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Rezumat 

 

Cuvinte-cheie: repere istorice, revistă de cultură, cenzură, editorialistică, tradiţie, artă, 

ideologie, precursori, fenomen literar, context socio-politic, articole, ştiinţă, 

învăţământ, teorie, istorie şi critică literară, cronică literară. 

 

Teza de faţă se încadrează într-un demers analitic de tip monografic privitor 

la seria nouă a săptămânalului de cultură „Tribuna”, apărută la Cluj-Napoca între 

1957-1989. Ea s-a născut ca urmare a unei preocupări mai vechi pe care am avut-o în 

perioada studiilor universitare la nivel de licenţă şi masterat pentru tematica vieţii 

cultural-artistice din Ardeal, dar mai ales pentru cea a Clujului, văzut ca centru de 

formare şi de emanaţie a nenumărate valori ale spiritului. Această alegere a avut deci 

ca punct de plecare un interes personal, dar ea a întărit convingerea pe care ne-am 

format-o în timp că revista în cauză este ilustrativă pentru întreaga sferă a vieţii 

intelectuale clujene şi transilvănene, constituind una dintre cele mai prestigioase 

publicaţii culturale la nivel naţional. 

 În altă ordine de idei, opţiunea pentru caracterul monografic al tezei de faţă s-

a născut ca urmare a observaţiei că o astfel de lucrare lipseşte la ora actuală şi că ea ar 

aduce o informaţie utilă şi sistematică despre acest subiect, după părerea noastră 

insuficient studiat şi discutat. De aceea, am decis să abordăm mai întâi din perspectivă 

monografică activitatea revistei „Tribuna”, pentru a lăsa apoi loc, în mod firesc, unor 

aprofundări ale acestei teme de cercetare atât de generoase.  

Apoi, dată fiind istoria de mai bine de un veac a publicaţiei care poartă acest 

nume, a trebuit să operăm o reducţie, pentru a ne putea ocupa cum se cuvine de 

materialul respectiv şi pentru a nu ajunge la un rezultat foarte diluat al analizei pe care 

o întreprindem în această lucrare. Am decis deci să ne concentrăm atenţia asupra seriei 

noi a revistei „Tribuna”, cea apărută la Cluj, sub direcţia lui Ioanichie Olteanu, 
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începând cu 10 februarie 1957, mergând cu analiza noastră până la numerele din 

decembrie 1989, moment de cotitură în evoluţia acestui săptămânal de cultură. 

Considerăm că trecerea a peste două decenii de la evenimentele din 

decembrie 1989 constituie un răgaz suficient pentru a avea o perspectivă detaşată, 

obiectivă, asupra a ceea ce a însemnat viaţa culturală din România epocii comuniste. 

Plecăm de la premisa că nici în materie de cultură, nici în altă sferă a vieţii sociale, nu 

se poate evolua fără o bună cunoaştere a valorilor trecutului, care devin astfel un 

fundament absolut necesar pentru orice nou proiect izvorât din mintea umană. Din 

această perspectivă, considerăm că a doua jumătate a secolului al XX-lea reprezintă o 

epocă aparte în istoria vieţii culturale româneşti, deoarece în aceşti ani societatea 

românească în general şi intelectualitatea în special s-au confruntat cu nişte condiţii de 

viaţă şi de creaţie deosebite, impuse prin înseşi schimbările socio-politice prin care 

trecea ţara în vremea respectivă. Departe de a fi o perioadă de vid cultural, a doua 

jumătate a secolului al XX-lea a însemnat supravieţuirea culturii şi a spiritualităţii 

poporului român în condiţii vitrege, sub presiunea modelului sovietic care împingea 

către pierderea identităţii naţionale româneşti şi mai ales sub efectul constrângător al 

instituţiei cenzurii comuniste. 

Având în vedere toate aceste aspecte enunţate mai sus, ne-am propus şi 

credem că am reuşit să evidenţiem în lucrarea de faţă faptul că, în ciuda contextului 

socio-politic cu evidente accente ideologic-comuniste de la sfârşitul anilor ’50, revista 

„Tribuna” îşi păstrează conţinutul tematic înclinat cu precădere către subiecte extrase 

din viaţa culturală românească şi din cea de peste hotare, evitând pericolul de a-şi 

pierde din vedere idealul principal, acela de a constitui o platformă de expresie 

cultural-artistică la cel mai înalt nivel şi de a aluneca spre statutul de simplă portavoce 

a sistemului ideologic-comunist. Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze numărul 

mare şi varietatea subiectelor culturale şi ştiinţifice abordate, personalitatea 

redactorilor şi a colaboratorilor publicaţiei respective, precum şi liniile evolutive care 

pot fi observate în politica ei culturală, cu eventualele schimbări de atitudine sau, 

dimpotrivă, cu reafirmarea de-a lungul timpului a unor principii şi direcţii iniţiale. 
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După părerea noastră, studiul monografic al revistei „Tribuna” în anii orânduirii 

comuniste dovedeşte faptul că prin discutarea unor subiecte artistice şi culturale s-a 

putut crea un scut împotriva exagerărilor ideologizante ale vremii, un refugiu în faţa 

acestora, un mijloc de a le tempera.  

Practic, cunoaşterea aprofundată a unor publicaţii de cultură precum cea de 

care ne ocupăm în lucrarea de faţă permite generaţiilor noi de cercetători să înţeleagă 

mai bine maniera în care s-a produs supravieţuirea în plan cultural de-a lungul 

deceniilor 5-8 ale secolului al XX-lea, când intelectualii se confruntau în mod cert cu 

piedicile puse în calea lor de către cenzură, ca formă de acţiune a unui regim represiv. 

Îndrăznim chiar să afirmăm că, în faţa unor astfel de piedici, oamenii de cultură 

români au găsit adesea forme subtile care să le permită să exprime în limbaj artistic 

convingeri care nu puteau fi enunţate ca atare, fiind considerate contrare ideologiei 

vremii şi deci pasibile de represiune. 

În capitolul întâi al tezei noastre, am trecut în revistă istoricul numelui 

„Tribunei”, arătând legăturile pe care seria nouă apărută sub direcţia lui Ioanichie 

Olteanu le-a stabilit şi întreţinut cu „Tribuna” sibiană, scoasă şi condusă de Slavici 

între 14 aprilie 1884 şi 29 aprilie 1903, apoi cu celelalte două „Tribune”, cea arădeană, 

apărută timp de cincisprezece ani, între 1897 şi 1912, şi cea scoasă la Cluj sub direcţia 

lui Ion Agârbiceanu, în perioada interbelică (1938-1940).  Am arătat că, prin 

intermediul numelui lui Ioan Slavici, activitatea tribuniştilor se leagă de tradiţia 

publicisticii culturale din secolul al XIX-lea din Transilvania, tradiţie constituită în 

jurul unor publicaţii culturale care au marcat istoria literaturii române, precum 

„Gazeta de Transilvania”,  „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, „Familia” lui Iosif 

Vulcan şi „Telegraful român”. Considerăm că această înrudire este extrem de onorantă 

pentru săptămânalul de cultură clujean. 

În acelaşi prim capitol, am realizat o prezentare generală a seriei noi a revistei 

„Tribuna”. Astfel, am trecut în revistă redactorii-şefi care au condus săptămânalul 

clujean de cultură în perioada de care ne-am ocupat: Ioanichie Olteanu, Dumitru 

Mircea, Dumitru Radu Popescu şi Vasile Sălăjan. Am amintit, de asemenea, 
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principalii redactori şi colaboratori ai revistei: Al. Căprariu, Miron Scorobete, Ion 

Lungu, Vasile Rebreanu, Ion Rahoveanu, Negoiţă Irimie, Mircea Vaida, Ion Maniţiu, 

Dumitru Isac, Dan Rebreanu, Romulus Rusan, Constantin Cubleşan, Mircea Popa, 

Nicolae Dunăreanu, Radu Enescu, D. Ghişe, Ion Vlad, Ion Mărgineanu, 

academicianul Constantin Daicoviciu, Valeriu Bologa, Henri Jacquier, Ion 

Agârbiceanu, Tudor Arghezi, George Călinescu, Augustin Buzura, Nichita Stănescu, 

Ana Blandiana, Ioan Alexandru, Eugen Barbu, Tudor Vianu, Mircea Zaciu, Dumitru 

Micu, Ovid Crohmălniceanu, Domiţian Cesereanu, Ion Vlad, Ion Pop, Adrian Marino, 

Liviu şi Ioana Em. Petrescu, Marian Papahagi, Ioana Bot şi alţii. 

Am dedicat capitolul al doilea al tezei noastre evidenţierii liniei ideologice a 

publicaţiei, prin analiza Cuvântului de început, editorialul primului număr al seriei 

noi, apărut sub semnătura colectivului de redacţie, dar şi a altor materiale sugestive 

din numărul inaugural. Am subliniat în acest capitol obiectivele principale ale 

„Tribunei”, care au fost urmărite constant pe parcursul celor trei decenii de care ne-am 

ocupat. Ea îşi propune să fie în egală măsură o publicaţie culturală şi una de atitudine, 

o formatoare de gusturi şi de opinii. Un alt obiectiv tribunist pe care l-am scos în 

evidenţă este depăşirea statutului de revistă provincială, prin reflectarea vieţii artistice 

şi ştiinţifice din toate regiunile româneşti, inclusiv a producţiilor culturale ale 

minorităţilor naţionale, la care se adaugă racordarea permanentă la viaţa cultural-

artistică de peste hotare.  

Capitolul al treilea al tezei noastre a fost dedicat reflectării fenomenului 

artistic românesc în seria nouă a revistei „Tribuna”. Amploarea dimensiunilor acestuia 

în raport cu capitolele anterioare se datorează exclusiv marii varietăţi a formelor de 

manifestare a vieţii cultural-artistice şi ştiinţifice româneşti din a doua jumătate a 

secolului al XX-lea, aşa cum apare ea reflectată în rubricile şi coloanele revistei 

„Tribuna”. Primele două subdiviziuni ale acestui capitol au fost consacrate poeziei şi 

prozei, ca forme de manifestare principale ale creaţiei literare. Studiul numerelor 

„Tribunei” apărute între februarie 1957 şi decembrie 1989 au evidenţiat interesul 

constant al colectivului de redacţie pentru selectarea şi promovarea creaţiei literare 
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autentice, fie că e vorba despre scriitori deja consacraţi, fie despre tinere condeie sau 

chiar debutanţi. Operele publicate fragmentar, în foileton sau chiar integral în revistă 

au fost selectate pe criterii estetice, valorice, preponderente fiind cele aparţinând 

spaţiului literar românesc. Totuşi, nu sunt neglijate în coloanele „Tribunei” nici 

creaţiile unor scriitori ardeleni de limbă maghiară şi nici traducerile din literatura 

universală.  

În al treilea subcapitol ne-am ocupat de ramura disciplinară reprezentată de 

teoria, istoria şi critica literară românească, aşa cum este ea găzduită cu generozitate 

de paginile publicaţiei clujene. Ea beneficiază de colaborarea unor personalităţi 

consacrate precum: Tudor Vianu, Perpessicius, Şerban Cioculescu, Mircea Zaciu, 

Eugen Simion, Constantin Ciopraga, Alexandru Piru, Ovidiu Papadima, Constantin 

Noica, Nicolae Balotă, Cornel Regman, Henri Jacquier, Dumitru Micu, Vasile 

Fancahe, Eugeniu Sperantia, Adrian Marino, Ion Vlad, Ion Pop, Liviu Petrescu, 

Marian Papahagi, Ioana Em. Petrescu, Nicolae Steinhardt, Ion Negoiţescu, Liviu 

Rusu, Mircea Handoca, Lidia Bote, Nicolae Lascu şi alţii. 

În subcapitolul dedicat cronicii de carte, ne-am văzut nevoiţi, din pricina 

amplorii deosebite a materialului publicistic discutat şi analizat, să operăm o selecţie 

destul de strictă. Prin urmare, am decis să urmărim exclusiv preocuparea redactorilor 

şi colaboratorilor tribunişti pentru recenziile apariţiilor de carte de literatură, atât 

română, cât şi străină. Analiza exemplelor selectate ne-a condus către necesitatea de a 

reliefa în mod deosebit profesionalismul cu care colectivul de redacţie al revistei 

„Tribuna” a ştiut să acopere o piaţă a cărţii extrem de vastă şi variată şi să-şi ţină în 

permanenţă la curent cititorii cu cele mai noi apariţii editoriale, oferind grile de lectură 

foarte pertinente, importante în cultivarea gustului literar al publicului larg. 

Colectivul de redacţie al „Tribunei” a acordat spaţii largi studiilor de 

etnografie şi folcloristică, considerând creaţia populară drept una dintre componentele 

fundamentale ale spiritualităţii româneşti. Acest lucru ne-a obligat să acordăm o 

secţiune specială din teza noastră reflectării folclorului în paginile revistei clujene. 
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Am consacrat un subcapitol articolelor pe teme lingvistice publicate de-a 

lungul anilor în „Tribuna”. Cu această ocazie, am evidenţiat colaborarea la revista 

clujeană a unor cercetători de prim rang din acest domeniu de activitate ştiinţifică, 

printre care îi amintim pe Henri Jacquier, Emil Petrovici, Ioan Pătruţ, Dimitrie 

Macrea, Gavril Scridon, Gheorghe Bulgăr ori Iosif Pervain. 

Subcapitolele dedicate teatrului şi cinematografiei au reflectat maniera în 

care redactorii şi colaboratorii „Tribunei” au afirmat şi dovedit rolul Clujului ca centru 

cultural-artistic de prim rang al ţării, fără a neglija însă legăturile fireşti întreţinute cu 

alte asemenea centre şi mai ales cu bogata viaţă artistică a capitalei. Am avut în vedere 

marea varietate a textelor publicate în revista clujeană pe aceste teme: articole, cronici 

de teatru şi film, interviuri cu mari personalităţi ale scenei teatrale şi cinematografice 

româneşti şi din străinătate. Am reliefat, de asemenea, spiritul critic şi educativ al 

acestor texte publicate în revista „Tribuna”, care a urmărit permanent educarea 

gustului artistic al publicului său cititor. 

Reflectarea preocupărilor tribuniştilor pentru artele plastice şi pentru 

prezentarea creaţiei autentice a constituit şi ea nucleul unui subcapitol special. Am 

arătat aici că revista clujeană a găzduit o mare diversitate a formelor de manifestare a 

creaţiei plastice, de la pictură şi sculptură, până la actul creator popular, profund 

original, ilustrat spre exemplu prin demersul lui Stan Ioan Pătraş, părintele Cimitirului 

vesel de la Săpânţa. 

Subcapitole speciale ale lucrării noastre au fost apoi consacrate unor 

discipline precum: muzicologia, publicistica, ştiinţa, învăţământul şi sportul, ca ramuri 

ale cunoaşterii umane. La acestea se adaugă analizele unor tipuri de texte jurnalistice, 

printre care se numără articolele aniversare şi comemorative, reportajul, editorialul şi 

articolele pe teme politice. 

Varietatea tematic-disciplinară a materialelor oferite de seria nouă a revistei 

„Tribuna” dovedeşte dorinţa expresă a colectivului de redacţie de a reflecta fidel viaţa 

cultural-artistică şi ştiinţifică românească în toate ramurile şi formele ei de 

manifestare. 
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Desigur, nu am putut face abstracţie în cercetarea noastră de fenomenul 

intruziunii politicului, mai precis al ideologiei socialist-comuniste în toate sferele de 

activitate reflectate în materialele publicate în săptămânalul „Tribuna” între februarie 

1957 şi decembrie 1989. Din această perspectivă, am încercat să reliefăm modalitatea 

prin care colectivul de redacţie a reuşit să păstreze linia ideologică tradiţională a 

revistei, care este aceea a promovării valorilor cultural-artistice şi ştiinţifice autentice, 

atenuând influenţele politice ale momentului, manifestate prin fenomenul cenzurii şi 

cel al propagandei de partid. Mai mult, am încercat să abordăm o atitudine detaşată şi 

obiectivă în procesul analizării articolelor pe teme politice, considerând că ele 

constituie adevărate radiografii ale evoluţiei societăţii româneşti în deceniile şase - 

opt, fără de care înţelegerea condiţiei intelectualilor în general şi a artiştilor în special 

nu ar fi posibilă. 

Cu titlu de concluzie, afirmăm că revista „Tribuna” îşi găseşte locul firesc 

printre celelalte publicaţii culturale româneşti contemporane ei, oferind cititorilor săi, 

de-a lungul celor peste trei decenii, materiale variate, de o certă valoare cultural-

ştiinţifică, care au putut constitui o alterantivă la degradarea tot mai accentuată a 

valorilor autentice ce s-a produs în anii comunismului. Se cuvine să facem aici 

observaţia că revistele de cultură, printre care se numără la loc de cinste „Tribuna” 

clujeană, au reprezentat adevărate oaze la nivelul societăţii comuniste, care au permis 

intelectualilor de certă valoare să se manifeste spiritual şi artistic, ocolind de multe ori, 

prin apelul la subterfugii de ordin cultural, condiţionările impuse de aparatul de 

cenzură politică. Din acest punct de vedere, concluzionăm că publicaţia clujeană a 

impus şi a respectat în tot acest răstimp standarde înalte de calitate, construindu-şi o 

identitate discursivă şi culturală proprie în arealul comunicării publice din România 

celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea. Acest lucru s-a datorat, desigur, în cea 

mai mare măsură redactorilor permanenţi pe care i-a avut, dar şi colaboratorilor mai 

mult sau mai puţin ocazionali pe care colectivul de conducere a revistei a ştiut să şi-i 

atragă. 
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De asemenea, trebuie să remarcăm echilibrul pe care colectivul de redacţie 

tribunist a ştiut să-l păstreze de-a lungul timpului între dezideratul exprimării 

specificului transilvănean, pe de o parte, şi tendinţa firească de a se integra în ceea ce 

s-ar putea numi „fenomenul cultural românesc”, pe de altă parte. Altfel spus, 

activitatea tribuniştilor s-a dovedit, pe tot parcursul celor trei decenii avute în vedere, 

purtătoare a unei duble peceţi culturale: românească şi ardelenească în egală măsură, 

criteriul fundamental după care ea s-a orientat în timp fiind valoarea estetică.  

Prin urmare, considerăm că un demers precum cel pe care îl întreprindem în 

spaţiul acestei lucrări nu este doar interesant, ci şi necesar. El devine actul de căutare a 

rădăcinilor culturale ale unei generaţii care doreşte să se legitimeze şi să se afirme 

raportându-se, inevitabil, la trecutul său, pentru a afla ce şi cât îi datorează acestuia, 

ilustrându-i specificul, realităţile social-politice şi cultural-artistice şi mai ales valorile. 
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