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Cuvinte cheie:  

Gura Satului, presă, caricatură, revistă, Transilvania, satiră, umor, ironie, presă satirică, a doua 

jumătate a secolului XIX. 

 

 

Rezumat 

 

 

Ion Breazu spunea: „Presa Transilvaniei a fost timp de un secol laboratorul uriaş al conştiinţei 

naţionale”.1 Această metaforă, pe cât de pătrunzătoare pe atât de veridică, arată rolul de necontestat pe care 

presa transilvăneană l-a avut în atingerea ţelului suprem al poporului român din Transilvania, şi anume, 

lupta sa pentru eliberarea socială şi naţională. 

În acei ani îmbibaţi de evenimente cruciale care au decis hotărâtor soarta poporului român, cum a 

fost cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, viaţa presei româneşti era realmente înfloritoare, datorită 

bogăţiei subiectelor dezbătute în paginile gazetelor vremii, iar rolul acesteia era esenţial în oglindirea 

obiectivă a realităţilor timpului.  

Studiul de faţă reprezintă un demers interdisciplinar care împleteşte istorie, istoria artelor şi 

filologie în scopul oferirii unei imagini clare asupra conlucrării dintre aceste domenii în editarea cu succes a 

revistei satirice Gura Satului, gazetă ale cărei articole şi caricaturi ilustrează în mod semnificativ realităţile 

sociale, politice şi economice ale celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea din Transilvania.  

Prezenta cercetare ştiinţifică este structurată pe şase capitole care se doresc a evidenţia rolul 

indiscutabil pe care presa satirică l-a avut de-a lungul uneia dintre cele mai frământate perioade din istoria 

existenţei poporului român transilvănean. În asemenea vremuri, unica modalitate ca transilvănenii să poată 

rămâne uniţi în simţăminte şi gândire şi să-şi întărească puterea de a lupta pentru eliberarea naţională, 

autonomia teritorială, vorbirea limbii române şi, în final, pentru reîntregirea neamului românesc a fost presa 

iar exponenta acesteia, revista Gura Satului, a jucat atunci un rol esenţial. Prin articolele sale, de cele mai 

multe ori cutezătoare prin francheţea subiectelor publicate dar mai ales prin intermediul caricaturilor sale, 

această revistă etalează un caracter militant care a reprezentat suportul moral, cultural şi ideologic al luptei 

românilor din Transilvania de a-şi menţine existenţa ca entitate socială, culturală şi naţională în vremea 

regimului dualist (1867-1918) şi care, prin urmare, o îndreptăţeşte la o analiză atentă şi aprofundată. 

Într-o perioadă atât de efervescentă din punct de vedere politic, social şi cultural precum au fost 

sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, presa era cea care îşi asuma rolul de a expune în maniera 

cea mai directă şi veridică realităţile vremii. Presa reprezenta atunci cel mai important mijloc de informare 

şi educare a publicului, oglinda tuturor evenimentelor petrecute sau care urmau să aibă loc. Această funcţie 

vitală pe care presa o îndeplineşte în viaţa societăţii este impresionant de bine surprinsă în vorbele marelui 

                                                 
1 Ion Breazu, Literatura Transilvaniei: Studii. Articole. Conferinţe., Bucureşti, Ed. Casa Şcoalelor, 1944, p.11, apud 
Mircea Popa, Valentin Taşcu, Istoria presei româneşti din Transilvania de la începuturi până în 1918, Bucureşti, Ed. 
Tritonic, 2003, p. 254. 



6 

poet Octavian Goga, care spunea: „Totdeauna am văzut în presă un plămân prin care respiră conştiinţa 

publică şi, în acelaşi timp, un mijloc de îndrumare a maselor”.2 

Acelaşi rol esenţial l-a avut presa peste tot în lume, mai întâi în Anglia, Franţa sau Germania 

secolului al XVII-lea, unde ea şi-a arătat primele semne de existenţă, mai apoi în tot restul Europei, pentru 

ca, abia pe la sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea, aceasta să-şi facă simţită 

prezenţa şi în spaţiul românesc, întârziere datorată evenimentelor zbuciumate la care istoria noastră a fost 

martoră încă din cele mai vechi timpuri. 

Îndeplinind multiple roluri, presa, în general, şi presa satirică, ca ramură importantă a sa, devin, 

pentru români, mijloc de informare, de educare, de conştientizare asupra realităţilor vremii, de delectare, şi, 

poate mai presus de toate, instrument de luptă şi de sprijinire a luptei românilor pentru dobândirea 

libertăţilor şi unităţii naţionale într-o perioadă în care soarta naţiunii noastre a fost decisă hotărâtor. Această 

perioadă învolburată, şi anume cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi primii ani ai secolului al 

XX-lea, se doreşte a fi mai întâi descrisă din punct de vedere istoric, al tuturor evenimentelor politice, 

sociale, culturale şi economice esenţiale acelor vremuri, pentru a putea fi construit un fundal limpede al 

contextului în care presa transilvăneană a luat contur şi pentru a putea fi pe deplin înţelese locul şi 

importanţa exponentei sale, revista Gura Satului.  

Evenimente istorice cruciale în viaţa naţiunii române din Transilvania precum Revoluţia de la 

1848–1849, încheierea acordului austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria la 1867, 

înfiinţarea Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA) la 

1861, constituirea Partidului Naţional Român în 1881, alcătuirea „Memorandumului” din 1892,  precum şi 

alte evenimente de importanţă politică, culturală, religioasă sau economică stau mărturie efervescenţei 

ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea şi creionează profilul complex al unui secol de referinţă în istoria 

Transilvaniei. Aceste momente de însemnătate istorică precum şi multe altele constituie obiectul studiului 

realizat în Capitolul I, intitulat Transilvania în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea care are în 

vedere configurarea contextului istoric şi politic al vieţii românilor transilvăneni în cea de-a doua jumătate 

a secolului al XIX-lea şi debutul secolului al XX-lea, reliefând aspecte esenţiale ale Revoluţiei de la 1848 

din Transilvania, ale perioadei neoabsolutismului (1849–1860), ale evenimentelor petrecute între liberalism 

şi dualismul austro-ungar şi ale grelei perioade dualiste. În egală măsură, această primă parte a cercetării 

ştiinţifice studiază contextul socio-cultural precum şi cel economic al Transilvaniei în această perioadă 

pentru a oferi o imagine completă asupra tuturor aspectelor vieţii locuitorilor inimii pământului românesc, 

asupra curajoasei lor lupte pentru câştigarea libertăţilor naţionale în cadrul căreia, unul din pionii principali 

a fost presa.   

Din momentul apariţiei presei, aceasta a avut un permanent rol de oglindă a tuturor tipurilor de 

evenimente, de la cele politice, sociale, economice până la cele artistice şi literare, deoarece, după cum bine 

surprindea Ion Gr. Cherciu, „Istoria presei unui popor se integrează exact în istoria generală a lui, ca o 

                                                 
2 Ion Breazu, Literatura Transilvaniei,  p.11, apud Mircea Popa, Valentin Taşcu, Istoria presei româneşti, p. 254. 
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cumpănă sensibilă a vieţii culturale şi social-politice”.3 În consecinţă, presa a apărut dintr-o necesitate a 

exprimării în scris a tuturor acestor evenimente istorice, fiind un adevărat barometru al vieţii politice, 

economice şi cultural-literare într-o perioadă în care se lupta intens pentru dezvoltarea conştiinţei naţionale 

şi existenţa unei unităţi politice şi culturale la români. 

Oglindirea adevărurilor social-istorice ale celei de-a doua jumătăţi a veacului al XIX-lea se face în 

presă, în modul cel mai obiectiv cu putinţă, prin intermediul satirei, umorului şi ironiei ale căror săgeţi 

necruţătoare critică nedreptăţile sociale, biciuiesc viclenia înşelătorilor, îndreaptă viciile şi răutatea 

omenească. Ele sunt acele instrumente în spatele cărora presa a putut să ascundă revolta cititorilor săi vis-à-

vis de nedreptăţile vremii şi prin care tot ea a putut să o transmită mai departe, elegant şi mascat, tocmai 

acelora pe care intenţionează să-i demaşte. În consecinţă, vorbele lui Tudor Muşatescu „Satira adevărată e 

ca acul. Înţeapă nu ca să împungă, ci ca să coase”4, exprimă faptul că suprema finalitate a satirei este, 

aşadar, una constructivă. 

Astfel, cel de-al doilea capitol al prezentei cercetări, purtând titlul Presa românească din 

Transilvania la graniţa dintre secolele XIX – XX, are ca obiectiv oferirea unei imagini asupra presei 

româneşti din acea perioadă şi a presei satirice, ca parte integrantă a acesteia. Pornind de la un istoric al 

apariţiei şi dezvoltării presei în lume şi, cu precădere în spaţiul european, se va face o trecere treptată spre o 

descriere a începuturilor presei româneşti, a modului în care aceasta s-a încadrat în presa europeană sau 

mondială, a emancipării acesteia în sensul specializării sale. Studiul va încerca să restrângă analiza la un 

anumit gen de presă, şi anume cea satirică, oprindu-se asupra apariţiei şi evoluţiei ei, particularizând 

fenomenul de presă satirică la zona transilvăneană şi discutând rolul pe care aceasta l-a avut în viaţa 

românilor de acolo. De asemenea, în prima parte a sa, capitolul îşi propune să aducă în discuţie conceptele 

de satiră, umor şi ironie în presă, ca modalităţi de oglindire a adevărului social-istoric, încercând o definire 

a fiecăruia dintre ele şi o delimitare a rolului lor în presă. După clarificarea acestor noţiuni, este abordată o 

altă modalitate artistică de transmitere a mesajului satiric în presă şi anume caricatura. Aceasta este 

analizată din punctul de vedere al rolului său şi al caracterului său militant în cadrul presei satirice, 

făcându-se referiri concrete legate de locul pe care caricatura îl ocupă în cadrul diferitelor reviste satirico-

umoristice din Transilvania. 

De asemenea, studiul de faţă îşi propune să realizeze, prin intermediul celui de-al treilea capitol al 

său, Gura Satului – revistă satirică ilustrată din Transilvania (1867-1881; 1901-1903), o analiză a unei 

reviste care este reprezentativă pentru acest gen de presă din Transilvania celei de-a doua jumătăţi de secol 

XIX şi începutului de secol XX. Este vorba de Gura Satului (1867-1881; 1901-1903), care, între revistele 

satirice ale epocii, se distinge ca una de răsunet, atât prin istoria existenţei sale cât şi prin varietatea 

tematicii abordate şi a modalităţilor de transmitere a mesajului său satiric.  

Exponentă de bază a presei satirice transilvănene, atât prin articolele sale cât şi prin reprezentarea 

sa grafică, revista Gura Satului este o publicaţie căreia merită să i se acorde atenţie deosebită din mai multe 

                                                 
3 Ion Gr. Cherciu, Genuri şi specii publicistice în presa umoristică românească de la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
Cluj-Napoca, 2000, p. 6. 
4 Tudor Muşatescu apud Elena Macavei, Umorul, p. 433. 
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motive. Mai întâi, pentru că, în ciuda adversităţilor istorice din Transilvania ultimelor decenii ale secolului 

XIX, această publicaţie a apărut cu îndârjire, fără întrerupere, timp de paisprezece ani şi apoi, a fost reluată 

după o întrerupere de douăzeci de ani, tot din dorinţa de a oferi publicului cititor ore de „aleasă desfătare” şi 

crâmpeie de realitate obiectivă. Cele patru perioade şi locuri de apariţie ale gazetei, respectiv Pesta (1867-

1871), Arad (1871-1879), Gherla şi ulterior Gherla şi Arad (1879-1881) şi din nou Arad (1901-1903) stau 

mărturie pentru consecvenţa şi seriozitatea cu care revista a ieşit de sub lumina tiparului. Un alt motiv de 

apreciere al acestui periodic se datorează, fără echivoc, personalităţilor vremii cu care aceasta a colaborat şi 

care au dăruit paginilor sale mostre de talent literar-artistic, etalând o paletă variată de subiecte legate de 

evenimente politice, sociale sau culturale specifice diferitelor momente, redate printr-o diversitate de genuri 

şi forme literare epice, lirice sau dramatice, îmbrăcate în mantia satirei cu finalităţi moralizatoare.   

Acest ton satiric al scrierilor ce transpar din paginile revistei Gura Satului este, pe de o parte lăsat 

la latitudinea interpretării parodiilor, caricaturilor, epigramelor, fabulelor, baladelor, reportajelor, 

epistolelor ş.a. iar pe de altă parte, exprimat direct, ca intenţie clară a autorilor articolelor, oameni „pururea 

veseli şi zimbitori”5 de a-şi împrăştia fulgerele asupra tuturor mişeilor şi nedrepţilor, făţarnicilor şi 

trădătorilor6 ale căror acţiuni intenţionează a le combate prin intermediul scrierilor lor. 

Nume precum Ioan Slavici, Alexandru Macedonski, G. Sion, Grigore Alexandrescu, A. 

Depărăţeanu, Ion Creangă, Iosif Vulcan, M. V. Stănescu, I. Russu-Şirianu ş.a. reprezintă dovada vie că 

această revistă s-a bucurat de colaborări literare cu personalităţi dintre cele mai alese ale vremii, multe 

dintre ele făcându-şi ucenicia în paginile acestei foi, şi a căror valoare i-a consacrat în timp printre marii 

clasici ai literaturii române. 

 Gura Satului este o revistă care se bucură de un public extrem de numeros şi variat, format atât 

din românii transilvăneni dar şi de maghiari şi germani din Austro-Ungaria, cărora li se răspunde la 

rubricile de corespondenţă în limba lor maternă. Păturile sociale din care fac parte cititorii acestei reviste 

sunt complet reprezentate, de la clerici, avocaţi, profesori, studenţi, funcţionari, până la târgoveţi, negustori 

dar şi ţărani. La rândul lor, rubricile revistei sunt şi ele complexe. Ele abordează subiecte dintre cele mai 

diverse, de la redarea realităţilor social-politice prin intermediul unor poezii, povestiri, epistole, scenete, sau 

caricaturi la anunţuri publicitare sau de alte genuri, ori corespondenţă directă cu cititorii. Împletirea, în 

paginile revistei, a creaţiilor inspirate din folclorul românesc cu pasaje eminamente literare şi cu caricaturi a 

căror expresivitate depăşeşte de multe ori limbajul scris conferă acesteia o originalitate care atrage şi 

cititorul zilelor noastre, cu atât mai mult cu cât multe dintre temele dezbătute, mai ales cele din sfera 

socialului, îşi găsesc similitudini cu realităţi ale secolului nostru.  

Prezentul demers ştiinţific demonstrează că, prin programul său, tematica abordată, genurile şi 

speciile literare prezente şi, nu în ultimul rând, prin efectul pozitiv pe care l-a avut asupra cititorilor săi, 

revista Gura Satului (alături de alte publicaţii precum Calicul sau Vulturul) marchează „perioada de 

                                                 
5 Gura satului, Nr. 28, Gherla, 1880, p.1.  
6 Ibidem. 
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eflorescenţă a presei satirice româneşti din Transilvania”7, rămânând o revistă de referinţă pentru presa 

transilvăneană a sfârşitului de secol XIX şi începutului de secol XX dar care are şi reale ecouri în 

contemporaneitatea noastră.  

 Una dintre componentele de bază ale presei satirice este ilustraţia, de cele mai multe ori 

caricaturală, care formează împreună cu cuvântul un tot umoristico-satiric menit să critice biciuitor, să 

îndrepte dar şi să înveselească. Aceste multiple valenţe îndeplinite de caricatură au consacrat-o drept gen 

artistic dar şi publicistic al cărui rol rămâne esenţial în existenţa şi buna receptare a presei satirice. Din 

acest motiv, lucrarea de faţă,  încearcă să ofere o abordare teoretico-practică a caricaturii, aşa cum este ea 

reprezentată în paginile revistei satirice Gura Satului, una dintre cele mai îndelungate şi mai bine receptate 

publicaţii satirice ilustrate ale românilor transilvăneni în perioada dualismului austro-ungar.  

 Acest lucru este realizat prin intermediul capitolului IV, intitulat Caricatura şi rolul său în cadrul 

societăţii , care îşi propune să realizeze o trecere de la teoretic la practic în ceea ce priveşte acest gen artistic 

printr-o analiză care se va axa asupra caricaturii şi rolului acesteia în cadrul societăţii, pornind de la o 

abordare a genului caricatural din perspectiva teoretică, a originii, dezvoltării, evoluţiei şi spaţiului său de 

manifestare atât la nivel european dar şi mondial, al categoriilor sale, al tipurilor de comic pe care îl 

transmite şi până la manifestarea concretă a caricaturii în spaţiul românesc.  

 Astfel, se încearcă mai întâi o abordare teoretică a caricaturii, făcându-se o definire a acestui gen 

artistic şi o trasare a originilor şi evoluţiei sale în spaţiu şi timp. Aşadar, la început, rolul caricaturii a fost 

acela de a relaxa, de a distra privitorul dar şi pe creatorul său care schiţa personaje sau scene din realitatea 

contemporană accentuând aspecte criticabile ale acestora. Treptat, caricatura primeşte valenţe social-

moralizatoare care îi conturează acestui tip de artă un cu totul alt statut. În ceea ce priveşte cronologia 

evoluţiei acestui gen artistic, primele semne de manifestare ale caricaturii datează încă din îndepărtata 

Antichitate însă, naşterea caricaturii în adevăratul sens al cuvântului poate fi punctată în Italia secolului al 

XVII-lea, urmată apoi de Franţa sau Anglia unde caricatura devine o artă dedicată poporului. Mai apoi, 

succesul ilustraţiei este asigurat în secolul al XIX-lea de evoluţia tehnicii deopotrivă cu evoluţia generală 

cunoscută de ţările în care se dezvoltă primele semne de industrialism. Acest secol reprezintă în fapt 

perioada de înflorire supremă a jurnalismului şi a litografiei care au avut rolul unui tărâm fertil în 

dezvoltarea fără precedent a caricaturii. În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, caricatura este 

aplaudată la scenă deschisă căci acesta este momentul cel mai înfloritor al presei satirice ilustrate. Acest 

gen îşi continuă reprezentarea, cu acelaşi succes, şi în secolele XX şi XXI, când continuă să fie pe larg 

practicată în cadrul presei, pe lângă caricatura de şevalet şi caricatura benzilor desenate care sunt practicate 

şi ele într-o manieră deloc neglijabilă. 

 În ceea ce priveşte categoriile de caricatură, se poate vorbi de caricatura socială, care se opreşte 

îndeosebi asupra aspectelor criticabile din societate, de caricatura politică, care abordează subiecte de 

importanţă politică într-o anumită etapă a unei naţiuni, de caricatura de moravuri, care vizează conduita 

morală a membrilor unei societăţi, de caricatura portretistică cu scop exclusiv de divertisment ş.a., oricare 

                                                 
7 Livia Grămadă, Presa satirică, p. 21. 
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dintre aceste tipuri de caricatură fiind determinată de evenimentele social-istorice în succesiunea lor mai 

degrabă decât de diferitele valenţe stilistice. 

Lucrarea încearcă în continuare să se oprească şi asupra comicului caricaturii deoarece aceasta 

înseamnă, fără doar şi poate, o artă a râsului. În mod primordial, caricatura evidenţiază defecte fizice sau 

trăsături de caracter demne de critică, însă, intrând în profunzimea sensurilor sale, în spatele etalării acestor 

defecte, caricaturistul critică, pe lângă o anumită tipologie umană, şi o clasă socială, un eveniment social-

istoric, un partid politic etc. Aşadar, comicul rămâne conceptul care stă la baza caricaturii, orice desen 

caricatural lipsit de accente comice rămânând o creaţie artistică incompletă.  

Referitor la manifestarea acestui gen artistic în România, caricatura se naşte aici în secolul al XIX-

lea, odată cu dezvoltarea presei satirice ilustrate, tradiţia sa fiind continuată şi în secolul XX, când se pune 

mult accent pe caricatura portretistică dar şi în zilele noastre. 

Făcând o trecere de la general la particular sau de la aspectele teoretice la cele practice, s-a 

realizat, prin intermediul capitolului V, intitulat Grafica revistei Gura Satului, o analiză concretă a unor 

caricaturi reprezentative pentru această revistă care ocupă un loc distinct între publicaţiile de gen din 

Transilvania celei de-a doua jumătăţi de secol XIX şi începutului de secol XX. Aceste desene au fost 

comentate atât prin prisma detaliilor tehnico-artistice dar şi din perspectiva tematicii expuse şi a 

semnificaţiei mesajului lor.  

Astfel, caricaturile pe teme politice reliefează probleme de politică internă actuală fiecărui moment 

în care acestea sunt publicate, de la diverse legi, activitatea Dietei, non-participarea românilor la viaţa 

politică a statului, anumite figuri de politicieni şi receptarea rolului lor în cadrul societăţii transilvănene ş.a., 

şi foarte rar, chestiuni de politică externă. Caricaturile pe teme sociale, foarte numeroase, sunt şi ele pe larg 

analizate, punându-se accent pe caricaturizarea femeilor şi a rolului lor în societate şi reliefând aici 

superficialitatea, ipocrizia şi, în general, slăbiciunile celor mai multe dintre acestea, îndeosebi reprezentante 

ale burgheziei. De asemenea, un număr considerabil dintre ilustraţiile cu tematică socială caricaturizează 

instituţia căsătoriei, satirizând materialismul tinerilor în alegerea partenerilor. Defectele umane şi proastele 

moravuri sunt şi ele aduse în prim plan de către peniţa caricaturii, încercându-se prin aceasta o corectare a 

lor. Relaţiile sociale interetnice fac şi ele obiectul desenelor caricaturale ale revistei dată fiind perioada 

istorică în care aceasta apare. Astfel, încercarea de convieţuire pe acelaşi teritoriu a românilor cu maghiarii 

a reliefat îndeajuns de multe diferenţe caracteriale încât să poată constitui subiectul multora dintre 

caricaturile Gurii Satului. Religia şi problemele legate de biserică nu sunt nici ele uitate, cu atât mai mult cu 

cât permanenta încercare a ungurilor de a deznaţionaliza populaţia românească transilvăneană s-a realizat şi 

prin intermediul bisericii. Datorită fervenţei acestui deziderat, ideea de naţionalitate şi de păstarare a 

identităţii naţionale sunt, de asemenea, constante printre ilustraţiile publicaţiei în discuţie. Cât despre 

folosirea limbii române sau, mai bine spus, a interzicerii folosirii ei, precum şi despre dreptul românilor de 

a realiza un învăţământ necenzurat în limba maternă, au fost alese şi comentate caricaturi semnificative 

legate de acest subiect. Pe lângă aceste teme principale ale numerelor revistei, lucrarea a încercat să 

surprindă şi alte subiecte abordate de ilustraţii deosebit de expresive prin tonalitatea lor ironică.  
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Important de remarcat este faptul că, perioada cea mai prolifică a etalării desenului caricatural în 

această publicaţie este cea a primilor patru ani de existenţă (1867-1871), atunci când ea a fost editată la 

Pesta, şi când, fiecare număr al său conţinea pe ultima sa pagină una sau două caricaturi pe teme de 

actualitate. Odată cu mutarea redacţiei la Arad, revista îşi păstrează tendinţa de a delecta publicul cititor cu 

desene caricaturale însă, ele sunt mai puţine ca număr pentru ca, spre sfîrşitul primei perioade de publicare 

acestea să devină puţin mai rare. A doua serie de apariţie (1901-1903) conţine şi ea ilustraţii dar nu toate 

sunt în sens caricatural ci mai degrabă de desen care însoţeşte anumite dialoguri, anecdote sau articole.  

Aşadar, bucurându-se de o varietate tematică extraordinară, caricaturile revistei satirice Gura 

Satului acoperă aproape toate domeniile vieţii românilor transilvăneni între 1867-1881 şi 1901-1903, 

satirizând toate aspectele criticabile ale acesteia, dezvoltându-le inteligenţa prin strădania lor de a descifra 

substratul fin al desenului, îmbărbătându-i să lupte cu îndârjire pentru îndeplinirea năzuinţelor lor naţionale, 

sociale şi politice şi, nu în ultimul rând, făcându-i să zâmbească în vremuri în care doar umorul a fost 

unicul şi cel mai bun prieten al lor. Această strânsă prietenie între poporul român şi umor rămâne 

legendară, căci el a ştiut să guste întotdeauna picanteriile satirico-umoristice ale vieţii, cunoscând faptul că, 

în spatele oricărei glume şi implicit a unei caricaturi, se găseşte un mare adevăr de necontestat. 

Acesta este şi motivul pentru care Gura Satului şi-a găsit un larg ecou în secolele XX şi XXI când, 

după optzeci de ani de tăcere, arădenii, locuitorii tărâmului publicării acestei reviste, au hotărât să intre din 

nou în „gura satului” printr-un festival de satiră şi umor sătesc purtând acelaşi nume ca şi revista, care a 

devenit internaţional cu timpul, şi ale cărui legături cu revista secolului al XIX-lea sunt strânse şi 

incontestabile. Acest festival reiterează de treizeci de ani neîntrerupt, spiritul şi frumuseţea umorului 

popular şi rolul său relaxant dar şi moralizator, aşa cum la timpul său, revista Gura Satului a reuşit să 

destindă biciuitor feţele publicului secolului al XIX-lea prin articolele şi caricaturile sale. Participarea 

autoarei la ultima ediţie a acestui festival, în august 2011, a făcut posibilă o creionare autentică a 

trăsăturilor acestei manifestări culturale, un contact real cu organizatorii săi, personalităţi participante, 

degustarea unor mostre de umor popular autentic care au permis realizarea ultimei părţi a acestei cercetări 

ştiinţifice, cel de-al şaselea capitol care poartă titlul Ecourile revistei Gura Satului  în secolele XX – XXI şi 

care intenţionează să dovedească faptul că atmosfera secolului al XIX-lea poate fi uşor percepută şi în 

contemporaneitate. Izul Gurii Satului, importanţa sa, rolul său în devenirea naţională a transilvănenilor 

dăinuie cu ajutorul acestui festival dar şi prin alte indicii bănăţene care întăresc ideea că trecutul nu a fost 

doar al străbunilor noştri ci este şi al nostru şi va fi, cu siguranţă şi al urmaşilor noştri. Acest festival este 

mărturia vie că marile realizări ale timpului nu sunt lăsate uitării.  

Concluzionând, prezentul demers interdisciplinar care a împletit istorie, literatură, artă şi mostră de 

cultură autentică doreşte să pună în lumină o revistă care, destul de puţin amintită în bibliografia de 

specialitate, merită să fie evocată deoarece, într-un secol în care presa era unicul mijloc prin care publicul 

transilvănean cunoştea, se îmbărbăta, se încărca spiritual ori se elibera de tensiunea vorbelor ce nu puteau fi 

spuse, Gura Satului a fost o publicaţie care, prin articolele şi ilustraţiile sale, a spus lucrurilor pe nume, 

oricât de dureros sau plăcut a fost pentru cititori, întărind, odată în plus, înţeleptele vorbe ale marelui 
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romancier englez Joseph Conrad care spunea: „O caricatură înseamnă să pui faţa unei glume pe trupul 

adevărului.”8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 www.rightwords.ro 
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