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Dezvoltarea unei prese românești mo-
derne în Transilvania, de-a lungul secolului 
al XIX-lea, a suferit de pe urma decalajelor 
sociale și politice existente în aceasta zonă 

faţă de zonele centrale și vestice ale continentului. Astfel, de o adevărată „explozie” și 
diversificare a presei și a genurilor publicistice se poate vorbi incepând doar cu deceniile 
7 și 8 ale secolului, pâna atunci ritmul acestei dezvoltări fiind inferior celui din Principate 
sau din Monarhia Habsburgică. Cu toate acestea, presa a fost un instrument important în 
vederea ridicării nivelului cultural, social și politic al românilor, iar prezentarea acestei 
dezvoltări trebuie să ţină cont de schimbările sociale și politice ce au avut loc in acest 
secol. Acest articol urmărește să prezinte unele repere generale ale apariţiei și dezvoltării 
presei în Transilvania în secolul al XIX-lea, și să prezinte în acest context mai larg locul 
și rolul acordat rubricilor și știrilor de fapt divers. 

În cadrul dezvoltării presei în Europa, faptele diverse au fost o constantă în cadrul 
apariţiilor editoriale, diferite fiind doar forma și spaţiul alocat. În cadrul presei cu un 
caracter mai degrabă politic sau cultural, acestea nu erau foarte numeroase, datorită 
conotaţiilor mai degrabă vulgare, nedemne pe care se consideră că le deţin. Totuși, ne-
voia de noutăţi și prezentarea de fapte incredibile și extraordinare, caracteristici ale unei 
prese moderne, a făcut ca știrile de acest gen să ocupe un spaţiu din ce în ce mai mare 
în cadrul jurnalelor, mai ales în secolul XIX. Presa din Transilvania din acest secol este 
considerată una cu un caracter în general politic militant și cultural, menită mai degra-
bă să creeze opinii și atitudini, astfel că știrile cu un caracter neutru și cu o încărcătură 
cognitivă efemeră nu au fost valorizate și folosite la fel de mult ca în cadrul altor spaţii 
geografice . De altfel, se consideră că principalele ţeluri ale presei ardelene din această 
perioadă au fost: 1) formarea unei limbi literare comune și unitare, 2) realizarea unei 
sincronii armonice între dezvoltarea literară a tuturor provinciilor românești, 3) ţinerea 
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unei legături permanente cu creaţia poporului și 4) activism politic.1 Din cadrul acestor 
caracteristici, lipsește una foarte importantă (deşi e adevărat că această caracteristică este 
coniderată de obicei una implicită a presei) , care a fost de altfel prezentă: informarea 
publicului cititor cu privire la ultimele noutăţi din ţară și din lume. 

Majoritatea gazetelor și a revistelor au avut o rubrică de „varietăţi” sau „diverse” în 
care erau prezentate diferite fapte excepţionale, istorii tragice sau comice, care făceau 
apel la curiozitatea cititorilor și le ofereau acestora o sursă de noutăţi pe care nu o 
puteau găsi în altă parte. Rolul și rostul acestor știri a fost în general trecut cu vederea 
sau tratat cu dispreţ de istoricii presei, considerându-se că aceste știri erau tipărite doar 
pentru a umple spaţiul gazetelor, și cum multe dintre ele, până spre sfârșitul secolului 
erau copiate din ziare ce apăreau în alte arii geografice, s-a afirmat că nu au avut nicio 
relevanţă socială, pentru că, prin conţinutul lor, nu participau la luptele ideologice și 
politice care se consideră că animau elita românească din Transilvania la acea dată. Este 
adevărat că rolul faptelor divers nu se poate compara cu cel al editorialelor și articolelor 
prin care se dorea formarea unor atitudini politice sau civice, sau a articolelor literare prin 
care se dorea ridicarea nivelului cultural al cititorilor. Rolul acestora a fost mai degrabă 
acela ca prin stimularea curiozităţii, să atragă noi cititori, diversificând astfel clientela 
gazetelor, atrăgând constant o gamă de cititori care abia învăţaseră să citească, dar care 
încă nu aveau cunoștinţe intelectuale avansate pentru a înţelege și asimila articolele cu 
un conţinut mai pretenţios. Pe de altă parte, nevoia de a citi știri care să prezinte „ce e 
nou în lume”, chiar dacă aceste noutăţi nu au relevanţă politică sau culturală deosebită, 
nu este o caracteristică a celor mai puţin educaţi, ci a tuturor. Presa din Transilvania a 
asumat și rolul de a informa, nu doar de a forma atitudini. 

Primele încercări pentru a scoate o publicaţie românească în Transilvania datează 
de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul celui de-al XIX-lea, dar acestea s-au 
lovit fie de precaritatea resurselor materiale a iniţiatorilor lor, fie de nereușirea obţinerii 
dreptului de a le publica, datorată cenzurii administraţiei habsburgice. Transformările 
de ordin economic, social și cultural au determinat înrolarea unor cărturari și învăţaţi 
iluminiști, cu studii clasice și umaniste în străinătate, într-un proces complex de cultu-
ralizare și de ridicare a populaţiei româneşti din ignoranţă; scopul final al activităţii lor 
avea în vedere trezirea sentimentului naţional, prin care românii să se angajeze într-o 
luptă pentru dobândirea de drepturi naţionale, politice și economice. În cadrul acestui 
climat fertil, cunoscut sub numele de „Şcoala ardeleană” (mișcare de idei care a încercat 
să demonstreze latinitatea limbii și neamului în cărţi de istorie, filologie, filozofie și li-
teratură) , s-a încercat, rând pe rând, în 1789, 1793 și 1794, de către doctorul oculist Ioan 
Piuariu Molnar, să se editeze ziare românești. Autorităţile habsburgice nu au dat însă 
curs acestor iniţiative. La scurt interval, în 1795, un grup de intelectuali, medici, filozofi, 
profesori, preoţi -între care I. Molnar-Piuariu, Aron Budai, Vasile Aaron, Sava Popovici- 
membri ai „Societăţii filozoficești a neamului românesc în mare Principatul Ardealului”, 

1 Mircea Popa, Panoramic jurnalistic. Presa de ieri și de astăzi, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2011, 
p. 8.
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au anunţat proiectul unei publicaţii intitulate „Vestiri filozoficești și moralicești”. Revista 
urma să se ocupe, potrivit programului difuzat cu aducerea la cunoștinţă publică a 
evenimentelor vremii, popularizând totodată știinţele umaniste și geografia, istoria și 
matematica, dar în final nu a mai apărut.2

Astfel, perioada dintre 1789 și 1838 a fost una mai degrabă a încercărilor nereușite, în 
acest interval doar două iniţiative având un oarecare rezultat. Este vorba de „Biblioteca 
Românească” scoasă de Zaharia Carchalechi, cu un prim număr în 1821, iar apoi cu o 
continuitate în apariţie timp de 5 ani, între 1829 și 1834, și „Foaia Duminecii”, care a 
apărut un an, în 1837, la Brașov, fiind editată de Ioan Barac. 

„Biblioteca românească” a fost editată ca un magazin în cadrul căreia erau adunate 
informaţii destinate „luminării” poporului, sub deviza „spre lauda neamului, spre bi-
nele poporului”: sfaturi referitoare la cultura câmpului, date statistice despre teritoriu și 
populaţia unor ţări ca Anglia și Austria prin care se urmărea răspândirea de cunoștinţe și 
crearea unor atitudini corespunzătoare. Ea a dorit să înștiinţeze publicul cu minunatele 
„fapte ale strămoșilor noștri români”, cu „acele ce s-au întâmplat în lume”, cu diferitele 
lucruri în stare „să desfăteze inima și mintea omului”. O parte a programului acestei 
reviste se definea și printr-un profil de orizont universal (istoric, geografic, literar) , dar 
și românesc, până la ideea de „fapt divers” anecdotic, utilitar, comercial. Astfel, un rol 
important în economia publicaţiei îl aveau varietăţile: informaţii despre comete, eclipse, 
fulgere, curiozităţi, istorioare, unele dintre acestea cu un pronunţat caracter didactic. 3 

În 1837 a luat fiinţă primul periodic românesc ardelean cu apariţie regulată: „Foaia 
duminecii spre înmulţirea cei de obște folositoare cunoștinţe”. Prin prospectul din 1836 
era schiţat programul foii, a cărei axă principală o reprezenta ideea necesităţii răspândirii 
de informaţii și cunoștinţe folositoare și totodată distractive între români. În general 
este considerată o întreprindere modestă, o colecţie de varietăţi și curiozităţi, adică un 
„magazin” de destindere și amuzament pentru știutorii de carte cei mai nepretenţioși 
ai vremii. Cuprinsul majorităţii celor 52 de numere ale revistei scoase din ianuarie până 
în decembrie arată acest lucru, cu articole traduse în cea mai mare parte din magazine-
le nemţești de genul „Sonntag-Magazin” și „Pfennig-Magazin”. Exemple de articole: 
„Minunata scăpare dintr-o robie alghiricească”, „Zidul cel mare din China”, „Palatul cel 
de marmură în St. Petersburg”, plus alte curiozităţi botanice și zoologice („Măslinul”, 
„Jirafa”, „Lama”) , tehnice („Telegraful”) , geografice („Cum se face indigo”) sau diverse: 
„Locuitorii de la Madagascar”, „Eschimoșii”, „Târgul robilor în Jamaica”, „Pedeapsa 
robilor”. 4

Existau câteva idei directoare: combaterea superstiţiilor și șarlataniei, compătimirea 
soartei robilor, apologia virtuţilor și a muncii, a progresului și a îmbunătăţirii condiţiilor 

2 Victor Vișinescu, O istorie a presei românești, Editura Victor, București, 2000, p. 30. 
3 George Marica, Ideologia generaţiei române de la 1848 din Transilvania, Editura Politică, București, 

1968, p. 175, Victor Visinescu, op. cit, p. 31. 
4 Mircea Popa, Valentin Tașcu, Istoria presei românești din Transilvania, de la începuturi până în 

1918, Tritonic, București, 2003, p. 56. 
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de viaţă. Dar axa principală era reprezentată de prezentarea de întâmplări cât mai 
neobișnuite, în special din lumea umană și animală, care să satisfacă în primul rând 
nevoia de conţinut faptic și spectaculos a cititorilor. Materialul întrebuinţat în acest scop 
a fost luat din domeniul botanicii, zoologiei, geografiei, etnografiei, istoriei fabuloase și în 
mai mică măsură din cel al tehnicii. Ca temele alese să facă o impresie cât mai puternică 
erau însoţite de xilografii, fiecare număr având cel puţin o astfel de imagine. În afară de 
acestea, se mai făcea apel la povestiri întreţesute și ele cu situaţii excepţionale, însă cu 
un final fericit, marcând triumful binelui, care, pe lângă tributul plătit imaginaţiei, mai 
mulţumea atât sentimentalismul cititorilor necultivaţi, cât și comandamentele etice, în 
concluzie un amestec de publicaţie de popularizare de cunoștinţe cu povești senzaţionale 
și diverse minunăţii. Această publicaţie nu s-a bucurat de succes, astfel că din 800 de 
cititori, cât a avut la început, n-a mai rămas decât cu 150, fiind în general sancţionată și 
primită cu insatisfacţie. 5

Impulsul în direcţia apariţiei unor gazete în adevăratul sens al cuvântului a venit 
din Brașov, fiind rezultatul unor evoluţii pe plan social și economic. Astfel, în general, 
în acea perioadă, românii nu aveau o clasă mĳlocie comercială și industrială, iar dintre 
toate orașele din Transilvania, doar Brașovul avea o majoritate relativă de populaţie 
românească. În alte părţi, negustorii și meșteșugarii români erau puţini la număr și slabi 
din punct de vedere economic și ca atare, puteau juca doar un rol modest în treburile 
locale. 6 Importanţa deosebită a Brașovului în cadrul acestei evoluţii se datorează elitei 
economice și intelectuale de aici, care după 1830 a crescut ca număr și importanţă, astfel 
că s-au înmulţit intelectualii, funcţionarii, militarii, meseriașii și negustorii români. Dar 
această elită nu se bucura de drepturile cetăţenești integrale de care aveau parte orășenii 
sași și astfel, în lupta sa de afirmare, ea avea nevoie de un organ de presă care să-i susţină 
dezideratele și, în general, dorinţele politice şi culturale ale poporului român. Din această 
cauză a pus bazele presei românești ardelene, finanţând mai întâi „Foaia duminecii”, 
iar apoi, în urma eșecului acesteia, „Foaia pentru minte” și „Gazeta Transilvaniei”, pe 
care le-a sprĳinit până la revoluţie, negustorii brașoveni constituind a cincea parte din-
tre abonaţii ardeleni. 7 Folosirea unui organ de presă în scopuri de emancipare politică 
și culturală era în acord cu evoluţiile vremii, cu mentalitatea iluministă încă existentă 
la cărturarii din această zonă. În plus, rolul presei ca generator de opinie publică deja 
începea să fie recunoscut în epocă iar, în situaţia în care erau românii atunci în Monarhia 
Habsburgică, aceasta era singura cale accesibilă pentru promovarea dezideratelor lor. 8 

Ca urmare a acestor evoluţii, în anul 1838 au luat naștere primele gazete în adevăra-
tul sens al cuvântului din Transilvania, „Gazeta de Transilvania” și suplimentul literar 
al acesteia, „Foia pentru minte, inimă și literatură”, editate de George Bariţ. „Gazeta 
Transilvaniei” a fost cel mai important ziar în secolul XIX în Transilvania (sau, cel puţin, 

5 George Marica, Ideologia..., pp. 175-176. 
6 Keith Hitchins, Românii 1774-1866, Humanitas, București, 1998, p. 247. 
7 George Marica, op. cit., p. 27. 
8 Ibidem, p. 161. 
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până la apariţia „Tribunei”, în 1884) și a avut un caracter mai degrabă politic și social 
militant, și astfel faptele diverse nu au ocupat un rol important în economia ziarului, cel 
puţin într-o primă etapă. Aceasta deși gazeta își propunea, pe lângă crearea unui cadru 
de manifestare propice luptelor pe teren politico-naţional și ţinerea la curent a cititorilor 
cu ce se întâmplă în lume, dar știrile (externe sau interne) publicate în această perioadă 
erau selectate astfel încât să rezoneze cu dezideratele sociale ale momentului. Astfel, 
Bariţ a repudiat veștile locale mărunte și a subliniat importanţa știrilor din străinătate, 
dată fiind repercusiunea evenimentelor din afară asupra celor de acasă. Deviza sa era 
că în primul rând trebuiau avute în vedere nevoile esenţiale, apoi cele folositoare și 
doar la urmă cele distractive. 9 În aceste condiţii, rolul de a publica articole cu caracter 
literar sau cultural i-a revenit „Foii pentru minte, inimă și literatură”, în cadrul acesteia 
existând și o rubrică de „Varietăţi”. 

Deși concepută, în primul rând, ca o foaie de învăţătură și de cultură, „Foaia pentru 
minte, inimă și literatură” a trebuit să ţină cont și de gusturile mai umile ale publicului 
său, de nevoia sa de destindere, de vreme ce existau în cadrul gazetei prea multe părţi 
savante pentru nivelul general al cititorilor. Astfel, redacţia a remarcat că cea mai mare 
parte a cititorilor cereau lucruri mai populare și mai variate. În acest scop, pe lângă 
literatura propriu-zisă, în cadrul foii a apărut și altceva, mai facil: notiţe instructive și 
totodată distractive și diverse curiozităţi, în cadrul rubricii „Varietăţi”. S-a constatat că 
numărul articolelor de acest gen a fost destul de mare până la revoluţie (211) , pentru 
ca apoi numărul lor să scadă cam la o zecime din ce a fost înainte. 10 

O mare parte din acestea erau traduceri din ziarele de peste Carpaţi sau din cele ger-
mane și maghiare și constau din anecdote, ghicitori-probleme sau istorioare curiozităţi. 
In special acestea din urmă aveau și un pronunţat caracter didactic, contribuind astfel 
la educarea cititorilor, prin prezentarea într-o formă agreabilă a unor cunoștinţe teh-
nice și învăţăminte practice. Se comunicau lucruri neobișnuite din viaţa personală a 
unor oameni sau din domeniul naturii, informaţii din alte ţări și de la alte popoare- fie 
situaţii singulare, fie date statistice- menite să satisfacă curiozitatea, dorinţa de inedit și 
să umple timpul liber, contribuind în același timp la lărgirea orizontului cititorilor. Prin 
povestirea unor cazuri exemplare sau condamnabile, sau prin ridicularizări usturătoare 
se urmărea și formarea unor atitudini corespunzătoare de cultivare a sentimentelor 
umane, de îndemnare la muncă și la o purtare serioasă. Efectul apariţiei și dezvoltării 
capitalismului se remarcă și în temele unora din articolele de la „varietăţi”, astfel că au 
putut fi citite informaţii despre marele randament al mașinilor, de numărul fabricilor și 
muncitorilor din Anglia. Alte teme care erau atinse au fost cele referitoare la problema 
familiei (erau combătute divorţul, concubinajul, infidelitatea conjugală, mariajul inte-
resat) , erau denunţate alcoolismul și cartoforia, prin modul de prezentare a faptelor 
diverse și a concluziilor pe care redacţia le trage de pe urma acestora. 11 Încă din această 

9 Mircea Popa, op. cit., p. 49, George Marica, op. cit., p. 182. 
10 George Marica, Foaia pentru minte, inimă și literatură. Bibliografie analitică, cu un studiu monografic, 

Editura Pentru Literatură, 1969, p. 119. 
11 Ibidem, pp. 120-121. 



231

perioadă, mĳlocul secolului al XIX-lea, se diferenţiază unele caracteristici ale faptului 
divers din presa transilvană: acesta era publicat atât pentru satisfacerea curiozităţii 
cititorilor dar sugera şi formarea unor conduite şi de asemenea contribuia la ridicarea 
cunoştinţelor în domenii variate. 

Aceste publicaţii au fost influenţate, pe de o parte de cele maghiare și germane, iar 
pe de altă parte, de cele din Principate. Existau numeroase asemănări între periodicele 
românești, germane și maghiare în privinţa formatului, rubricilor, surselor de informare, 
a periodictăţii sau preţului. Aceste periodice aveau un conţinut preponderent politic, 
dar dispuneau și de suplimente cu o tematică mai variată, știinţifică, literară sau de 
divertisment. Și datorită unor astfel de influenţe a apărut ideea difuzării de informaţii 
mai puţin pretenţioase, adaptate unui public popular, formulă îmbrăţişată de periodi-
cul de limbă germană „Pfennig-Magazin” (acesta la rândul său influenţat probabil de 
britanicul „Penny Magazine” care viza un public mai larg, dar nu foarte educat). Prima 
iniţiativă influenţată de aceste idei din Transilvania a fost amintita „Foaia duminecii”. 
Insuccesul acesteia poate fi explicat și prin preluarea unui model îndepărtat și de im-
plantare a acestuia într-un context cultural mult diferit: astfel, în Transilvania această 
gazetă a fost oferită unui public care poate fi considerat instruit din punctul de vedere 
al standardelor și al gusturilor culturale locale. Particularităţile receptării locale explică 
însă motivul pentru care „Foaia duminecii” nu a avut succes: publicul românesc cultivat 
reclama o publicaţie mai serioasă, pe care o va avea odată cu apariţia foilor lui Bariţ; 
pentru publicul modest, evental ţărănesc, care se mulţumea cu literatura de calendar, 
ea era prea pretenţioasă, în timp ce categoriile intermediare, orășenești, erau prea puţin 
numeroase pentru ca să poată susţine o asemenea iniţiativă. 12 

S-a putut constata că principala influenţă a foilor lui Bariţ a fost cea a gazetelor din 
Principate, acestea la rândul lor având drept model principal cele din Franţa. Primele 
ziare românești din Principate au fost „Curierul românesc”, o publicaţie administrativă, 
comercială și politică, de informaţie curentă, al cărui prim număr a apărut la 8 apri-
lie 1829 la București, fiind editată de Ion Heliade Rădulescu și „Albina românească” 
scos la Iași de către Gheorghe Asachi. 13 Acestea s-au prezentat ca organe de informare 
administrativă, din surse oficiale, propunându-și să publice „poruncile ocârmuirii” și 
evenimente mai importante din lume și să fie astfel și o sursă de informare știinţifică și 
literară. Acestea se și prezentau drept gazete politico-literare: prin „politic” se înţelegea 
știrea ca atare, internă sau externă, necomentată, fără precizarea vreunei atitudini, iar 
prin „literar” creaţia beletristică şi faptul divers cultural-știinţific. 14 

Aceste caracteristici moderne la acea dată au fost împrumutate și de gazetele edi-
tate de Bariţ, dar și de celelalte publicaţii care au apărut ulterior în Transilvania. Presa 
românească apărută până în anii 1840 a avut un caracter predominant informativ, iar 

12 Sorin Mitu, Transilvania Mea, Iaşi, Polirom, 2003, pp. 157-158. 
13 Pamfil Şeicaru, Istoria Presei, Pitești, Paralela 45, 2007, pp. 189, 192. 
14 Alexandru Andreiescu, Limba presei românești în secolul al XIX-lea, Editura Junimea, Iași, 1979, 

p. 24. 
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genurile folosite erau: ştirea, reportajul, articolul dar se publicau şi poezii sau scurte 
schiţe. În ceea ce priveşte modul în care era împărţit acest conţinut, de obicei, pe prima 
pagină se afla o rubrică fără titlu în care se publica fie o ştire internă importantă, fie un 
scurt reportaj sau chiar o ştire externă, articolele apărând mai rar. Exista apoi rubrica 
„Înştiinţări din lăuntru”, care cuprindea cele mai semnificative ştiri interne şi rubrica 
„Înştiinţări din afară”, care era mai bogată, putând ocupa şi două pagini; în cadrul ei, 
pe lângă informaţii, se reproduceau şi unele reportaje şi note de călătorie din ziarele 
străine. Frecventă era şi rubrica „Varietăţi”. 15 Materialele publicate în cadrul acestei 
rubrici pot fi catalogate fapte diverse, chiar dacă nu tratau delicte, ci mai degrabă curi-
ozităţi exotice sau tehnice. 

Fapte diverse au fost inserate încă de la început în gazetele româneşti sub forma unor 
texte scurte, fără titlu şi fără semnătură, despre evenimente interne dar şi externe. Ele 
erau cel mai adesea fapte fără relevanţă majoră, izolate, rare. Printre exemplele timpurii 
din presa românească se poate nota ştirea despre tentativa de evadare a unor deţinuţi din 
19 octombrie 1836 din „Curierul românesc”: Joi seara, la 1-ul a curgătoriului, pe la 11 ceasuri 
turceşti, arestaţii de la ocna Telega, având cu trei zile mai înainte făcut complot între dânşii, au 
scăpat în număr de 22; însă 10 ce se afla scoşi în ziua aceea pentru lucru şi facere demâncare, 
iar 12 scoşi de către aceştia fără veste pe crivace şi năvălind cu furie asupra soldaţilor şi a doi 
dorobanţi ce se afla de pază la gura ocnii, au lovit pe unul din santinele în cap cu o pârghie, de 
l-au doborât, au hrăpit puştele caraulii şi au ieşit afară. După câteva zile, în acelaşi ziar era 
publicată o naraţiune despre decesul directorului unei trupe de teatru din Franţa, Jean 
Baptist Fourreau, care a „murit într-un chip vrednic de jale”. Acesta se deplasase la o 
moşie, pentru a încerca să adapteze o nouă rasă de cai de „soi strein” şi, la un moment 
dat, a lovit cu bastonul arma de vânătoare, care s-a descărcat, accidentându-se grav la 
mână. Abia a treia zi, când a revenit la Bucureşti, a putut beneficia de serviciile unui 
medic, însă era prea târziu, Fourreau murind de tetanos. 16 Încă din aceste exemple tim-
purii se pot observa situaţiile din viaţa cotidiană care puteau fi subiect de gazetă şi fapt 
divers: moartea survenită în mod accidental, patetic şi atentatele la adresa ordinii publice. 

Dar subiectele de fapt divers puteau fi cele mai variate evenimente care nu făceau 
parte din ordinea firească a lucrurilor: performanţe tehnice, gesturi remarcabile sau 
fenomene naturale rare. Astfel, o „minune a veacului” a fost considerată, spre exemplu, 
maşina tipografică performantă, ce putea fi manevrată de un singur tipograf, inventată 
de „Thomas Frenk din Utica” şi tot o minune, apariţia unui meteorit („arătare fizică”) 
în Moldova, în noaptea de 29 spre 30 august 1837, din cauza dimensiunilor mari („12 
palme”) şi a formei sferice. Totodată s-a constatat că evenimentele petrecute noaptea 
erau privilegiate şi mai bine valorizate jurnalistic, deoarece rămâneau înconjurate de 
mister, indiferent că erau crime, cutremure de pământ sau alte fenomene naturale. 
Aceasta depindea şi de contextul evenimentului, deoarece cutremurul din 11 ianuarie 

15 Constantin Antip, Istoria presei române, Bucureşti, 1979, p. 69. 
16 Marian Petcu, „Originile faptului divers în presa română” în Hermeneutica Bibliothecaria, vol. 

IV, Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 144. 
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1838 (Bucureşti) a fost mult mai mediatizat, atât din cauza celor 8 morţi şi 14 răniţi, cât 
şi pentru că s-a produs în timp ce însuşi domnitorul participa la un spectacol de teatru. 
O altă caracteristică a prezentării faptelor diverse în presa de început românească a fost 
prezenţa relativ redusă a evenimentelor petrecute în spaţiul geografic românesc fiind în 
schimb prezentate ştiri de genul „Izbucnirea Etnei” sau „Vânătoare asupra oamenilor” 
ştire ce prezenta raidurile de capturare a sclavilor în Sudan, iniţiate de liderul egiptean 
Mehmet Ali Paşa. Totuşi, cu trecerea timpului şi poate datorită maturizării practicilor 
jurnalistice, evenimentele interne au început să apară mai frecvent în paginile gazetelor, 
printre subiectele frecvente numărându-se căsătoriile din familiile nobiliare, prezentate 
cu fastul şi aspectele picante ale unor astfel de întâmplări sau catastrofe ca inundaţii şi 
incendii, prezentate cu exces de accente dramatice. În seria faptelor diverse se aflau, de 
exemplu, evenimente de tipul: „pe la 22 septembrie, un lup turbat ivindu-se în satele 
din’mregiurul Giurgiului, a muşcat mulţime de vite şi oameni, s-a luptat cu câini, pe 
urmă, intrând în oraş şi a muşat primejdios peste 25 oameni, până când, prinzând de 
veste oraşul şi venind în dreptul poliţiei, l-a împuşcat un soldat. ” Un exemplu din 
categoria gesturilor remarcabile ar putea fi considerat uciderea, de către un vânător 
din Transilvania, a cinci urşi la o singură vânătoare. Alte subiecte erau reprezentate de 
diverse catastrofe miniere sau accidente la explorări petroliere. 17 

Încă din această perioadă se observă şi practica introducerii foiletoanelor în gaze-
tele româneşti, aceasta înscriindu-se în acelaşi proces care a făcut ca şi faptele diverse 
să fie din ce în ce mai numeroase odată cu trecerea timpului: nevoia de a diversifica 
conţinutul gazetelor şi de a atrage cât mai mulţi cititori. Foiletoanele erau strâns legate 
de faptele diverse criminale, datorită temelor și a modului lor de prezentare; acestea 
erau de cele mai multe ori scrise de autori obscuri, fiind traduse din publicaţii străine, 
de obicei franceze, fără notarea sursei. 18 Foiletonul a fost un gen jurnalstic și literar ce 
a transpus faptele diverse fabuloase sau criminale într-un registru beletristic. Care era 
raportul dintre fapt divers și foileton? Foiletonul a apărut în presa franceză, iar apoi, 
prin imitaţie s-a răspândit și în alte spaţii, în primele decenii ale secolului XIX-lea, iar 
după jumătatea secolului XIX a asigurat succesul de masă ale unor ziare de tip „Le Petit 
Journal”. Romanele foileton erau construite după anumite stereotipuri, după anumite 
secvenţe familiare care reflectau imaginarul unei epoci. În această privinţă s-au distins 
două categorii. Prima a fost cea a romanului de aventuri, plin de episoade stranii care 
frizau supranaturalul, cu vrăjitori, comploturi și dipariţii, cu o mulţime de orfani smulși 
din familiile lor și care își descopereau relativ descendenţa, cu veșnica înfruntare dintre 
Bine și Rău (trecând prin toate „nuanţele de gri”) în circumstanţe dintre cele mai drama-
tice. O a doua categorie, romanul poliţist, se baza pe anchetă, dezvăluind puţin câte puţin 
misterul celor mai înfiorătoare sau celor mai baroce crime. 19 Așadar, faptele diverse au 

17 Marian Petcu, op. cit., p. 145. 
18 Alexandru Andriescu, op. cit., p. 45. 
19 Jean-Noël Jeanneney, O istorie a mĳloacelor de comunicare. De la origini și până astăzi, Institutul 

European, 1997, p. 106. 
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fost o sursă de inspiraţie pentru acest gen jurnalistic, prin tematicile abordate, făcând 
apel la aceleași nevoi emoţionale din partea cititorilor: curiozitatea, nevoia de senzaţional. 

Faptul divers putea să îmbrace şi forma curioazităţilor știinţifice și a prezentării ulti-
melor descoperiri din acest domeniu. Astfel, și în această perioadă incipientă a dezvoltării 
presei, ziarele erau preocupate de a răspândi cunoștinţele știinţifice elementare din cele 
mai diverse domenii. Alături de știrile politice din străinătate, de cele administrative 
din interior, de producţiile literare, istorice, morale, filologice, gazetele au publicat și 
informaţii despre invenţiile tehnice deosebite. Această popularizare a progreselor în 
știinţă și tehnică s-a făcut cu mĳloacele specifice presei, în informări cvasipitorești asupra 
unor probleme de geografie economică, geografie fizică, demografie și statistică, la care 
se adăugau descoperirile și călătoriile. În toate domeniile, a rămas vizibilă întodeauna 
grĳa de a împăca curiozitatea cititorilor cu nevoia de a-i instrui, fie că era vorba numai de 
un fenomen care zguduia pentru moment opinia publică (eclipse, cutremure, inundaţii 
etc.) , fier că era vorba de fenomene sau descoperiri care depășeau, prin caracterul lor 
excepţional evenimentul la ordinea zilei sau rubricile de curiozităţi știinţifice. Meritul 
principal al acestor genuri de articole, pe lângă rolul obișnuit de a informa cititorii 
despre ultimele noutăţi, a fost acela de a difuza o terminologie știinţifică și tehnică din 
domenii foarte variate, într-o formă mai simplă decât se putea găsi în diferite cărţi sau 
manuale. 20 Fenomenele naturale au reprezentat dintodeauna un mister şi un motiv 
de curiozitate pentru oameni. Din această cauză asemenea subiecte nu aveau cum să 
lipsească din paginile primelor gazete româneşti, acestea fiind tratate chiar începând 
cu deceniul al treilea: „…miercuri în 22 Iunie sau observat dela Eşi un fenomen numit 
tromba pământească. la 4 cesuri după amiazi, fiind cerul inourat, sau văzut la apusul 
poliţiei cam deasupra lui Târgu-Frumos, un turbilon (vertej) informându-se ca un sul 
negru şi coborânduse către păment cu un vârf ameninţător. Aninat de nouri, ce se îndesa, 
acest turbilon să mişca în curs de câte-ve minute ca un conu (forma căpăţinei de zahăr) 
răsturnat de înălţimea a tot orizonul. A sa bazis, ce se ajungea cu norii era tunecată, iar 
vârful de gios era prev-eziu. (Gazeta de Transilvania, Brasov, 22 Iulie, 1838) ”. 21 Acest 
articol, care prezenta un fapt divers cu caracter ştiinţific, contribuia de asemenea şi la 
educarea cititorilor săi, prin explicarea în paranteze a celor doi termeni ştinţifici folosiţi, 
„turbilon” şi „conu”. Acest gen de articole erau o modalitate de a introduce neologisme 
în limba română şi contribuiau astfel la modernizarea lexicului. Exista totuşi pericolul ca 
aceste neologisme să fie prea multe într-un articol, iar redacţia să nu aibă spaţiu suficient 
pentru a le explica şi astfel cititorii să nu le înţeleagă. Dealtfel redactorii gazetelor erau 
conştienţi de acest neajuns, astfel că într-o menţiune din „Albina” se atrăgea atenţia 
asupra acestei situaţii: Nu este la noi persoană carea să nu laude aşezământul gazetei carile 
este aducătoarea unui şir necurmat de novitale şi de istorisiri curioase, dar totodată să aud unii 
zicând că nu înţăleg bine gazeta aflând în ea oarecare cuvinte străine. 22 

20 Alexandru Andriescu, op. cit., p. 73. 
21 Congresul de la Iaşi din anul 1902, Asociaţiunea Română pentru Bucuresci, Imprimeria Inaintarea 

şi răspândirea sciinţelor Statului, 1903, p. 497. 
22 Ibidem, p. 85. 



235

Anul 1848 a fost un an de răscruce și în cadrul dezvoltării presei românești din 
Transilvania. Astfel, pe lângă cele două foi ale lui Bariţ au mai apărut o serie de organe 
publicistice importante, ca urmare a noilor condiţii social-politice: este vorba despre 
„Organul luminării”, „Organul naţional” și „Învăţătorul poporului” la Blaj, „Amicul 
poporului” la Budapeste și „Espatriatul” la Brașov. Această etapă, provocată de eveni-
mentele anului 1848 este una de mare importanţă pentru dezvoltarea presei românești, 
care a dobândit în acest fel statut și program propriu. S-a recunoscut importanţa jurna-
lismului, a avantajelor și a perspectivelor pe care ea le putea aduce, astfel că se poate 
considera că epoca pașoptistă a însemnat o adevărată bornă pentru presa românesacă 
ardeleană, care a căpătat acum unele din trăsăturile sale moderne. Astfel s-a reușit 
creearea unui public adecvat, receptiv la lectură și interesat de cunoașterea literaturii. 
23 Totodată, începând de acum se dezvoltă tipografiile, până la 1848 neexistând decât 
o tipografie românească la Blaj, iar treptat apar editori și librari, asigurându-se în acest 
mod un serviciu de difuzare a tipăriturilor românești. Publicaţiile jurnalistice nu nu-
mai că s-au înmulţit, dar ele s-au diversificat pe genuri și specialităţi, semnalându-se 
chiar și începutul unei prese pentru popor; această evoluţie arăta diferenţierea societăţii 
românești ardelene. 24 Este important de menţionat că dezvoltarea presei şi a conţinutu-
lui ei, în speţă redactarea ştirilor provenite de la mare depărtare, a putut avea loc şi ca 
urmare a progreselor tehnice: astfel, la începutul anilor 1850 au început să fie instalate 
liniile telegrafice în Transilvania, iar în 1853 s-a inaugurat Oficiul telegrafic Sibiu, care 
exploata linia Timişoara-Sibiu-Braşov, prin care se putea comunica cu Viena şi în acest 
fel cu întreaga lume. 25 Cu ajutorul telegrafului, ştirile puteau circula mult mai repede iar 
cititorii puteau afla ultimele noutăţi într-un timp mai scurt decât în perioadele anterioare. 

Dezvoltarea presei din Transilvania după 1850 are mai multe explicaţii: dezvoltarea 
orașelor transilvănene, modernizarea treptată, dar sigură a acesora, fapt care a dus 
la creșterea demografică, la mărirea numărului funcţionarilor, a clasei negustorești, a 
elitelor intelectuale (avocaţi, medici, profesori, preoţi, militari, ingineri etc.) , care au 
simţit nevoia unei mai stricte organizări profesionale și a unor manifestări publice mai 
intense. Astfel, orizontul de așteptare al publicului a atins cote mai înalte și se simţea 
nevoia de informare, de schimb de opinii, de europenizare a moravurilor, de partcipare 
la viaţa politică, de ridicare a nivelului cultural, religios, educativ sau de strângere a 
legăturilor cu poporul de la sate. 26 Rolul presei a crescut astfel considerabil, aceasta 
fiind singura care putea ajunge la toate nivelurile cunoscătorilor de carte, de la cei foarte 
puţin pretenţioși, până la intelectualii de marcă. Ca urmare, se cerea o diversificare a 
conţinutului acesteia, astfel încât să satisfacă toate gusturile. Astfel, pe lângă ziarele cu 

23 Mircea Popa, Valentin Tașcu, op. cit., pp. 76, 87. 
24 George Marica, Studii de istoria si sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea, vol. I, 

Editura Dacia, Cluj-Napoca, p. 8. 
25 Carmen Ionescu, Agenţiile de presă din România din 1889 până astăzi, Editura Tritonic, Bucureşti, 

2007, p. 26. 
26 Mircea Popa, Valentin Tașcu, op. cit., p. 102. 
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un pronunţat caracter politic, au apărut și publicaţii care puneau accent pe literatură, 
știinţă sau divertisment. 

Cine şi de ce făcea presă înainte de jumătatea secolului al XIX-lea şi în primul de-
ceniu de după revoluţia de la 1848? Promotorii acesteia erau oameni din elita socială, 
cu avere şi cu studii în străinătate, cu relaţii în cercurile politice şi intelectuale, oameni 
activi în multe domenii, animatori în cultura românească aflată la început. Erau scriitori, 
oameni de acţiune politică, din lumea bună. Făceau presă pentru că doreau ca românii 
să se alăture „Europei luminate” şi pentru aceasta trebuiau să fie informaţi, educaţi să 
se formeze ca public. „Presa” însemna cunoaştere, spirit patriotic, libertate, responsabi-
litate faţă de naţiune iar publicaţiile vizau publicul general, erau enciclopedice (uneori 
mai mult eclectice) şi năzuiau să îndeplinească funcţia de serviciu public generator de 
calitate şi progres. 27 Se poate astfel afirma că apariţia presei, precum şi calitate acesteia, 
ce tratau şi cum tratau poate fi considerat un criteriu al nivelului modernizării societăţii. 

Presa românească din Transilvania, deşi influenţată fără îndoială de cea maghiară 
şi germană, şi pe lângă obiectivele ei specifice, s-a dezvoltat totuşi urmând aceleaşi 
coordonate cu presa din Principate. Astfel, unele caracteristici le sunt comune. Presa 
românească a fost un factor important în modernizarea lexicului limbii literare, prin 
introducerea a numeroase neologisme, din cele mai diverse domenii iar la acest fenomen 
au contribuit şi coloanele de fapte diverse, prin temele şi terminologia folosită. Odată cu 
apariţia periodicelor româneşti, au apărut şi termenii tehnici necesari diferenţierii rubri-
cilor din cadrul gazetelor, cum ar fi: „mica publicitate”, „articol”, „articol de fondos”, 
„buletinul zilei”, „scurte ştiri”, „buletin straordinariu”, „ediţie specială”, „corespondent”, 
„cronică străină”, „ştiri externe”, „facte diverse” (această denumire apare pentru prima 
dată în spaţiul românesc în Steaua Dunării din anul 1855, în numărul 1) , „novitale 
dinafară”, „novitalele zile”, „redactor”, „rubrică”, „ştiri dinlăuntru”, „ştiri dinafară”, 
„ştiri mestecate”, „varietăţi-magazin”. 28 Această terminologie, pe măsură ce a apărut, 
reflectă modernizarea treptată a presei, precum şi diversificarea conţinutului ei, trecerea 
de la informaţia obişnuită, cu caracter oficial, la reportaje, foiletoane sau fapte diverse. 

În această etapă de dezvoltare a stilului publicistic, în paralel cu fixarea terminologiei 
şi a frazeologiei specifice ştirilor, au început să fie folosite din ce în ce mai des o serie 
de epitete prin care se oglindea o preferinţă vădită pentru senzaţional. Folosirea din 
ce în ce mai des a unor asemenea construcţii a fost determinată de dezvoltarea repor-
tajului şi înmulţirea numărului de fapte diverse. S-a constatat că cele mai multe dintre 
aceste epitete, chiar când exprimau superlativul nu reuşeau să adâncească emoţia ci 
introduceau o notă convenţională, de entuziasm sau de compasiune profesională în 
comunicare. Unele din aceste epitete erau de circulaţie curentă în comunicare, altele, 
mai numeroase, erau împrumuturi recente. Exemple: „vestea cumplitei conspiraţii”, 
„cumplite evenimente”, „o ucidere înfricoşată”, „asupra minunatelor progrese”, „victorie 

27 Sultana Craia, Presă şi societate la români. O istorie a mentalităţilor în periodicele româneşti. 
Sentimente, prejudecăţi, atitudini, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2006, p. 17. 

28 Alexandru Andriescu, op. cit., p. 116. 
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strălucită”, „celebrul astrolog”, „lucruri colosale”, „armamente considerabile”, „înţelegere 
cordială”, „împrejurări cu totul şi cu totul critice”, „un fenomen din cele mai extraordi-
nare”, „în zilele acele fatale”, „bucurie infernală”, „omul misterios”, „oribilă întâmplare”, 
„un fenomen cu totul straniu”, „izbirea a fost teribilă” etc. Apoi, existau djective care 
apăreau ca determinări obligatorii pe lângă substantivele ce le sugerau prin conţinutul 
lor („jalnică catastrofă”, „fatală calamitate”) , acestea fiind exemple în care era eviden-
tă, mai mult decât în altele, o anume înclinare către senzaţional a stilului gazetelor din 
acea vreme şi de mai târziu. Tot astfel se explica şi tendinţa de a trece prin gradele de 
comparaţie o serie de adjective care au, în mod obişnuit, o formă unică: „un fenomen 
din cele mai extraordinare”, „ştirea cea mai fatală”, „cele mai formidabile”. Acest gen 
de excese s-au putu observa şi în utilizarea greşită a unor termeni tehnici, folosiţi cu rol 
figurat şi din înclinarea către senzaţional: „bucurie electrică”, „compasul progresului”. 
Totuşi, în aceste categorii nu trebuie introduse şi epitetele-adjective care nu izvorau din 
tendinţa de a imprima o notă senzaţională stilului, ci din dorinţa de a indica mai exact 
proporţiile unui eveniment care motivase prin caracterul lui excepţional determinarea 
superlativă, ca „glorioasa revoluţie”, „învingere glorioasă”, „document istoric”, „eveni-
ment mare, istoric”. 29 Prezentarea din ce în ce mai detaliată a faptelor diverse a necesitat 
introducerea de noi elemente stilistice în cadrul genului publicistic, epitete care să arate 
spectaculozitatea celor povestite, acestea contribuind la diferenţierea acestui gen faţă 
de alte stiluri ale limbii române. 

În Transilvania, evoluţiile politice au influenţat în mare parte dezvoltarea presei. 
În acest sens renunţarea la politica „neoabsolutistă” şi crearea unui cadru liberal în 
Imperiu începând cu 1860, în care naţionalităţile au avut şansa unei participări mai 
active în viaţa publică, a avut o influenţă foarte mare şi în cadrul dezvoltării publicis-
ticii ardelene. Astfel, la sfârşitul erei absolutiste, românii nu dspuneau decât de cele 
două periodice de la Braşov şi de „Telegraful român” de la Sibiu. În mai puţin de un 
deceniu numărul lor s-a ridicat la 16, iar până la 1881 el a depăşit cifra de 20. Odată cu 
numărul lor se constată şi diversificarea conţinutului acestora, dar şi diferenţierea pe 
baza acestui conţinut, existând în această perioadă atât gazete cu caracter politic, cât 
şi publicaţii pedagogice, literare, ştiinţifice, culturale sau de divertisment. Din prima 
categorie, cea mai largă, dată fiind situaţia politică, făceau parte, pe lângă mai vechile 
„Gazeta Transilvaniei” şi „Telegraful român”, „Concordia” (1861, Pesta) , „Albina” 
(martie 1868, Viena) , „Amicul poporului” (1867, Pesta) , „Federaţiunea” (ianuarie 1868, 
Pesta) , „Patria” (1871, Pesta) , „Orientul latin” (1874, Braşov) , „Observatoriul” (1878, 
Sibiu) , „Luminătoriul” (1880, Timişoara). În domeniul literar, pe lângă unele publicaţii 
umoristice („Tutti frutti”, „Strigoiul”, „Umoristul”, „Gura satului”) cele mai important 
apariţii au fost „Gura Satului” (1867, Pesta) , „Aurora română” (1863, Pesta) , „Familia” 
(1865, Pesta) şi „Albina Carpaţilor” (1877, Sbiu). 30 Deoarece regimul juridic al presei a fost 

29 Ibidem, pp. 118-120. 
30 Vasile Netea, Lupta românilor din Transilvania pentru libertatea naţională (1848-1881) , Editura 

Știinţifică, Bucureşti, 1974, p. 329. 
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mult mai dur în Transilvania decât în Ungaria, multe din ziarele şi revistele româneşti 
au apărut, cel puţin iniţial, la Budapesta, acolo fiind protejate şi de calitatea de deputaţi 
în parlamentul maghiar a fondatorilor şi conducătorilor acestor foi. 31 Apariţia din ce 
în ce mai mare a gazetelor şi revistelor cu o agendă diferită de cea politică arată faptul 
că societatea românească transilvană, sau cel puţin pătura ei superioară îşi diversifica 
domeniile de interes şi dorea să aibă o presă care să prezinte şi aspecte de divertisment. 
Printre aceste aspecte s-au numărat şi publicarea foiletoanelor şi a faptelor diverse, a 
ilustraţie sau a publicităţii. Toate acestea au contribuit la creşterea popularităţii presei.32 
Chiar dacă politica îi preocupa în mod special pe cititorii gazetelor, aceştia erau atraşi 
şi de subiectele amuzante, senzaţionale sau scandaloase iar presa s-a adaptat treptat şi 
acestor cerinţe. 

Faptele diverse au cunoscut o largă difuzare în cadrul revistelor literare, care aveau 
drept ţintă un public mai numeros și mai popular. În cadrul acestora, pe lângă editarea 
unei literaturi medii din punct de vedere calitativ, adecvate publicului lor, și a nume-
roase sfaturi privind modul de comportare sau privitoare la meserii și munca câmpului, 
erau prezente și fapte diverse, de cele mai multe ori în rubrici de sine stătătoare, care 
anunţau profilul știrilor care puteau fi citite acolo: „de toate și de pretutindeni”, „ce e 
nou în ţară și în lume”, „feliurimi” sau simplu, „varietăţi”. Trebuie totodată remarcat 
că nu toate ştirile ce se regăseau în cadrul acestor rubrici erau fapte diverse, unele fiind 
înştiinţări sobre cu privire la decizii politice, evenimente culturale sau simple anunţuri, 
dar de vreme ce fiecare dintre acestea nu constituia material suficient pentru un articol 
lung, editorii preferau să le regrupeze în cadrul unei singure rubrici. 

Printre aceste reviste, de cel mai mare succes s-au bucurat cele editate de Iosif Vulcan, 
„Familia” și „Şezătoarea”. „Familia” a fost revista cu durata cea mai lungă de apariţie, 
fiind editată începând cu anul 1865 la Pesta, și mutată apoi la Oradea, unde a apărut până 
în anul 1907. Aceasta se caracteriza ca o foaie enciclopedică și beletristică cu ilustraţiuni. 
În formatul ei elegant, aceasta cuprindea, pe lângă literatură, portrete și biografii ale 
unor oameni iluștri români și străini, articole de popularizare a știinţei, numeroase 
informaţii, rebus, poșta redacţiei, ilustraţii, răspunzând gusturilor celor mai diverse. 
Iosif Vulcan a încercat să publice informaţii despre toate evenimentele mai importante 
din ţară şi de peste hotare, având zelul de a a-şi ţine la curent cititorii cu toate eveni-
mentele însemnate ale epocii şi care preocupau opinia publică. 33 Revista prezenta și 
o multitudine de fapte diverse, în ultimele pagini ale sale, în cadrul rubricilor „Ce e 
nou” (în ţară și „în străinătate”) sau „Feliurite”. Se poate constata că în cadrul acestor 
rubrici, faptele diverse cu întâmplări petrecute în alte spaţii geografice erau într-un 
număr considerabil mai mare. Astfel, știrile prezentate care făceau referire la ce e nou 
în ţară erau de cele mai multe ori anunţuri și descrieri ale balurilor ţinute de diferite 
societăţi ale românilor, știri administrative sau politice referitoare la evenimente care 

31 Constantin Antip, op. cit., p. 107. 
32 Vasile Păsăilă, Presa în istoria modernă a românilor, Editura Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2004, p. 82. 
33 Gheorghe Petruşan, Iosif Vulcan şi revista „Familia”, p. 58. 
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se petreceau în România, anunţuri culturale. Totuși, și aici puteau fi găsite știri de acest 
gen, dar care nu aveau un subiect la fel de spectaculos ca cele din afară, având mai mult 
un caracter ușor comic: „(Unu venatoriu de câni). Preotulu din Cristesci (Romani'a) e a 
tâtu de pasionatu venatoriu, cându diu'a noptea cu acest'a se ocupa, si deca n'are altu 
ceva de puscatu se apuca dupa canii din satu, si satenii sunt siliti de fric'a popii se-si 
tiene canii totu închisi. Ast'a ar mai fi inca cum ar fi, dar sant'ia sa neci de trei luni n-a 
tienutu serbici in biserica, se intielege că n'are tempu”34 În schimb, știrile diverse inun-
dau rubrica la categoria „din străinătete”. Acestea puteau prezenta diferite fapte ieșite 
din comun menite a răspunde curiozităţii cititorilor, fiind prezentate într-o formă ușor 
anecdotică. Printre exemple, o conferinţă a muţilor ţinută în Statele Unite („In America 
se tienu o conferinta din partea mutiloru care in sine fu forte interesanta. Trei săptămâni 
dură șî consultările se făcură numa prin semne; nime n'a grăitu în conferint'a acest'a. 
Finea acestei conferintie nascu o decisiune curiosa, ca adeca: mutii se se acomodedie la 
posturi de telegrame, la poste s. a”35.) sau prezentarea celui mai mincinos ziar din lume, 
alături de metodele sale („Diuarului celu mai mintiunosu a lumei, dupa cum afirma mai 
multe foi străine, e diuarulu din Washinton, ce apare în tote diu'a sub titulu de „Mercur”. 
Foi'a acesta o vendu pe strade si are forte multi cumparatori, deora-ce in totu numerulu 
scrie ceva interesantu. E unica in feliulu sau. Candu e lipsita de noutati adeverate, se 
pune si scornesce mintiuni preste mintiuni, si atatu de istetiu scie se le compuna, incatu 
omulu-i i-vine a le crede făra nici o perplesitate. (...) Altcum iunile acestui diaru sunt 
forte petrecatorie, asie, încat cititoriului nu se uresce a le citi. (...) Are corespondenti de 
prin Europa si astfeliu i-sucede adeseori a comunica si sciri adevarate . Diarulu acest'a 
e acel'a care sciriește ne-încetatu după ucigatoriulu lui Lincoln. (...) Si diarulu acest'a 
se tiparesce in 8-10, 000 de esemplare pe dî”.36) Această știre, dincolo de potenţialul 
de curiozitate pe care îl deţine, și desigur în mod involuntar, făcea o descriere a jurna-
lismului de tip nou care se năștea atunci în America, dar și în Europa: astfel, pe lângă 
dezvoltarea subiectului conform căruia ziarul respectiv era cel mai mincinos din lume, 
articolul face referire și la faptul că datorită subiectelor interesante care apăreau în fiecare 
zi (adevărate sau nu) și a felului în care era scris era citit de foarte multă lume și că avea 
o reţea de corespondenţi în lume gată să transmită ultimele noutăţi. Aceste caracteristici, 
dar din păcate și „inventarea” de știri, aveau să definească jurnalismul modern, care 
își va face apariţia și în spaţiul românesc. Alte știri puteau prezenta întâmplări rare din 
domeniul relaţiilor familiare, care, puteau, în mod excepţional, să aibă loc („(Etate rară). 
In Lameria traesce o perechie casetorită, despre care se afirma, că bărbatulu e de 115 
ani, er femeia de 116 si că ambi sunt încă în posesiunea deplină a puterei spirituale și 
corporale”) 37 sau („Unu tatu fericitu). Unui părinte din San-Lorenzo (Lombardia) i s'a 

34 Familia, nr. 28, 10/22 august 1868, p. 334. 
35 Familia, nr. 1, 7/19 ianuarie 1868, p. 12. 
36 Ibidem. 
37 Familia, nr. 3, 23 ianuarie/4 februarie, 1868, p. 35. 
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născutu în dilele trecute alu 31-le pruncu. Părintele e acum de 68 de ani si e căsătoritu a 
patra ora”38) , sau curiozităţi din domeniu știinţei(de exemplu, descoperirea unei plante 
ce avea firele așa de moi încât putea înlocui mătasea). 39

O altă categorie de știri ce erau prezentate aici erau cele care făceau referire la tema-
tică morţii. Acestea puteau lua diferite aspecte: unul dintre acestea era anunţarea morţii 
ale unor personalităţi celebre în epocă, urmate de o scurtă prezentare biografică, care 
putea îndeplini un rol didactic. Același gen de anunţ mortuar putea fi o scuză pentru a 
deplânge condiţiile culturale sau sociale din ţară „(Renumitulu teatralistu) anglesu Kean, 
a moritu în Londra la 23 jan. a. c. Mortea lui a causatu o intristare generală prin patri-a 
sa, că-ci p'acolo sciu se pretiuesca artea și literatur'a, pană candu noi abie avemu unu 
poetu de renume, si mormentului acestui'a încă suntemu gat'a se-lu lasamu se se perda'n 
ruinele uitarei, baremi că odata lir'a acestui'a ni'a desceptatu trecutulu din catenele sale 
si ni-a profetitu cu accente divine unu viitoru de gloria.” 40 În alte cazuri, erau prezentate 
cazuri de morţi tragice, dar datorită modului în care ele au avut loc, și cu un potenţial 
comic, spectaculos („(O nenorocire la unu venatu) În 20 jan. în Rabenstein, trei tierani 
rentorcându de la unu venatu de iepuri, cu puscele pline și cu capsele pre tieve, unulu 
din ei alunecându pre ghiata, si cadiendu pre pusca, acest'a s'a sloboditu si a lovitu 
pre unului din soci, viedendu acesta tieranulu ce alunecase, s'a sculatu de la pamentu, 
celu lovitu a cadiatu jos, si cadiendu pre pusca, s'a sloboditu si a nimeritu era pre celu 
d'antaiu, si peste cateva minute au fostu ambii morti.”41). În aceaşi manieră anecdotică, 
dar şi cu un subînţeles prin care se viza o sentinţă moralizatoare, putea fi prezentată şi o 
dramă familială „(O parcehe frumosa de omeni). „Echou” diuariu din Tarn aduce casulu 
următoriu: in orasiulu nostru unu barbatu şi-a vendutu calulu dimpreuna cu muierea 
cu 200 franci. Candu a spusu barbatului muierii sale noutatea acest’a, s’a apucatu cu 
pumnii la elu si asie l’a lovitu de l’a omoritu.”42 

Aceste exemple arată câteva din subiectele știrilor de fapte diverse și modul în care 
acestea erau prezentate. Pe lângă dozele de spectaculozitate, curiozitate sau umor, pro-
filul acestor știri se remarca și prin unele sentinţe cu rol moralizator sau de critică a unor 
practici sociale care nu erau considerate în regulă. Revista „Familia” a reprezentat un 
model pentru revistele literare din Transilvania și multe dintre ele au avut o rubrică 
în care erau inserate știrile diverse, preluând de la revista lui Iosif Vulcan modul de 
prezentare a acestora. 

„Şezătoarea” a apărut pentru prima dată în anul 1875 fiind destinată a oferi citito-
rilor din popor (de altfel, așa a și fost subintitulată, „foaia poporului român”) mostre 
de literatură pe gustul lor, axată pe o tematică adecvată, populară. În al treile an de 
apariţie, revista s-a modernizat, introducând o rubrică de știri cu titlul „Ce e nou în 

38 Familia, nr. 27, 2/14 august 1868, p. 323. 
39 Familia, nr. 2, 15/27 ianuarie 1868, p. 24. 
40 Familia, nr. 3, 23 ianuarie/4 februarie 1868, p. 35. 
41 Familia, nr. 3, 23 ianuarie/4 februarie1868, p. 35. 
42 Familia, nr. 30, 26 august/7 septembrie 1868, p. 359
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ţară și în lume”, dupa modelul „Familiei”. Aceste știri puteau ajunge la un număr re-
lativ mare de cititori, având în vedere că la acea dată revista beneficia de peste 1800 de 
premuneraţi, număr mare în comparaţie cu alte reviste. 43 Faptele diverse publicate în 
această rubrică aveau subiecte foarte variate dar se pot identifica totuşi unele direcţii 
principale. Se publicau multe ştiri cu privire la membri familiior regale din Europa, 
călătoriile acestora şi planurile de căsătorie: „Craies’a englesilor petrece in Italia, craiul 
şi craies’a Italiei au mersu şi a cercetat-o. Se dice, că fratele craiului italianu, printul 
Amadeo, totul craiu spaniolu, carele acuma e vaduvu, va lua de socia o feta a craiesei 
englse.”44 Se publicau totodată, datorită specatculozităţii subiectului, şi tentativele de 
asasinat a acestora „Spre împăratul nemţescu Vilelmu erasi a împuscatu unu tineru, cu 
numele Nobling. Puşc’a a fost umpluta cu zdrane, ai se nimeresca mai bine. A si nim-
meritu. Dar chiver’a a mântuitu pe împeratulu, căci cele mai multe zdrane s-a bagatu 
în aceea. Dar si în trupulu lui a intratu vr’o 34, pe cari inse doftorii le-au scos. Acuma 
imperatulu se afla mai bine.”45, „Tiarulu rusescu era p’aci s’o patiesca. (…). In luna 
pascilor deminetia la 9 ore tiarul esindu la preumblare, de odata i sari in cale unu omu 
si scotiendu unu revolveru, descarca patru focuri spre tiarul, înse nici unul nu-l nimeri. 
Omul fu prinsu indată(…) ”46. Alte ştiri de la această rubrică se refereau la calamităţile 
naturale care avea loc la acea dată în Transilvania: „(locuste în Sătmar). In comitatul 
Satmaru s’au ivitu locutse care face pagube mari în unele sate. S’au luatu mesuri pentru 
prepadirea lor, de va fi cu putinţa.”47, „In satul Beclenu de lângă Fagarasiu in Ardealu a 
isbucnitu unu focu cumplitu, carele a prefăcutu in cenusia la vr’o 95 de case. Nenorociti 
păgubaşi sunt români.”48 

În cadrul acestei reviste era prezentate şi foarte multe crime petrecute atât în spaţiul 
transilvan dar şi în alte spaţii geografice. Ceea ce şochează cel mai mult este că acestea 
erau prezentate cu lux de amănunte: „O femeie tăiată în bucăţi. La 5 martie unu pazitoru 
a vediutu plutindu pe riul Tamisie in tier’a englezesca o lada de lemn; el aduse lad’a 
la malu si gasi in ea remasitie omeneşti: partea deasupra a pieptului unei femei, coste, 
o anima, unu umeru, unu bratiu si un picioru. Osele erau taiate cu fierezul şi carnea 
aruncata in apa fierbinte. Mai târdiu se desgropa nu departe de acolo unu picioru taitu 
în doue bucăţi. (…) Acest’a a omorât’o si după ce si-a severşitu fapt’a grozava, a pusu 
bucăţile femeii omorâte în apa fierbinte, crediendu că asia acele nu se vor mai pute re-
cunosce. Apoi ea le-a adunat în o lada si le-a aruncatu în apa. Indemnul omorului a fost 
d’a lua banii stapenei. Ucigătoarea a fost prinsă şi judecata la morte.”49 Fapte la fel de 
îngrozitoare şi şocante puteau se puteau petrece nu doar într-o ţară atât de îndepărtată 

43 Mircea Popa, Valentin Tașcu, op. cit., p. 180. 
44 Șezătoarea, nr. 7, 15 aprilie 1879, p. 55. 
45 Șezătoarea, nr. 8, 3 Iunie 1878, p. 63. 
46 Șezătoarea, nr. 7, 15 aprilie 1879, p. 55. 
47 Șezătoarea, nr. 12, 1Iuliu 1879, p. 94. 
48 Șezătoarea, nr. 7, 15 aprilie 1879, p. 55. 
49 Șezătoarea, nr. 13, 15 Iulie 1879, p. 103. 
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precum Anglia, ci şi mult mai aproape: „O mamă nebună. La 13/25 juliu dimineti’a, in 
mahalaua Precista din Petr’a, femeia Maria lui Vasile Lazar, fiindu lovita de nebunie 
pe când încă dormiau doi baieti ai ei pe prispa afară capu la capu, în versta unul de 10 
şi altul de 12 luni, luându unu toporu, a mersu si cu ascuţitul le-a datu la fia-care câte o 
lovitura în cap, asia incât în tâpetele lor s’a pututu prinde de veste, de n’a mai repetatu 
loviturile ce puteai fi de morte. (…)”50, „Unu omoru grozavu s’a petrecutu de curend la 
Nadudvor. Iuliana S., ajutata de prieten’a sa Sofi’a B. şi-a omorîtu fiicele. Ea adeca le-a 
mânatu în cuptorul ce stătea gata pentru arderea caramidelor; apoi amendoue aprinsera 
focu la gur’a cuptorului, focul acesta a aprinsu paiele de pe cuptoru, si la momentu totu 
cuptoru era în flăcări. Ele, in locul de a mântui fetitiele, fugira, şi pe când venira nişte 
omeni se scota, pe nefericitele copile, acele erau arse.”51Acest gen de ştiri au început să 
fie din ce în ce mai numeroase în paginile revistei „Șezătoarea” după mĳlocul anului 
1878. Putem considera că acest lucru s-a datorat influenţelor gazetelor străine şi din 
România, de vreme ce multe articole erau copiate din acestea, dar şi nevoii de a umple 
ultimile pagini ale revistei cu întâmplări căt mai senzaţionale care să stârnească o cât 
mai mare curiozitate: de altfel, şi din exemplele citate se poate observa că articolele nu 
oferă prea multe explicaţii cu privire la motivaţiile faptelor, ci mai degrabă încearcă să 
le descrie cu cât mai multe amănunte. Putem considera aşadar că acest mod de a scrie 
făcea parte dintr-o strategie de redacţie. 

O revistă de răspândire largă și existenţă îndelungată a fost „Amicul Familiei”. Ea a 
apărut bisăptămânal, la Gherla și Cluj, începând cu anul 1878. O sugestie sumară despre 
scopul revistei se afla înscrisă pe laturile frontispiciului, prin cuvintele „instrucţiune, 
distracţiune”. În cadrul acesteia, faptele diverse se puteau găsi la rubrica „Revista” 
iniţial, apoi în cadrul rubricii „Diverse”. Şi în cazul acestei reviste, există o diferenţă de 
abordare și prezentare a acestui gen de știri, în funcţie de aria geografică de unde pro-
veneau. Astfel, în cazul știrilor care făceau referire la Transilvania sau România, acestea 
erau prezentate într-o formă mai sobră, telegrafică punându-se accent pe calitatea și 
acurateaţea informaţiei, decât pe elementele spectaculoase sau senzaţionale („Români'a 
cu Dobrogea voru fi împreunate cu mai multe reţele de cale ferată, prin care se va da 
unu avântu însemnatu industriei naţionale”52 sau „Contr'a preiptului de lege prin care 
se intentiunează introducerea limbei maghiare în scolile poporale de nationalitate ne-
maghiară au făcutu proteste energice Clerulu și Poporulu romanu de ambele Confesiuni 
prin Metropolit și Episcopii sei”53). În schimb, majoritatea faptelor diverse, în care erau 
accentuate senazţionalul sau curiozitatea erau cele petrecute în lume, ca în această știre: 
„Unu obeliscu colosalu se va construi la Washington intru amentirea fondatoriului 
stateloru independente americane. Acestu obeliscu va întrece cu înăltimea tate monu-
mintele, piramidele și turnurile ridicate până acuma pre suprafaci'a pămantului.”54 Se 

50 Șezătoarea, nr. 14, 1 august 1879, p. 110. 
51 Șezătoarea, nr. 14, 1 august 1879, p. 111. 
52 Amicul Familiei, nr. 3, 1/13 septembrie1878, p. 35. 
53 Amicul Familiei, nr. 5, 1/13 octombrie 1878, p. 59. 
54 Amicul Familiei, nr. 4, 15/27 septembrie 1878, p. 47. 
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poate observa că pe lângă conţinutul strict informativ, anunţarea ridicării unei construcţii 
în memoria unui mare eveniment, s-a plusat și cu o comparaţie care face ca subiectul 
știrii să fie unul excepţional. În alte cazuri, prin anunţarea producerii unui eveniment 
se putea atașa și o informaţie folositoare culturii generale a cititorilor mai puţini școliţi: 
„Răsbelu a eruptu între Angli'a și Afganistanu, care este unu statu asiaticu”55. 

Bineînţeles, nu lipseau știrile care prezentau fapte neobișnuite, dar care să producă 
amuzamentul cititorilor, prezentate într-un stil anecdotic: „(Unu testamentu ciudatu). 
Colonelul Mash din Bath (Angli'a) a lasatu unu testamentu prin care testeza rente de câte 
10 punte sterlinge (100fl.) pe anu parucaliseriloru dela besericile din Bath, cu conditiunea 
ca acest'a sa tragă clopotele tânguiascu câte 12 ore in dîu'a aniversarei casatoriei s'ale, 
si in ritmu veselu în dîu'a aniversarei mortiei, care l'a eliberatu de tirani'a casnica si de 
acesta vieta ticalosa”56 sau „(Bani îngropaţi). Dîlele trecute murise Kusmin, stegarulu 
de odiniora din batalionulu de venatori alu familiei imperiale rusesci. Famili'a s'a scia 
siguru că elu le-a lăsatu o moscenire de 10, 000 de ruble, înse nu afla banii nicoirea. Se 
descoperi totusi mai târdiu unu biletu, în care Kosmin spunea că banii lui sunt cusute 
în uniform'a cea noua, dar'-tocmai în acesta uniforma fu îngropatu. E întrebare acum'a, 
deca autoritatile voru permite moscenitoriloru se desgrope mortulu, pentru-ca se-si ia 
banii, constatându-se totu de-odată, deca marturisirea decedatului e adeveratu.”57

O altă categorie de știri diverse erau cele prin care se prezentau diferite statistici, 
acestea având așadar și un scop didactic, care sporeau cunoștinţele cititorilor. Printre 
exemple se numără prezentarea numărului teatrelor din Europa („Itali'a, în comparatiune 
cu locuitorii sei, are cele mai multe teatre; adecă 348, pote ca si cele mai multe biserici, 
possede înse cu atâtu mai pucine „cârciume” de betivi. Franci'a 337; Spani'a 168; Anglia 
150; Austro-Ungaria numai 152 (...)”58 enumerarea și numărul limbilor și dialectelor 
vorbiter în lume59 sau numărul combatanţilor și bugetul alocat de forţele militare ale 
Europei în caz de război. 60 

Un număr relativ ridicat de știri diverse prezentau exemple ale emancipării femeilor 
din lumea civilizată. Acestea erau uneori prezentate într-o formă cu tentă amuzantă, 
ușor ironică, dar în alte cazuri erau oferite ca și exemple salutare, demne de urmat. În 
subsidair, se poate spune că acestea aveau și un rol social, prin referirea la progrese 
sociale din alte spaţii ale anumitor categorii cetăţenești făcându-se indirect referire și 
oglindindu-se situaţia românilor din Transilvania. Printre exemple: „Inrgrigitoriale sa-
netatu. Regin'a Italiei este ingrigitu de o dama, care și-a castigatu diploma de doctor in 
medicina la universitatea din Bologna. Er' fiitori'a doctor a regineie Spaniei acum cen-
sureza la universitatea din Paris. Apoi in New York și Brooklyn (America) actualmente 

55 Amicul Familiei, nr. 9, 1/13 decembrie 1878, p. 103. 
56 Amicul Familiei, nr. 15, 1 august 1888, p. 211. 
57 Amicul Familiei, nr. 16, 15 august 1888, p. 226. 
58 Amicul Familiei, nr. 2, 15/27 ianuarie 1879, p. 26. 
59 Amicul Familiei, nr. 3, 1/13 februarie 1879, p. 32. 
60 Amicul Familiei, nr. 16, 15 august 1888, p. 226. 
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functioneza ca ingrigitorie a sanetatiei nu mai pucinu de 300 de dame, dintre cari multe 
au unu proventu anualu de 20-30 si chiar' 40-50 mii floreni.”61 sau „Studente de universi-
tate. La universitatea din Zurich din anu in anu se înmultesce numerulu domnisoareloru 
aspirante la diploma de doctor. (...)”62 Din aceași categorie a știrilor diverse cu caracter 
social se pot număra și cele care prezentau abolirea sclaviei în diferite zone de pe glob 
(„Incetarea sclavismului în Brasilia. In dilele acestea umanismulu dă din nou semnu de 
existentia. Sclavismulu dispare, ca si o fantomă nocturnă la aparenti'a luminii sorelui 
din piati'a Africei, dupa-cum se poreclia Brasili'a din caus'a multimei negriloru, cari se 
transportau acolo spre vendiure”63) Aceste știri, având și caracterul unor curiozităţi, 
dădeau de înţeles care era spiritul vremii, acela de emancipare socială și politică. 

O altă revistă de acest profil a fost „Foaia ilustrată” care a apărut începând din ianu-
arie 1891, la Sibiu, ca săptămânal. Aceasta era organizată pentru a prezenta pe primele 
pagini literatură (creaţii originale și traduceri) , iar pe următoarele patru știri din cele mai 
diverse, la rubricile: „Literatură și știinţe”, „Economie”, „Meserie, industrie și comerţ”, 
„Călătorii, descoperiri, invenţii”, „De toate și de pretutindeni”, „Ştiri personale” fiind 
o revistă bine structurată și ușor de citit. Această revistă, prin modul de prezentare se 
adresa micii burghezii şi intelectualităţii din Transilvania. 64 Aspectul acesteia era foarte 
asemănător cu cel al „Familiei” şi, mai ales cu cel al „Amicului Familiei”, a cărei continu-
ator dorea să fie. Scopul revistei a fost prezentat de redactorul acesteia, D. P. Barcianu: 
scopul fiind a ţine pe cititori în general în curent cu întreaga mişcare culturală ce se manifestă în 
sânul poporului român şi a oferi straturilor celor mai largi, dar mai ales celor de mĳloc, o lectură, 
care pe lângă distracţie să contribuie la realizarea scopului mai superior al ridicării nivelului 
cultural al poporului nostru, foaia are să aducă lucrări originale şi traduceri, ştiri mai mari sau 
mai mărunte de tot felul (…) ca astfel fiecare să poată afla ce-l interesează. 65 Acest citat este 
unul reprezentativ pentru toţi animatorii presei din Transilvania, explicând concret care 
erau scopul diversificării conţinuturilor revistelor şi ziarelor. 

Faptele diverse nu lipseau din cuprinsul revistei, acestea fiind grupate în general în 
rubrica „de toate şi pretutindeni”, deşi unele curiozităţi, în special ştiinţifice puteau fi 
găsite şi în rubrica „călătorii, descoperiri, invenţii”. Se constată, ca şi la alte reviste, că 
faptele diverse mai spectaculoase proveneau din alte areale geografice, precum ţările din 
Vestul Europei sau America. Acestea erau de obicei curiozităţi cu privire la introducerea 
noilor descoperiri tehnice în viaţa cotidiană: „Telefon în biserică. In oraşul Birmingham 
din Anglia a decis comunitatea să aplice telefonul şi în biserici, pentru ca predica să se 
poată transmite şi în case private. Această inovaţie este însă făcută numai în favorul 
bolnavilor. care nu pot merge la biserică, nu înse în favorul celor leneşi, care nu vor să 
cerceteze biserica”66, „Un costum potrivit cu spiritul timpului a purtat dilele trecute o 

61 Amicul Familiei, nr. 3, 1 februarie 1888, p. 47. 
62 Ibidem. 
63 Amicul Familiei, nr. 13, 1 iulie 1888, p. 188. 
64 Mircea Popa, Valentin Taşcu, op. cit., pp. 205, 207. 
65 Vlad Popovici, Tribunismul (1884-1905) , Presa Universitară Clujeană, 2008, p. 325. 
66 Foaia ilustrată, nr. 2, 13/25 ianuarie 1891, p. 15.
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damă, care apăru cu „electricitate” la un bal costumat din Berlin. In Buclele frisurei avea 
mici lămpi electrice(…)”67 . Nu toate faptele diverse erau de aceaşi factură, prezentându-
se şi accidente sau nenorociri în care oamenii îşi pierdeau viaţa: „Nenorociri. Pe linia 
ferată Sviţeriană s’a întâmplat la Forkingsnafen o ciocnire de trenuri, la care 12 persoane 
şi-au pierdut viaţa.”68 Deşi cele mai multe ştiri din cadrul cestei rubrici care aveau drept 
subiect spaţiul transilvan erau mai degrabă anunţuri cu privire la evenimente culturale, 
neputând fi categorisite ca şi fapte diverse, totuşi atunci când în Transilvania se petrecea 
o nenorocire, aceasta era consemnată, cu detalii privind amploarea ei, aşa ca în ştirile: 
„Un foc mare a nimicit aprope cu totul frumoasa comună română Iososel din comitatul 
Aradului. Paguba totală trece peste 60. 000 de florini.”69 sau „(Oraş inundat). Oraşul 
Neseud, în urma unei ploi torenţiale, care a făcut să se umfle în mod neobicinuit valea ce 
curge printr’însul, a suferit mari pagube prin versarea apelor acele văi. Aproape a treia 
parte din oraş a fost inundată, mai multe case au fost ruinate, doi copii şi mai multe vite 
au fost duşi de undele apei furioase”. 70 Faptele diverse din revistă erau în ton cu orien-
tarea generală a acesteia, prezentându-se multe din domeniul curiozităţilor ştiinţifice, 
cele cu privire la catastrofe în care oameni îşi pierdeau viaţa fiind cu mult mai puţine. 

O altă revistă de popularizare literară, economică și morală a fost „Cărţile săteanului 
român”, care a apărut începând cu anul 1876. Printre rubricile sale constante se găsea 
și una cu titlul de „varietăţi”. Se consideră că această revistă, alături de Şezătoarea, a 
fost printre cele mai bune publicaţii de popularizare a culturii și literaturii în păturile 
sărace ale societăţii. O revistă de divertisment, neangajată în disputele teoretice și politice 
de presă a apărut la Viena în 1882 cu titlul „Gazeta ilustrată”. Redactorul ei, Nicolae 
Enescu, dorea să ofere cititorilor, după cum arăta și subtitlul ei, o „Foaie universală de 
petrecere și instrucţiune”. În cuprinsul ei se putea găsi, pe lângă o literatură ușoară cu 
tentă amoroasă și gust pentru aventură, și unele sfaturi economice și casnice, și scurte 
note și întâmplări din lumea contemporană. Acestea erau în cea mai mare parte tradu-
se direct din presa germană de la rubrica „Diverse” și erau însoţite și de ilustraţii care 
erau explicate pe larg. Acestea se refereau la întâmplări și obiceiuri din întreaga lume 
(inclusiv africană sau arabă) , la construcţii și realizări tehnice din străinătate, la edificii 
istorice, contribuind în acest fel la informarea cititorilor, la punerea lor la curent cu ce 
era mai nou și mai spectaculos în lume. Tot în 1891, a apărut la Bistriţa revista bilunară 
„Minerva”, cu subtitlul „ziar beletristic și de distracţiune”, în cadrul căreia exista rubrica 
de „Diverse” unde se puteau găsi știri de pretutindeni. În anul 1893 a apărut la Gherla 
„Lumea literară”, cu subtitlul „Foaie beletristică știinţifică și literară”, având în curins 
și „diverse lucruri folositoare și de distragere”. „Rândunica”, „foaie literar-beletristică”, 
a apărut în martie 1894 iar în structura acesteia, pe lângă poezie, proză traduceri sau 

67 Foaia ilustrată, nr. 7, 17 feb/1 martie 1891, p. 55.
68 Foaia ilustrată, nr. 32, 11/23 august 1851, p. 256.
69 Foaia ilustrată, nr. 13, 31 martie/12 aprilie 1891, p. 104.
70 Foaia Ilustrată, nr. 24, 16/28 iunie 1891, p. 191.
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foiletoane, un loc important îl constituiau știrile diverse (grupate în rubricile „Felurite” 
și „De ale casei”) fiind astfel o revistă tipică de divertisment. 71

Analizând mișcarea presei literare din această zonă, Enea Hodoș considera, în 1897, 
că conţinutul literar al acestor reviste („Minerva”, „Foaie ilustrată”, „Lumea literară” 
sau „Rândunica”) era în general mediocru, acesta fiind un motiv (alături de precaritatea 
mĳloacelor financiare și materiale) al indeferintismului publicului. În acest sens, cerea o 
anume diversitate a conţinutului revistelor, mergând până la știrile mondene, conside-
rând că „prin știri și noutăţi de acestea vedem că „Familia” de la Oradea, îndeosebi în 
anii din urmă și-a păstrat terenul avut” și, în același timp, ca cerinţă generală, susţinea 
că o revistă trebuia să se acomodeze la gradul de cultură al cititorilor. 72 Se constată astfel 
că încă din acea peroadă, se considera că faptele diverse puteau aduce un plus de cititori 
și de interes pentru revistele ce apăreau, asigurându-le astfel un suport de popularitate 
necesar supravieţuirii lor. 

Fapte diverse au fost publicate şi în paginile „Gazetei Transilvaniei”, mai ales în 
cadrul rubricii „Noutăţi diverse”. Aceste ştiri proveneau mai ales din Transilvania şi 
Imperiul Austro-Ungar dovedind că conţinutul „Gazetei Transilvaniei” era mult mai 
bine ancorat în realităţile din această zonă. Totuşi, atunci când fapte diverse spectacu-
loase aveau loc şi în alte spaţii geografice, acestea erau publicate. Din această categorie 
făceau parte faptele diverse cu caracter ştiinţific, prin care se aduceau la cunoştinţa 
publicului noi descoperiri sau invenţii. Demnă de remarcat în acest sens este ştirea 
care anunţa inventarea telefonului: „(Telephon) In statele unite ale Americei, in Salem, 
inventă professorulu Graham Bell telephonulu, care are miraculos’a insuşire a transpu-
ne tonuri, vorbe, cuventari întregi ma si arie contate pe firulu telegraphicu intre locuri 
departate, cum se făcu proba între Salem si Boston (18 mile depărtare). (…) La telephon 
în loculu batierieloru galvanice dela telegrafu se se afle magnete de mare putere, care 
dau tonulu. Castenulu, cu claviatur’a ca’a fortepianului, primesce tonulu si-lu resuna-
toriu prin comunicatiunea cu firulu telegraficu. Una inventiune atatu de miraculosa 
s’ar lati for a amânare pe totu rotogolulu pamentului, deca ar ave succesulu ce circula 
prin diare.”73 sau a altor minuni tehnice: „(Depesie fotografice) In Parisu s-a inventatu 
prin experimentele politiane a se transmite prin firulu electricu si fotografi’a deodata cu 
telegramulu: inventiune care va descoperi pe tot fugitii asasini si maleficianti, vedien-
dulise si form’a fotografica la urmariri câtu de departe, ca portretulu-pe fasia mai lata- 
apare ca desenu de conture ecspressu cu tota fidelitatea, încâtu fugarii după profilu se 
potu prinde”74) dar şi fapte care, prin excepţionalitatea lor meritau a fi publicate: „Unu 
episcopu dejustitiatu. Ion D. Lee, episc. Mormoniloru din America, fu de catra justit’a 
federale condamnatu la morte, pentru ca a fostu luatu perte la masacrulu emigrantiloru 
californici în 1857; elu fu impuscatu în 24 Marte tocma în loculu unde se intempla masa-

71 Mircea Popa, Valentin Tașcu, op. cit., pp. 184-213.
72 Ibidem, p. 217.
73 Gazeta Transilvaniei, nr. 22, 19/31 martie, 1877.
74 Gazeta Transilvaniei, nr. 94, 2/14 decembrie 1876.
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cruulu, în faci’a poporului.”75 Multe din faptele diverse publicate, pe lângă obişnuitele 
incendii, inundaţii sau întâmplări neobişnuite aveau drept subiect delictele legale, cum 
ar fi spargerile, furturile sau înşelăciunile: „(Furtu de bani publici). Dela Dunafaldvor 
fugi unu controloru cu mai multe mii de bani publici, lăsându-şi soci’a şi doi prunci in 
seracia completa. La Dobritienu se descoperi unu abusu şi mai mare. Se dice, că sum’a 
delapidata ar’ fi de 66 mii fl. Investigatiunile curgu.”76 Acest gen de ştiri se întâlneau 
în număr mare în paginile gazetei şi puteau avea un subânţeles urmărit de redacţie: 
aceasta dorea să arate venalitatea şi corupţia existentă în cadrul aparatului birocratic, 
cel vinovat de starea precară socială şi economică a românilor. 

Faptele diverse criminale, sinucideri sau crime, se găseau de asemenea într-un număr 
ridicat fiind de multe ori prezentate mai multe în cadrul aceleiaşi ştiri „(Erasi omoruri 
selbatice) In S. Sebesiu au omoritu pe unu omu si pe soci-a lui. In distr. Brasoviului pe 
unu gendarmu. In Ratot (comit. Veszprem, Ungaria) unu servitoriu de 27 ani despică 
cu securea capetele la trei persoane, adecala una veduva, la fiulu acesteia de 16 ani si 
la una servitore, după aceea se spendiură.”77 Numărul mare de astfel de fapte dădea 
uneori ocazia redacţiei să întocmească un articol în care să deplângă starea societăţii dar 
în care să şi încerce să identifice cauzele şi să afere explicaţii pentru asemenea practici: 
„Atatea sinucideri, câte se intempla in Europ’a si mai vârtosu in monarchia nostra în 
epoc’a presenta, nu s’au mai întâmplatu dora din dilele împeratului Diocletianu. Amu 
ajunsu ca se nu fia di in care diarele să nu publice sinucideri. Simptoma invederata, ca 
societatea cea mai mare sufere de morburi morali si nationalu-economice forte grele; 
ca-ci adeca saraci’a si mii de alte calamitaţi fisice se tienu de mona cu estrem’a corupti-
une si depravatiune, cu necredinti’a, cu desperatiunea, cu nihilismulu, cu atheismulu, 
fantesiile politice si nationali de suprematia tiranica. Exemplele avemu nenumărate. In 
lun’a Ianuariu a. c. la Viena s-au sinucisu 19, din care 12 prin spendiurare, 2 prin veni-
nu, altii au săritu în Dunăre, unii si-au taiatuvinele, ori s’au împuşcatu. In Budapesta 
aruncarea de pepodu in Dunăre este lucru mai de tote dilele. Pe unde nu sunt ape mari 
nefericitii ‘si cauta alte moduri de morte. S’a mai observatu, că au inceputu a se sinu-
cide multe persone din classile „civilisate” ale societatiei”. 78 Se constată de asemenea 
că existau sitauţii în care prin publicarea unui fapt divers se atrăgea atenţia autorităţi-
lor asupra unor nereguli grave, cum este cazul acestui articol în care un executor sas, 
reprezentant al administraţiei maghiare, este acuzat că a omorât o femeie însărcinată 
româncă care nu a avut să-i platească întreaga restanţă pentru spaţiul în care locuia 
iar medicul legist a considerat că decesul femeii s-a datorat unor cauze naturale „(Unu 
faptu oribilu. Registrule crudelitatiloru si alu monstrositatiloru, ce esecutorii de dare ai 
statului maghiar le comitu pe fiecare di, s’a mai inavutitu cu o noua tragedia, de care se 
inspaimenta si infiora totu sufletulu omenescu. (…) Corpulu nefericitei s’a sectionatu si 

75 Gazeta Transilvaniei, nr. 25, 3/15 aprilie 1877.
76 Gazeta Transilvaniei, nr. 54, 14/26 iulie 1877.
77 Gazeta Transilvaniei, nr. 15, 24februarie/8martie 1877.
78 Gazeta Transilvaniei, nr. 10, 6/18 februarie 1877.
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medicului respectivu cu numele Fabricius vre a constata, că a fostu atacata de un morbu 
internu, ca numai in urma iritarii a capetatu versarea de sange si că astfeliu o moritu o 
morte firesca. Ne place înse a crede, ca forulu criminalu, căruia i s’a adusu la cunoscintia 
acesta fapta oribile si va implini santa datorintia si va află adeverulu, pe care culpabilu 
vre a lu ascunde cu ajutoriulu mediciloru.”79 Faptele diverse din „Gazeta Transilvaniei”, 
mai ales cele care scoteau în evidenţă disfuncţionalităţile sociale din cadrul Imperiului 
Austro-Ungar, şi inclusiv din Transilvania, pot fi considerate un revelator realist al 
acestor probleme, dar şi a modului în care situaţia socială curentă era privită de redac-
ţie. Scoaterea în evidenţă a furturilor, înşelăciunilor, abuzurilor birocraţiei era în ton cu 
orientarea generală a gazetei. 

Se observă că odată cu maturizarea ziaristicii, faptele diverse au fost folosite tot 
mai des din dorinţa de a diversifica conţinutul periodicelor şi pentru a-i atrage pe ci-
titori. Se poate constata şi o evoluţie a modului de prezentare, faptele diverse fiind 
tot mai des inserate în rubrici cu nume specifice care grupau doar acest gen de ştiri. 
Aceste evoluţii au avut loc concomitent cu presa din Regat, fiind de asemenea evident 
că ziarele şi revistele din Transilvania şi România se influenţau reciproc cu privire la 
aceste aspecte, dar şi în privinţa conţinutului. Astfel, multe din faptele diverse din presa 
din România erau preluate din Transilvania. Totodată, şi aici a apărut iniţial rubrica 
„Varietăţi”. Temele atinse în cadrul acesteia, în „Trompetta Carpaţilor” de exemplu, în 
anul 1866 erau crimele, furturile şi accidentele iar unele dintre ele erau prezentate cu lux 
de amănunte. Treptat, denumirile rubricilor au evoluat în „diverse”, „ştiri diverse” şi 
„fapte diverse” – această rubrică apărând, în ziarul amintit, pentru prima dată în 1870. 
Treptat, articolele ce constituiau rubrica de „fapte diverse” au început să dobândească 
o anumită particularitate tipologică, prezentând în cea mai mare parte crime şi fapte 
imorale, dar şi întâmplăru fericite sau performanţe remarcabile. Multe dintre acestea 
erau preluate din publicaţiile străine sau române din Transilvania, fără a fi diferenţiate, 
în pagina consacrată acestui tip de evenimente, de cele autohtone. În ceea ce privea 
ponderea, numărul şi tematica faptelor prezentate, se puteau întâlni cele mai variate 
situaţii, deoarece uneori ziarul nu cuprindea nici o astfel de relatare ori, dimpotrivă, se 
acorda acestora aproape o pagină. Printre subiecte: cazul unei femei care în timpul unei 
reprezentanţe de la teatrul naţional din Pesta a născut un băiat, cazul a două fete de la 
Iaşi ce sufereau de o boală a picioarelor si au fost scoase din spital şi lăsate în faţa unui 
magazin, în ger, „spunându-li-se că nu mai e leac pentru boala lor” sau un copil dintr-o 
comună transilvană care adescoperise „o oală de lut, care conţinea, precum se zice, mai 
multe mii de taleri din sec. 16 şi 17”. Astfel, era suficient să apară un eveniment care 
să tulbure ordinea naturală, ritmul cotidian, pentru a fi validat drept fapt de interes şi 
deci publicabil la „diverse”. În acelaşi timp şi titlurile au devenit mai acroşante pentru a 
asigura lectura unor astfel de texte, conţinând cuvinte „tari” de tipul: moarte, nenorocire, 
asasin, bandit, hoţ, omor, asfixie, maltratare, sinucidere etc. De altfel, formula editorială 
ce integra morţi părea să asigure un lectorat semnificativ, dat fiind faptul că spaţiul 

79 Gazeta Transilvaniei, nr. 85, 31 octombrie/12 noiembrie 1876.



249

rezervat acestui tip de evenimente a crescut din an în an. Moartea, în toate ipostazele 
posibile a devenit o marfă, un element constant al paginii de ziar. Redactorii păreau să 
fi fost atât de convinşi de impactul acesteia, încât căutau şi în presa străină evenimente 
cu câţi mai mulţi morţi sau statistici ale morţii. Se constată că dacă evenimentele de 
acest fel conţineau acte de cruzime, răsturnări de situaţie, personaje complexe, spaţiul 
acordat lor era mai mare. 80

Anul 1884 a fost unul cu o însemnătate specială pentru presa din Transilvania deoa-
rece atunci a apărut Tribuna, primul cotidian românesc din această zonă, dar şi pentru că 
„Gazeta Transilvaniei”, la rândul ei s-a transformat în cotidian. „Tribuna” este considerat 
unul din marile cotidiene româneşti. Acesta avea un profil politic şi cultural, un grup re-
dacţional valoros şi corespondenţi în principalele oraşe ardelene, dar şi în Bucureşti, Iaşi, 
Suceava, Budapesta şi Viena. Deşi gazeta se încadra în programul Partidului Naţional 
Român, „Tribuna” nu a fost oficios sau semoioficios al partidului, ci un organ de presă 
independent. În perioada 1884-1896 comitetul de redacţie al „Tribunei” s-a străduit să 
găsească o structură jurnalistică adecvată, dat fiind faptul că ziarul depindea de numă-
rul abonaţilor. Astfel, alături de articolele politice, economice sau de cele cu tematică 
socială s-au publicat şi articole din categoria publicisticii mai uşoare, de popularizare 
sau distractive. 81 „Cea de-a doua Tribună”, „Tribuna poporului” de la Arad (care a 
apărut între 1896-1912) a continuat această direcţie şi astfel în anul 1901 aceasta avea 
2400 de abonamente plătite, iar numerele de duminică, scoase pentru popor au înre-
gistrat o creştere până la 8-10. 000 de exemplare. 82 „Tribuna Poporului” a apărut iniţial 
în cinci numere pe săptămână şi a avut un aspect asemănător vechii „Tribune”. Gazeta 
arădeană era un ziar modern şi atractiv, atât pentru clasa mĳlocie, cât mai ales pentru 
ţărani. Conţinutul era destul de echilibrat împărţit între politică, economie, cultură şi 
monden, această din urmă latură fiind mult mai atractivă decât cea a cotidianului sibian. 
Beneficiind de această politică editorială, ziarul a reuşit să atragă un număr consistent 
de abonaţi din toate păturile sociale, impunându-se pe segmentul de piaţă jurnalistică 
românească din Transilvania. 83 Succesul de care această gazetă s-a bucurat nu poate 
fi pus pe seama publicării de fapte diverse, ci a calităţii înalte de conţinut, „Tribuna”, 
prin activitatea ei intelectuală dând chiar numele unui curent cultural; dar publicarea 
de fapte diverse a contribuit la aerul modern al ziarului şi la o mai bună ţinere la curent 
a cititorilor cu evenimentele petrecute în Transilvania şi peste hotare. 

În ceea ce priveşte spaţiul acordat faptelor diverse, acesta a fost unul generos, dat 
fiind că în fiecare număr erau prezentate o multitudine de asemenea notiţe. Se observă o 
bună ancorare în spaţiul autohton, cele mai multe întâmplări provenind din Transilvania 
şi Ungaria. Faptele publicate care se petreceau în alte areale geografice trebuiau să aibă 
un conţinut ieşit din comun pentru a fi publicate. În al doilea rând ştirile erau introdu-

80 Marian Petcu, op. cit., pp. 146-149.
81 Vasile Păsăilă, op. cit., p. 112.
82 Mircea Popa, Valentin Taşcu, op. cit., p. 126.
83 Vlad Popovici, op. cit., p. 211.
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se de cele mai multe ori prin titluri şoc, care să atragă rapid atenţia: „duel între fraţi”, 
„crima unui învăţător nebun”, „sinuciderea unei mirese”, „o dramă teribilă în Siberia”, 
„s-a refugiat din calea justiţiei pe cealaltă lume!” etc. Aceste aspecte arată modernizarea 
gazetăriei din Transilvania la sfârşitul secolului deoarece strângerea de informaţii şi 
ştiri detaliate se făceau prin intermediul corespondenţilor şi prin folosirea unui serviciu 
modern de telegraf iar prin modul în care erau construite articolele rezultă că cei ce le 
scriau ştiau să stârnească curiozitatea cumpărătorilor. 

Subiectul acestor ştiri era foarte variat, dar în această perioadă cele mai multe erau 
despre crime şi moarte. În mod constant se publicau poveşti de dragoste sfârşite tragic 
sub titluri ca „din tragediile amorului” sau „dramele amorului”: „Iarăşi doi tineri ce se 
iubesc şi mor din iubire. Ea, o fată tineră şi bogată, frumoasa şi culta, el, un tiner sărac, 
un „biet de medicinist”, cum spunea mama fetei, avertisând-o dela această dragoste 
„nepotrivită”. Tinerul Polgary Miklos, medicinist de anul al IV-lea, care de multă vreme 
a fost scos din familia fetei, s-a folosit de prilegiu când mama fetei a lipsit de acasă, se 
cerceteze fata şi i-a făcut propunerea să moară împreună. Fata, frumoasă, Kalos Ilona, 
s’a învoit. Restul l’a isprăvit doue gloanţe din aceaşi ţeve, îndreptete de aceaşi mână.”84 
În aceaşi notă romantică erau prezentate şi sinucideri ale femeilor, într-o modalitate 
cât mai patetică: „sinuciderea unei mirese. In comuna Csany s’a sinucis zilele aces-
tea tinera Gtzela. Ea era logodită încă din anul trecut şi acum urma să se cunune. S’a 
cununat înse cu moartea, dându-se la cimitir, unde ‘şi-a tras un glonţ pe mormântul 
mamei sale. Sinuciderea aceasta a făcut cu atât mare senzaţie, cu cât nefericita mireasă 
îşi iubea foarte mult pe mirele seu.”85, „Jertfa vinderii de „petringei”. Abia de este ceva 
mai trist pentru o fată doritoare de joc, decât aceea, ca atunci când alte joacă în ruptul 
picioarelor, ea să fie neluată în seamă, se trebuiască se-„vindă petringei”. Câte lacrimi 
amare vor fi fost şi mai sunt încă versate de fete tinere şi serace, pentru acest lucru, ştie 
numai bunul D-zeu. Pentru unele durerea aceasta e-aşa de mare, că nici nu birue se o 
suporte. Aşa se vesteşte din Lipova, că de curând o fată tineră de acolo, ce nu era nici 
prea frumoasă nici bogtă, după ce în decursul carnevalului, doritoare de joc, s’a dus la 
toate petrecerile şi la toate mult a trebuit să şadă nejucată- s’a hotărât se-şi pună capăt 
vieţii, s’a sinucis într-un chip foarte tragic.”86 

În cadrul ziarului erau prezentate de asemenea şi crimele cele mai odioase: „Un 
soţ sălbatic şi fără inimă. Mesik Jonos din comuna Baes-Feketeheggy de multă vreme 
în ceartă cu nevasta, mai zilele trecute, după ce o bătuse până la leşin- a îngropat-o de 
vie. Casul atât de barbar, anunţat de vecini la la poliţie, a produs în sat mare sensaţie şi 
compătimire pentru nenorocita femeie. Autorităţile au dispus desgroparea ei, care în 
urma chinurilor grozave, murise şi era un cadavru cu totul desfigurat. Bestialul soţ a 
fost arestat în tribunalul din Szabodka.”87

84 Tribuna Poporului, nr. 13, 23 ianuarie/4februarie 1897, p. 63.
85 Tribuna Poporului, nr. 25, 7/19 februarie, 1897, p. 115.
86 Tribuna Poporului, nr. 39, 27 februarie /11 martie 1897, p. 183.
87 Tribuna Poporului, nr. 59, 28 martie/9 aprilie 1897, p. 279.
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Moartea putea surveni şi în urma unor calamităţi naturale: „Nenorocire în Ardeal. 
Din munţii Retezatului s’a pornit un potop de zăpadă, care pe muncitorii de pe moşia 
proprietarului Kenderessy i-a acoperit pe deplin; au trebuit să fie forma desgropaţi. Doi 
inşi insă şi-au aflat moartea sub potopul de zăpadă ear’ 14 au fost răniţi.”88, „Ucis de 
trăsnet. Cu prilegiul unei furtuni din zilele trecute, un sătean cu soţia sa, din Sânpetrul-
nemţesc, ajunşi de tempestate la marginea pădurii, s’au refugiat amendoi în nişte tufi-
şuri şi s’au învăluit întro haină mai groasă. Un fulger s’a descărcat tocmai asupra lor şi 
berbatul a remas mort pe loc.”89 Ceea mai mare parte a ştirilor de la rubrica „Noutăţi” 
erau de acest gen, moartea în toate ipostazele ei având cel mai generos spaţiu acordat. 

Nu toate faptele diverse aveau însă drept subiect moartea; aici se puteau publica 
cazuri excepţionale din medicină („Cu inima de-a dreapta”90) , situaţii în care conven-
ţiile sociale erau încălcate („Damele moderne din Anglia”91 articol despre cum acestea 
frecventează barurile din Londra şi care se încheie cu o remarcă ironică „D’apoi mai e 
mirare? Doară emancipate sunt azi cocoanele din Anglia!”) dar şi obişnuitele relatări 
despre catastrofe naturale (inundaţii, incendii etc.). 

După cum putem observa, şi în cadrul presei din Transilvania în ultimele decenii ale 
secolului al XIX-lea ştirile despre moarte în toate formele ei au început să fie din ce în ce 
mai dese, lecturarea ultimelor pagini din ziare sau reviste relevând din această cauză o 
lume a păcatului şi a tragediei. Se poate pune întrebarea dacă aceste pagini reflectau cu 
adevărat realitatea, dacă întradevăr se asista la o creştere a violenţei în societatea acelor 
vremuri sau inflaţia lor era cauzată doar de caracterul lor senzaţional, caracteristică ce 
contribuia la creşterea interesului cititorilor. Problematica este complexă; pe de o parte se 
consideră că „gazetăria redă crispaţiile nervilor, vehemenţa iluziilor, febra sectară a hime-
relor timpului ei, conturând într-un stil rapid portretul fiecărei zi trăite”92 reprezentând 
astfel o sumă şi o sursă a întâmplărilor vieţii cotidiene. Urmând această exlicaţie, se pate 
considera că, dat fiind faptul că nenorociri de acest fel se întâmplau, datoria presei era de 
a le consemna şi a le prezenta cititorilor ei. Pe de altă parte, numărul ridicat al acestora, 
modul de prezentare-titluri care să şocheze, relatarea detaliată, făceau parte şi dintr-o 
anumită strategie redacţională. În acest sens au apărut în epocă şi în Transilvania critici 
la adresa acestui gen de jurnalism: „prea am comercializat tot ce am avut mai scump şi 
mai gingaş în noi. Prea ne-am prefăcut în mecanism, cu trup şi suflet, prea ne stăpâneşte 
materia. Înlocuim idealurile cu senzaţii, inima cu buzele, dragostea cu ura obrăzată, iar 
pentru noutăţi am fi în stare să dezgropăm şi morţii?Carnalitate şi greaţă”93. Acelaşi tip 
de critică era adus şi de alţi autori care discutau despre nocivitatea unui asemenea tip de 

88 Tribuna Poporului, nr. 16, 26 ianuarie/7 februarie 1897, p. 75.
89 Tribuna Poporului, nr. 93, 15/27 mai, 1897, p. 465.
90 Tribuna Poporului, nr. 39, 27 februarie/ 11 martie 1897, p. 183.
91 Tribuna Poporului, nr. 61, 30 martie/11 aprilie1897, p. 291.
92 Pamfil Șeicaru, Istoria presei, Pitești, Paralela 45, 2007, p. 134.
93 Marius Rotar, Moartea în Transilvania în secolul al XIX-lea. Volumul II, Editura Accent, Cluj 

Napoca, 2007, p. 313.
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jurnalism, autorii articolelor de senzaţie fiind criticaţi în mod deschis şi fiind consideraţi 
chiar responsabili pentru creşterea actelor de violenţă din cauza multitudinii de articole 
în care se prezentau sinucideri din dragoste ale ibovnicelor părăsite, parăsirea deliberată 
a nou-născuţilor, uciderea de către alcoolici a soţiei care refuza să le dea bani pentru 
băutură, etc. Astfel, slăbiciunea epocii a fost identificată în „curiozitate” iar o asemenea 
sitauţie trebuia schimbată, de vreme ce presa avea în principal o menire culturală. Totuşi, 
nu se pleda pentru eliminarea totală a „ştirilor de senzaţie”, ci pentru limitarea acestora 
la nivelul unor „dimensiuni care să nu jignească simţul moral”. 94 Deşi la o altă scără, 
acelaşi gen de critici ce vizau „jurnalismul de tip nou” din Occident, şi din Franţa mai 
ales, era adresat şi gazetelor din Transilvania. 

Un moment important în istoria faptului divers românesc a fost apariţia ziarului 
„Universul” la Bucureşti, în 1884. Chiar dacă acesta nu a avut legătură directă cu presa 
din Transilvania, totuşi, prin modul în care a valorificat faptul divers a influenţat în-
treaga presă românească. Acesta publica informaţiile cele mai diverse, adresându-se 
astfel unui public foarte larg, a contribuit la popularizarea unor termeni în cercurile 
cele mai largi de cititori şi i-a obişnuit pe aceştia cu o frazeologie gazetărească foarte 
simplă. Redacţia ţinea să precizeze grĳa pe care o depunea pentru ca ziarul să fie astfel 
scris încât să fie accesibil unui număr cât mai mare de cititori: N-am neglĳat nimic ca să 
putem rămâne un ziar popular şi scris aşa ca să fie înţeles de toată lumea care citeşte. 95 Această 
deviză era reflectată în conţinutul ziarului, care era format din „reclamele unui publicist 
din Italia, foiletoane de cea mai inferioară valoare literară, fapte diverse din străinătate 
şi câteva din Bucureşti”. Succesul ziarului a fost asigurat şi de faptul că nu trata deloc 
politica, astfel că putea fi cumpărat de oricine, fiind considerat un „ziar destinat oricui, 
fără deosebire de pregătire culturală şi clasă socială”. 96 În ceea ce priveşte faptele di-
verse, acestea s-au autohtonizat progresiv şi au avut o pondere din ce în ce mai mare în 
economia ziarului. Toate aceste elemente, alături de preţul foarte scăzut de vânzare (5 
bani în capitală şi 10 bani în provincie) au făcut ca „Universul” să atingă tiraje de 80. 000 
de exemplare în timp ce alte ziare nu treceau de 5. 000. Pe de altă parte, conţinutul foarte 
slab din punct de vedere cultural i-au atras şi critici din partea păturii intelectuale care 
îl considera ca fiind „ziarul birjarilor şi al straturilor cu cultură slabă.”97 Se poate face o 
paralelă între noua formulă propusă de „Universul” în cadrul presei româneşti şi cea 
propusă de „ziarele populare” din Franţa cu două decenii mai devreme; ingredientele 
au fost aceleaşi: mărirea locului acordat publicităţii şi faptelor diverse, refuzul de a face 
politică şi scăderea preţului de vânzare, urmările au fost aceleaşi: aceste ziare au atins 
recorduri în ceea ce priveşte tirajele; de asemenea, şi criticile au fost asemănătoare: o 

94 Ibidem, p. 314.
95 Alexandru Andriescu, op. cit., p. 81.
96 C. Bacalbaşa, „Ziaristica română din zilele noastre”, în Nicolae Iorga, Istoria presei româneşti. 

Dela primele începuturi până la 1916, 1922, Editura Atelierele Societăţii Anonime „Adeverul”, 
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97 Marian Petcu, op. cit, p. 153
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presă care nu instruieşte, care se adresează păturilor de jos şi care profită de nevoia de 
senzaţional a cititorilor nu foarte elevaţi. Totuşi, datorită acestor similitudini putem 
constata că reflectarea celor mai dramatice evenimente ale vieţii cotidiene în cadrul 
rubricilor de fapt divers a contribuit la creşterea numărului celor interesaţi de citirea 
gazetelor şi de asemenea la modernizarea procesului jurnalistic, prin trecerea de la jur-
nalismul de opinie, de birou, la cel de informare prin intermediul reporterilor trimişi 
pe teren. Formatul „Universului”, sau cel puţin elemente din acesta au fost preluate şi 
de alte ziare din spaţiul românesc. De altfel, după cum am văzut, în ultimele decenii ale 
secolului al XIX-lea au început să fie publicate din ce în ce mai multe fapte diverse care 
aveau drept subiect crime, furturi sau calamităţi naturale iar multe din acestea nu mai 
erau copiate din ziarele străine, ci „culese” de pe tărâm autohton, prin corespondenţi. 

În evoluţia presei din secolul XIX-lea folosirea din ce în ce mai mare a faptelor diverse 
a făcut ca faţa jurnalismului să se schimbe: prezentarea celor mai curioase, excepţionale, 
senzaţionale sau tragice evenimente ale existenţei cotidiene a făcut ca publicul presei 
să se lărgească necontenit şi astfel tirajele să crească exponenţial. În acelaşi timp, s-a 
produs şi modificarea practicilor gazetăreşti prin trecerea treptată de la jurnalismul de 
opinie la cel de informare şi în consecinţă căutarea celor mai curioase evenimente dar 
şi, uneori, „crearea” acestora. Deşi folosirea masivă a faptelor diverse în cadrul presei 
a avut numeroase efecte benefice, această practică a fost şi criticată, de vreme ce prin 
intermediul ei se prezenta o imagine a lumii violentă şi păcătoasă, prin expunerea în 
exces a sinuciderilor sau a crimelor. Această imagine era considerată nerealistă, dat fiind 
faptul că violenţa reală din cadrul societăţii a suferit un recul în perioada modernă faţă 
de perioadele istorice precedente. Se poate constata totodată că profilul presei româneşti 
din Transilvania nu a fost unul exclusiv politic şi cultural: presa din această zonă a în-
cercat să ofere cititorilor săi şi ştiri din actualitate, ancorate în viaţa cotidiană şi neutre 
din punct de vedere ideologic. Animatorii presei ardelene au realizat că introducerea 
faptelor diverse, alături de alte inovaţii, poate aduce o mărire a pieţei presei, datorită 
potenţialului lor de frapare şi de curiozitate dar şi pentru că erau informaţii destinate în 
principiu tuturor categoriilor de cititori, indiferent de cultura acestora: faptele diverse nu 
necesitau, pentru a fi înţelese, cunoştinţe specifice nici unui domeniu, aşa cum se întâm-
pla în cazul ştirilor politice economice sau culturale. În cadrul presei din Transilvania, 
faptele diverse au fost relativ numeroase, acestea aflându-se de cele mai multe ori în 
ultimile pagini ale publicaţiilor făcând parte repertoriul presei încă de la începuturile 
sale. Acest gen a fost cultivat în toate formele sale: prezentarea de curiozităţi știinţifice, 
geografice, sub forma întâmplărilor neobișnuite petrecute în lumea întreagă, prezentarea 
de calamităţi, accidente şi catastrofe și totodată prin abordarea resorturilor patologice 
ale naturii umane (violenţa în forma sa maximală: sinucideri, crime). 


