãþi naþional-ortodoxe”.
Ion Al. Bran-Lemeny nu era necunoscut cititorilor „Luceafãrului literar ºi artistic”. În numãrul
12, din 1930, acesta beneficiase de un medalion semnat de Ioan C. Sava. Aflãm de aici cã poetul
nãscut la Braºov, colaborator la „Gazeta Transilvaniei”, autor al mai multor volume de poezii, era
brãilean dupã mamã.

13
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15
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Un apel cãtre cititorii de reviste literare. Pentru „Luceafãrul literar ºi artistic”, în „Luceafãrul”, an II, nr. 27, 1 iulie 1929,
p. 1.
Bucur Arcidava, Cum este încurajatã miºcarea culturalã în alte pãrþi, în „Luceafãrul”, an II, nr. 33, 1929, p. 4.
I.C. Sava, Revistele literare ale oraºului Braºov. Þara Bârsei. Ritmuri. Braºovul literar, în „Luceafãrul literar ºi artistic”,
an II, nr. 4, 1931, p. 3.

Þara Bârsei

Dupã eºecul revistei „Ritmuri”, Ion Al. Bran-Lemeny este prezent în comitetul de conducere al
„Braºovului literar”, alãturi de Nichifor Crainic, Maria Baiulescu, Aurel Mureºianu „figuri care au
tot atâtea drepturi la atributele laudelor binemeritate”.
Apariþia „Braºovului literar” este salutatã ºi de secretarul de redacþie al „Luceafãrului literar ºi
artistic”, poetul George Buznea-Moldoveanu, care recomandã „publicului credincios tradiþiei ºi
artei celei veºnice, sã citeascã, sã încurajeze ºi sã preþuiascã munca cetãþuii literare de peste
munþi.”16
Ioan C. Sava – a promoter of Braila’s cultural press
Abstract
The advocate Ioan C. Sava – promoter of Braila’s cultural press. Ioan C. Sava was an very activ promoter
of Braila’s cultural press from the interwar period. He worked at 24 cultural magazines and newspapers. He
managed ”Luceafarul”, the most important cultural newspaper from interwar period in Braila.
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George Buznea-Moldoveanu, „Braºovul literar”, în „Luceafãrul literar ºi artistic”, an II, nr. 4, 1931, p. 4.
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