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Abstract (The Journalists’ Union of Bucharest, after 120 years)
This paper is a monographic sketch written on the occasion of the 120th anniversary of the founding of the most prestigious
professional organization – the Journalists’ Union of Bucharest (SZB). The documents available are few, since the archive of the
Union had been destroyed during the First World War, and what was later gathered as documentary material, disappeared
from the indiﬀerence of the owners. Therefore, this text can also be perceived as a historical reconstruction. I also present the
preliminaries of the establishment of the institution, as they are not suﬃciently well covered in documents. I specify that the
right of association had been recognized in the Old Kingdom by the Constitution of 1866 (art. 26), in Bucovina, in 1867, and in
Transylvania, in 1873, professional associations became legal.
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Rezumat (Sindicatul Ziariștilor din București, după 120 de ani)

Studiul de faţă este o schiţă monograﬁcă redactată cu ocazia aniversării a 120 de ani de la fondarea celei mai
prestigioase organizaţii profesionale – Sindicatul Ziariștilor din București (SZB). Documentele disponibile sunt puţine,
deoarece arhiva Sindicatului a fost distrusă în timpul primului război mondial, iar ceea ce s-a adunat ulterior ca material documentar a dispărut din indiferenţa deţinătorilor.1 De aceea, acest text poate ﬁ privit și ca reconstituire istorică.
Prezint, de asemenea, preliminariile constituirii instituţiei, ele neﬁind suﬁcient de bine acoperite documentar. Precizez,
că dreptul de asociere a fost recunoscut în Vechiul Regat prin Constituţia din 1866 (art. 26),2 în Bucovina, în 1867, iar
în Transilvania, în anul 1873 au intrat în legalitate asociaţiile profesionale.3
Cuvinte cheie: jurnalist, sindicat, București, România, presa.
1. La început, un comitet al presei.
Jurnaliștii sunt o specie con ictuală. Așa se explică eșecurile înregistrate în
perioada de pionierat a profesiei – primul congres (1871), prima (1883) și a doua
societatea a presei (1889), multe alte momente în care mizele politice, uneori reacțiile xenofobe prevalau asupra imperativelor breslei.
În anul 1881, la București este fondat Comitetul General al Presei, sub președinția lui C. A. Rosetti, pentru scopuri caritabile. Bunăoară, în 1882 ziariștii vor
organiza ceea ce numim în termeni moderni, un eveniment de relaţii publice –
balul presei, acţiune lantropică în bene ciul victimelor incendiului de la Circul
Kremsler, situat pe Bulevardul Elisabeta.4 Ziare precum Naţiunea inserau apeluri
pentru „subscrieri în favoarea incendiaţilor”, la care răspundeau redacţii din ţară,
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dar şi alţi binevoitori, ale căror nume erau publicate periodic. Mai mult decât atât,
gazetarii din Comitetul Presei vor organiza o loterie sub patronajul reginei, „în
favoarea incendiaţilor din ţară”: „Bilete de loterie naţională pentru incendiaţi […]
Cei ce cumpără bilete din acestea, nu numai că vin în ajutorul nenorociţilor, dar
îşi încearcă şi norocul, putând gâștiga până la 40.000 lei.”5 De altfel, o publicaţie
de eveniment, numită Presa întrunită, cu subtitlul „pentru ajutorarea celor bântuiţi de ăcări” apărea, la București, în 23 aprilie 1882.
Un an mai târziu (1883), se contura o primă formă asociativă profesională
– Societatea Presei. Iată cum evoca Constantin Bacalbașa acel moment: „Dezvoltarea presei, înmulţirea ziarelor şi dovada făcută cum că ziarismul începe să
devină o carieră, inspiră câtorva ziariști pe la anul 1882 hotărârea de a fonda o
Societate a ziariștilor. După mai multe negocieri, care duraseră luni şi luni de zile,
se putu organiza câteva întruniri în localul Curierului Financiar […] când veni
chestia alegeri președintelui toată înjghebarea se nărui. Ziariștii se împărţiră în
două tabere, unii cereau președinte pe C. A. Rosetti, alţii pe B. P. Hasdeu. Ziariștii
conservatori, în cap cu Eminescu, nici nu voiră să audă de Rosetti, ziariștii liberali
răspundeau cum că Rosetti era un adevărat ziarist de profesie, pe când Hasdeu nu
era decât ziarist diletant […] Izbuti Hasdeu. Dar Hasdeu îşi dete demisia, C. A.
Rosetti fu ales președinte şi rămase până la moartea sa în aprilie 1885. Societatea
încetă de a mai trăi. Câţiva ani mai târziu încercarea fu reluată, dar de data aceasta cu mai multă izbândă. Societatea Presei fu în inţată, iar președinte fu ales D.
Aug. Laurean, directorul României Libere. Această societate a trăit mai mulţi ani,
până ce actualul Sindicat al Ziariștilor din București […] fu în inţat.”6
Același Bacalbașa nota într-unul dintre volumele sale memorialistice: „În
sfârșit se în inţează o Societate a Presei. Treizeci şi trei de ziariști se adună şi
aleg următorul comitet: președinte B. P. Hașdeu, vicepreședinţi D. A. Laurian
şi colonel Skeletti, I. G. Bibicescu, Al. Ciurcu, Eminescu, Missail şi Barbu Constantinescu membri, M. Minovici casier. Dar această societate nu va avea viaţă;
unul dintre motive e faptul că președinţia nu a fost dată lui C. A. Rosetti. Motivul
nealegerii lui Rosetti a fost Eminescu care, cu nici un preţ, n-a voit să admită
președinţia directorului Românului. Eminescu era un om mare căci era un poet
genial, dar în politică vedea strâmb, n-avea lărgimea de orizont a lui Rosetti, era
pătimaș, nu erta lui Rosetti cele două mari păcate, întâiul că era liberal, al doilea
că avea şi sânge grecesc în vine. Rosetti era cel dintâi ziarist al epocei lui, cine-i
putea contesta aceasta; președinţia unei societăţi de presă se cuvenea de drept
omului care luptase o viaţă pentru libertatea presei; totuși, glasul lui Eminescu a
avut mai multă trecere şi Rosetti a fost înlăturat […].” 7
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Bogdan Petriceicu Hasdeu, 18888

C. A. Rosetti9

Este cert că în februarie 1883 s-a întâmplat evenimentul, deoarece atunci
îi scria Hasdeu soţiei şi icei sale, a ate la Paris : „[…] Toţi ziariștii din capitală
(Românul, România liberă, Timpul, Telegraful, Răsboiul etc.) au fundat o Societate a Presei Române. Pentru președinte au propus pe Rosetti, alţii pe mine. Erau
33 de votanţi. Rosetti a avut 16 voturi, eu 17. Deci, m-au ales Președinte al Presei
Române […].”10
Aceasta a fost prima Societate a presei.
Cea de-a doua a fost constituită în anul 1889, cu denumirea Societatea Presei.
Asociațiune a Ziariștilor din România, a avut sediul pe Calea Victoriei, nr. 34.,
Comitetul ind compus din C. C. Bacalbașa, I. G. Bibicescu, Frederic Damé, Ionescu-Gion, D. A. Laurian, M. Minovici, D. Roco și C. Ștefănescu.11 Președintele
Societății, Dumitru August Laurian (1846–1906), licenţiat în Litere la București,
doctor în Filoso e la Bruxelles, a fost profesor de Filoso e la Liceul „Sf. Sava”,
editor, ziarist și deputat. A fondat ziarul România liberă, împreună cu un alt profesor, Ştefan Mihăilescu, precum şi revista Transacţiuni literare. Încă o precizare
– Statutele publicate ulterior (1899) au pe copertă titulatura Asociațiune a ziariștilor, oamenilor de litere și de artă din România.
Din rarele documente care au rămas din acea perioadă a ăm, că în decembrie 1890, Comitetul a făcut invitații pentru a participa la un bal, care urma să
aibă loc în sala Băilor Eforiei, în 18 ianuarie 1891. Nu cunoaștem motivele pentru
care balul a fost amânat la 4 februarie 1891.12 Este interesantă și formula invitației – „Societatea Presei, fondată de către ziariștii din întreaga Românie și de toate
culorile politice, având în primul rând un scop lantropic […].” Spectacolele organizate în grădina Râșca13 și la Coloseul Oppler14 aduceau venituri importante
7
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Societății. Uneori participa la manifestări deschise, de tipul Expoziției Cooperatorilor,15 care avea loc în Parcul Cișmigiu.
După un an de activitate, Societatea acumulase bune și rele, după cum rezultă din actele sale contabile.16 Proiectul de buget17 pentru 1891 arată că era vorba
despre 83 membri activi, care urmau să achite 36 lei pe an (2.988 lei), 28 membri
corespondenți, cu aceeași cotizație anuală (1.008 lei) și 82 de membri onori ci,
care achitau câte 20 lei anual (1.640 lei). La aceste sume se adăugau taxele restante
la data elaborării proiectului, de circa 1.000 lei. Apoi, ratele de încasat de la cei
care făcuseră împrumuturi (4.987,50), dobânzi și comisioane 300 lei, jumătatea
din veniturile de la serbările organizate, adică 7.000 lei. În ne, cu fondul inatacabil a at la Casa de depuneri (500 lei) și cu numerarul a at în casă fondul Societății
ajungea la 19.648,85 lei. Dar la capitolul cheltuieli lucrurile se complică, deoarece
chiria sediului era de 2.000 lei, întreținerea 600 lei, salariul contabilului 720 lei,18
salariul secretarului 1.200 lei, încasatorul avea un salariu de 840 lei, cărțile pentru
biblioteca Societății costau 600 lei, revistele 400 lei, corespondența 200 ș.a.m.d. În
total, la 19.380 lei ajungeau cheltuielile, o parte din sumă ind alocată ajutoarelor – 10,20 lei/zi în caz de boală (3.700 lei); 7.20 lei/zi pentru șomeri („cazuri de
lipsă” se numesc în document) și un fond pentru un caz de deces pe an – 300 lei.
Excedentul era de 268,85 lei…
În ceea ce privește sediul, autorii Anuarului Bucureșcilor, ediția 1892-1893 ne
spun că se a a în Casele dr. Steiner, adică pe strada Academiei, nr. 2. Almanahului
general al României. Adrese din Bucureșci și Districte, ediția 1896-1897, precizează că se a a pe Strada Doamnei, la nr. 12. Aceeași sursă prezintă și Comitetul:
A. D. Laurian – președinte, C. C. Bacalbașa și A. C. Brăiloiu – vicepreședinți,
Pepin Mirto – secretar.19 Potrivit autorilor acestui Almanah, în București erau
înregistrați 67 de jurnaliști, ceea ce nu reprezintă realitatea – chiar persoane din
conducerea Societății Presei nu apar în această listă,20 cum ar A. D. Laurian ori
A. C. Brăiloiu, pentru a da două exemple.
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București, Calea Victoriei, nr. 34. Sediul Societății Presei a fost în clădirea
din dreapta.
În anul 1894, Comitetul este format din Vintilă Rosetti, Dr. Chabudianu,
S. Ciocârlan, Al. Hodoș, D. Aug. Laurian, N. Ghițescu, Const. C. Bacalbașa, D.
Marinescu și L. Cazzavilan.21 Și ei fac eforturi mari pentru a asigura buna funcționare a Societății, dar adesea membrii nu plăteau cotizațiile, de aceea Comitetul
era nevoit să-i scrie ecărui restanțier, să-i reamintească de obligațiile sale, în
termenii „…cariera de ziarist, în Franța, în Italia, în Germania, e respectată, după
cum se și cuvine, față de serviciile nemăsurat de mari pe care ziarismul le aduce
societății; în acele țări, situația ziaristului e asigurată; el nu e amenințat, ca la noi,
ca dintr-o zi în alta, în urma unei nenorociri, să rămână pe drumuri; în caz de
moarte, văduva și copiii ziaristului nu sunt lăsați să cerșească pe stradă, iar bătrânii gazetari au, la neputință, o dreaptă recompensă a muncii lor obositoare, servindu-li-se câte o pensie potrivită cu nevoile […] Societatea Presei, din care faceți
parte, acest scop l-a avut la întemeierea ei și această țintă trebuie s-o ajungă…”22
Se întâmpla ca nici cei recent admiși să nu plătească taxa de intrare în Societate, iar unii dintre cei care au luat împrumuturi de la Societate „uitau” să restituie sumele datorate. Așa se explică de ce după trei ani de muncă, în care au
fost organizate diverse evenimente pentru a colecta fonduri, Societatea nu putea
asigura nici pensiile unuia dintre cei mai bătrâni membri ai săi și a altuia, „lovit
de nenorocire”. Cei care nu restituiau împrumuturile, urmau să e eliminați din
9
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organizație și chemați în instanță. Soluția propusă de Comitet pentru stabilizarea
situației economice a fost admiterea mai multor membri, dar se va dovedi neinspirată.
Există puține date statistice despre evoluția Societății Presei. Bunăoară,
George E. Lahovari aprecia la 120 numărul membrilor, în anul 1898, capitalul
acesteia ind de 26.000 lei. 23 Odată cu fondarea Sindicatului Ziariștilor din București, recunoscut o cial în 5 aprilie 1900, Societatea Presei își încetează activitatea.

Fosta Piață a Teatrului Național, București.
În plan secund, Casa Vanic, în care a avut loc primul congres al presei din
România (1871).
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2. De la o societate a presei, la un sindicat profesional.
Așa cum arătam, în anul 188924 se fondează în București Societatea Presei.
Asociațiune a ziariștilor, oamenilor de litere și de artă din România, în al cărei Statut se prevede că în interiorul Societății pot constituite „sindicate profesionale
care vor avea statute și regulamente speciale”, dacă vor minim 15 membri inițiatori. Cât privește calitatea de membru, aceasta putea deținută de „oamenii de
literă25 și de artă, publiciștii, proprietarii de ziare și reviste din România, cari sunt
de naționalitate română.” Alții putea membri auxiliari sau onori ci, în acest
caz criteriile ind ceva mai generoase, în sensul că erau admiși inclusiv librari,
tipogra , administratori de ziare, artiști, indiferent de naționalitate.
Documentul fondator cuprinde și prevederi relative la „Fondul social”, constituit din taxe de admitere, cotizații, cote pentru pensii, donații, alte venituri,
destinația acestuia ind pensiile, ajutoarele pentru boală, de șomaj și în caz de de-
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ces. Această organizație compozită, în care jurnaliștii erau împreună cu patronii
la aceeași masă, nu promitea o prea mare seriozitate, dacă ar să comparăm cu
ceea ce se întâmpla în țările vestice – acolo începea procesul separării jurnalismului de literatură, și cel al asocierilor de tip sindical, în sensul că patronii nu făceau
parte din organizațiile „proletarilor”, să le spunem așa.
În Statut este prevăzută posibilitatea fondării Sindicatului Ziariștilor (SZB),
cu atribute distincte: „Înlăuntrul Societăței Presei, ca o secțiune specială și în scop
hotărât: a) de a ridica și păstra prestigiul și demnitatea corporațiunii ziariștilor; și
b) de a strânge legăturile de colegialitate și solidaritate profesională între ziariști,
se organizează un Sindicat al ziariștilor.”26 (art. 1) Membru al Sindicatului poate
deveni orice lucrează la un ziar cotidian (sic) și are minim trei ani vechime, o
„reputație nepătată” și este de naționalitate română. De asemeni, jurnaliștii de la
alte publicații (reviste) care au o vechime de minim șase ani și îndeplinesc celelalte condiții. Cei care lucrau în presă, dar nu puteau respecta condițiile statutare
puteau deveni membri auxiliari ai Sindicatului, dacă erau etnici români.
Potrivit mărturiei unuia dintre fondatorii SZB, Atanase Ranetti – Picollo,
Sindicatul ar fost fondat în 1898: „Fac parte din cei 27 de membri întemeietori,
în anul 1898, ai <Sindicatului Ziariștilor din București>.”27 Ceea ce ar însemna că
Sindicatul (1898) a fost fondat în cadrul Societății (1889), așa cum demonstrează
și Statutul citat.

Cert este că SZB a dobândit personalitate juridică prin legea adoptată de ambele Camere și promulgată de regele Carol, la 5 aprilie 1900. Revenind la Statut
(art. 2), scopul acestei forme asociative era „apărarea și promovarea intereselor
materiale și morale ale ziariștilor; strângerea legăturilor de colegialitate și solidaritate profesională între ziariști; ridicarea și menținerea prestigiului și demnităței
corporațiunei; crearea unei case de ajutor și pensiuni pentru membrii sindicatu11
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lui. Chestiuni de politică nu vor putea face niciodată și sub nici un cuvânt obiectul desbaterilor sau manifestărilor de orice fel ale sindicatului, comitetului sau
delegațiunilor sale.” 28 Referința la „corporațiune” este de remarcat, în sensul că
probează o anumită conștiință a apartenenței la o profesie, adică spirit de corp,
coeziune.
Una dintre probele seriozității acestei organizații de breaslă o constituie calitatea celor ce erau aleși în comitete, președinții acestuia: Ion Procopiu
(1905-1912…), Constantin C. Bacalbașa (1920-1923), Constantin Demetrescu
(1924-1925), Barbu Voinescu (1926), Pam l Șeicaru (1927-1928), Alex. Mavrodi
(1928-1933), Al. G. Săndulescu (1933-1941); Mircea Grigorescu (1944).
La 3 mai 1915, adunarea generală a Sindicatului modi că Statutul, fapt sancționat printr-o lege semnată de Regele Ferdinand la 31 iulie 1915. De astă dată se
prevedea că „Niciodată Sindicatul Ziariștilor nu va putea fuziona cu o altă societate, e sau nu similară.”29 (art. 3) La articolul 27 se precizează, că pe lângă Sindicat
se în ințează o „Casă de ajutor și pensiuni”, care va acorda ajutoare în caz de
boală, de șomaj, ajutoare sau pensii pentru părinții, văduvele și orfanii minori
ai membrilor decedați „care ei înșiși aveau drepturi la pensiuni și ajutoare” (art.
29). Pensiile se acordau celor care plăteau o taxă specială (nu doar cotizația de
membru), și aveau su cientă vechime în Sindicat ori deveneau in rmi. Rămânea
ca detaliile acestor mecanisme să e clari cate ulterior.30

Ion Procopiu, președinte al SZB, director al ziarului L’Indépendance Roumaine.31
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George Ranetti (1875-1928),
promotor al profesionalizării jurnalismului.

Ecaterina Raicoviceanu-Fulmen (1873-? ), redactor la Adevărul,
membră a Sindicatului Ziariștilor.

Așa încât la 6 februarie 1920, prin decizia Adunării generale se adoptă „Regulamentul Casei de ajutor și pensiuni de pe lângă SZB”. Sunt reluate aici vechile
prevederi, ind nuanțate condițiile acordării ajutoarelor de boală – putea un
simplu ajutor medical (asigurarea gratuității consultațiilor), plata medicamentelor și ajutor bănesc (între 10 și 20 lei /zi, în funcție de situația solicitantului).
Ajutorul pentru cei bolnavi era acordat pentru cel mult trei luni, dar cu aprobarea
Comitetului, perioada putea prelungită.
Urmare a taxei pentru pensie (între 10 și 20 lei lunar, funcție de venituri),
dreptul dobândit era, cum arătam mai sus, pentru contribuitor și pentru familia
acestuia. Dar dreptul la pensie presupunea vechimea de minim 10 ani în Sindicat
și de minim 25 ani în presă. Statutul precizează în ce condiții văduvele jurnaliștilor, părinții acestora bene ciază de pensie. În ne, dacă fondurile Sindicatului
nu permit alocarea pensiilor stabilite, „se va face o repartizare proporțională în
limitele acelor fonduri,” adică se vor diminua proporțional pentru toți pensionarii (art. 22).
În timpul primului război mondial, SZB s-a a at în refugiu, la Iași, iar arhiva
rămasă în sediu a fost distrusă. Așa încât din punct de vedere contabil, situația a
fost reconstituită din dările de seamă anuale, găsite la diverși membri. După război, jurnaliștii refugiați revin în București și reiau activitățile editoriale, concomitent cu repararea utilajelor pe care le utilizaseră germanii – a se vedea situația
tipogra ilor din Palatul Adevărul, spre exemplu.
La 28 mai 1924, în temeiul „Legii pentru persoanele juridice”,32 Comitetul
SZB se adresează Tribunalului Ilfov pentru a solicita reînregistrarea Sindicatu-
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lui.33 Documentele depuse sunt importante, deoarece reconstituie traseul juridic
al acestei forme asociative. Bunăoară, actul constitutiv din 1889, cu modi cările
din 3 mai 1915, rezultatele alegerilor din 6 februarie 192434 și altele.
Rapoartele contabile anuale („dări de seamă”), precum și alte documente ne
permit să reconstituim, e și parțial, evoluția numărului membrilor SZB:

14

An

Număr
membri

Număr pensionari35

Sumă
pensii

Număr
ajutați36

Sumă ajutoare

1900

-

-

8.160

-

-

1901-1914

-

-

-

-

-

191537

-

-

189.360

-

42.000

1916

-

-

216.000

-

-

1919

-

-

509.388

-

-

1920

-

24

84.225

-

-

1921

121

-

-

-

-

1922

-

-

171.681

-

-

1923

138

24

-

-

-

1924

132

26

326.030

5

87.644

1925

145

31

528.906

6

129.752

1926

152

37

811.148

5

118.272

1927

149

42

1.144.149

6

223.456

1928

128

42

1.276.100

6

227.840

1929

160

42

1.199.300

8

262.840

1930

168

44

1.174.926

8

227.840

1931

178

46

1.339.692

7

228.340

1932

192

47

1.673.692

7

215.840

1933

203

52

1.138.212

7

279.840

1934

203

52

1.082.509

7

210.000

1935

-

-

-

-

-

1936

243

4838

1.009.065

9

265.000
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1937

-

-

-

-

-

1938

259

50

1.173.235

6

272.667

1939

-

-

1.360.500

-

310.000

1940

234

54

1.242.474

9

290.000

1941

-

-

951.000

-

240.000

1942

-

-

-

-

-

1943

255

55

1.211.508

11

820.000

1944

255

-

1.500.000

-

730.000

1945

-

-

-

-

-

Evoluția numărului membrilor, pensionarilor ș.a., SZB, 1900-1944.
3. SZB – edi cii urbane și simbolice.
Spuneam că acest sindicat a reprezentat un reper de seriozitate pentru
comunitatea jurnaliștilor din România. Printre marile gesturi săvârșite de
membrii săi, construirea unui palat, pe terenul donat de Primăria Bucureștiului
în anul 1910, la aniversarea celor zece ani de funcționare cu actele o ciale, teren
evaluat de autorități la 60.000 lei. Documentele nu ne-au permis să stabilim cu
exactitate dacă a fost vorba despre Vintilă I. Brătianu, primar general între iunie
1907 – februarie 1910 sau de Procopie I. Dumitrescu, primar până în ianuarie
1911, ambii membri ai Partidului Național Liberal. Ca și președintele Sindicatului,
de altfel.
Ideea unui edi ciu reprezentativ apare în 1906, dar șantierul se deschide în
timpul mandatului de președinte deținut de Ion Procopiu, nanțarea lucrărilor
ind asigurată de un consorțiu de bănci din București (peste cinci milioane
lei, restituiți în 10 ani39). Din actele contabile la care am avut acces, rezultă, că
Sindicatul avea relații contractuale cu Banca Marmorosch Blanck, cu Banca
Poporului, Banca Țărănească, precum și cu Banca Națională a României, Casa de
Depuneri, Banca de Credit Român și altele. Cel care și-a asumat sarcina ridicării
palatului, Ion Procopiu, merită câteva cuvinte. S-a născut în 1862, a fost jurnalist,
director al ziarului L’ Independance Roumaine. Lider al liberalilor din județul
Teleorman, mare proprietar, deputat. Deși grav bolnav, a fost arestat în timpul
ocupației germane a Bucureștiului; moare în anul 1917.
Revenind la clădirea40 – astăzi sediul Teatrului Foarte Mic – aceasta a fost
proiectată de arhitectul Ion D. Berindey, în anul 1912, autorizația de construcție
ind obținută în 1915. Șantierul a intrat în conservare în timpul primului război
mondial, lucrările ind reluate abia în 1919, iar nalizarea lor, în 1921. Palatul
are o aripă cu sală de conferințe (400 de locuri), birouri, bibliotecă, holuri în care
pot organizate expoziții, evenimente etc., cea mai mare parte a clădirii ind
locuințe41 pe care le puteau închiria membri ai Sindicatului, pensionarii acestuia.
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La parter, câteva spații pentru închiriere („prăvălii”). La data redactării acestui
studiu clădirea, într-o starea gravă de degradare, se a ă în proprietatea Primăriei
Capitalei, locuințele ind ocupate de salariați ai acestei instituții.

Palatul Sindicatului Ziariștilor din București, inaugurat în anul 1921.42
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Fosta sală de festivități a Palatului Sindicatului Ziariștilor, transformată în
sală a Teatrului Foarte Mic.
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4. Veniturile Sindicatului.
O organizație cu proiecte grandioase, așa cum a fost SZB, a avut nevoie
de nanțări. Să amintim că în anul 1900, proprietarul ziarului Universul, Luigi
Cazzavilan a oferit Sindicatului o donație de 5.000 lei în „înscrisuri funciare
urbane”, cu clauza de a constitui un „fond inatacabil”. În același an, Ion Kalinderu43
oferă o donație de 300 de lei, iar în 1903, sunt încasate alte două donații – 300
lei de la Banca Poporului și 200 lei de la Berăria Cooperativă. Ulterior, acestor
sume li se vor adăuga diverse alte donații ori venituri obținute prin organizarea
de loterii, serbări și altele, astfel încât la nele anului 1915 se adunaseră 134.095
lei. Fondul a fost afectat de război, apoi, refăcut și suplimentat. O sursă de venit
au constituit-o efectele publice cumpărate, care au evoluat de la 151.200 lei/1919,
la 24.570.000 lei/1940 (valoare nominală). Au existat și binevoitori, membri ai
Sindicatului: în anul 1921, George Ranetti a primit suma de 10.000 lei de la un
admirator anonim, pe care a donat-o în bene ciul pensionarilor SZB.

Luigi Cazzavillan (1852-1904), reporter, profesor, fondator al presei române
de mare tiraj,
nanțator al Sindicatului Ziariștilor din București.44
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Monumentul dedicat lui Luigi Cazzavillan, inaugurat în București prin
cheltuiala soției, Teodora Cazzavillan.45
Apoi, a șajul – Sindicatul a deținut concesiunea a șajului, în perioada 19081922, însă după pierderea acestei surse de venit, Primăria a oferit Sindicatului
o subvenție anuală de 200.000 lei. În anul 1921 s-au încasat 142.300 lei din
concesiunea a șajului public, din serbări 205.268 lei, cotizații 36.161 lei, dobânzi
11.826 lei, chirii 460.000 lei, diverse 43.768 lei. Se poate observa că doar 4% din
total venituri erau reprezentate de cotizațiile membrilor. SZB constituise „Fondul
inatacabil” și „Fondul imobilului”. Fondul imobilului a apărut ca urmare a unei
decizii a adunării generale a SZB din anul 1910, și s-a format din excedentul
19
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bugetar al Sindicatului, din organizarea unor serbări, concesiunea a șajului,
organizarea de baluri, din donații și chiar din partea Regelui Carol (dispoziție
testamentară). Printre donatori s-au a at jurnaliști, bancheri, editori, farmaciști,
deținători de restaurante ș.a.m.d.

Vânzători de ziare pe Strada Sărindar din București (actuala Constantin
Mille).
În fundal, palatul ziarului Universul.46
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O sursă de venit au constituit-o serbările și reprezentațiile organizate. Spre
exempli care, la 24 martie 1912, conducerea Sindicatului anunța, că organizează
sărbări în Parcul Carol, 11-13 mai, pentru a colecta fonduri destinate construcției
palatului. Evenimentul era dublat de o conferință a jurnaliștilor din țară. În anul
1929, din aceste activități, dar și din unele subvenții au fost încasați 1.014.382 lei;
1.153.780 lei/1930; 1.802.900 lei/1931; 153.150 lei/1932; 322.000 lei/1933 ș.a.m.d.47
Ulterior, veniturile din chirii au crescut – sala de festivități, spațiile
comerciale, camerele pentru birouri, garsonierele și apartamentele au adus sume
consistente, dar in uențate de situația economică, de seriozitatea chiriașilor etc.
Spre exemplu, în anul 1929 s-au încasat 1.699.000 lei, apoi din ce în ce mai puțin,
încât în anul 1933 suma a scăzut la 677.773 lei.48 Efectele publice cumpărate au
evoluat de la 151.200 lei/1919, la 24.570.000 lei/1940 (valoare nominală).49 În ceea
ce privește cotizațiile, acestea au reprezentat cel mai modest capitol al încasărilor
– în anul 1929,50 au fost încasați 123.000 lei, 224.126 lei/1930; 123.500 lei/1931;
1.002.905 lei/1932; 510.032 lei/1933; 251.262/1935; 340.710/1938, 215.000/1939
ș.a.m.d. Să mai precizăm, că lichidarea datoriei bancare, nalizarea lucrărilor
la Palatul SZB au fost posibile și urmare ajutorului dat de fostul său președinte,
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Al. Mavrodi, ulterior ministru secretar de stat. Statul i-a ajutat inclusiv și prin
concesionarea publicității loteriei, prin sume donate ș.a.m.d. În 1924, spre
exempli care, Sindicatul primește subvenții de la Ministerul Artelor (50.000 lei),
Ministerul Sănătății Publice și Asistenței Sociale (50.000 lei), Societatea Sportivă
SNIC (40.000 lei).51 Subvenții vor acordate și de ministrul de nanțe Mitiță
Constantinescu (1936), de diverse alte structuri ale statului.
Am evocat mai sus gestul anumitor binevoitori și, în această privință,
trebuie să-l amintim pe directorul ziarului Universul, care în 1921 donează SZB
un teren de mari dimensiuni în localitatea Tekir-Ghiol, pe malul Mării Negre,
pentru a se ridica un cămin destinat membrilor bolnavi. Donația N. S. Popovici
și moștenitorii – 1.893.506 lei (1938); donația Marioarei Ventura, pentru a se
constitui Fondul Grigore Ventura (50.000 lei); donația Athena P. Ciorănescu
(2.229 lei) și altele au consolidat bugetul Sindicatului, și au făcut posibile achiziții
de terenuri – în 1924, au cumpărat de la primăria localității Tușnad-Băi un teren
de 663 stânjeni pătrați52 și un alt teren la Poenile-Argeș.
5. Casa de ajutor și pensiuni.
Încă din documentul fondator al Societății Presei se poate vedea preocuparea
pentru constituirea unei „case de ajutor și de pensiuni pentru membri și familiile
lor”, precum și a unui „fond social”53 format din taxe de înscriere, cotizații lunare,
donații, subvenții, cotele pentru pensii, venituri din sărbători, conferințe, drepturi
de autor ale „oamenilor de litere” ș.a.m.d. Acest fond va avea două componente –
„fondul neatacabil”, constituit din donații, legate, produsul cotelor pentru pensii,
excedentele bugetare, restul constituind „fondul disponibil”. Fondul „neatacabil”
urma să e plasat în imobile, ipoteci sau efecte publice, ind depus la Casa de
Depuneri și Consemnațiuni. Pensiile, ajutoarele, achiziția de cărți, cheltuielile
administrative etc. erau alimentate din „fondul disponibil”.
Sumele alocate pensiilor au evoluat de la 680 lei lunar în anul 1900, la 15.780
lei lunar în 1915, spre exemplu. Acestora li s-au adăugat sumele pentru șomeri
(„lipsă de lucru”) și cele pentru cazurile de boală. Spre exemplu, în anul 1916,
au fost alocați 18.000 lei pentru pensii și 3.500 lei pentru „ajutoare de tot felul”, 54
alți 3.500 lei, veniturile ind apreciate la 66.500 lei. Sumele pentru pensii vor
crește anual, după cum urmează: 42.449 lei/1919, 84.225/1920, 110.115/1921,
171.681/1922, 200.000/1924 ș.a.m.d. În anul 1920, SZB acorda 24 de pensii cu
sume cuprinse între 45 și 500 lei, dintre care, 15 erau soții ale unor foști membri;
cea mai mare pensie era primită de Athanasie Ranetti (500 lei). Pensiile au fost
reduse de două ori, din motive obiective – economice, dar au fost suplimentate
de mai multe ori, astfel încât (luând în calcul și in ația) pensia lui Athanasie
Ranetti (Picollo) a ajuns de la 500 lei/1920 la 54.000 lei/1937 – a fost cea mai mare
pensie acordată de Sindicat unui membru de-al său. El intrase în Sindicat la 1
aprilie 1900, deci cotizase o lungă perioadă de timp. Dar fără sprijinul statului,
pensiile nu ar putut actualizate – să nu uităm ce perioade nefaste va traversa
Sindicatul în cei 46 de ani, cât a funcționat. De aceea este corect să amintim
sprijinul diverselor ministere – în anii 30, Ministerul Muncii acordă SZB ajutoare
de șomaj – 125.000 lei/1936, spre exemplu; în 1943/1944, Ministerul Propagandei
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Naționale a acordat SZB 2.000.000 lei subvenție din fondurile bugetare, 55 suma
ind alocată sărbătorilor de Crăciun (un milion) și suplimentării fondului de
pensii (un milion). „Este o datorie să aducem guvernului mulțumirile noastre
cele mai călduroase pentru sprijinul larg, ce ni l-a dat, ca să în ințăm <Casa de
retragere și pensiuni a ziariștilor>, pe bazele proiectului de lege, întocmit de către
mult regretatul nostru coleg Iosif Nădejde”56 apreciau raportorii SZB, în anul
1931.
6. Relațiile externe.
Sindicatul Ziariștilor bucureșteni a avut o legătură permanentă cu
comunitățile de români din afara granițelor, în special cu cei din Transilvania.
Va rămâne în istoria jurnalismului nu doar tratamentul aplicat presei române de
către autoritățile ungare, de-a lungul timpului, ci și gesturile de o brutalitate greu
explicabilă pentru indivizi integri. A ându-se de moartea dr. Aurel Mureșianu,57
conducătorul Gazetei Transilvaniei, ca delegat din partea Sindicatului, va pleca
la funerarii Ion Bacalbașa (1909). Însă la ceremonia funerară polițiștii unguri
interzic depunerea coroanei cu panglica tricoloră, adusă de la București, pe
carul mortuar. „Panglica tricoloră este panglica adoptată pentru toate coroanele
Sindicatului Ziariștilor din București și credem că nu este permis nici unui stat
amic al statului român, să interzică această panglică acolo unde este reprezentat
Sindicatul […], societatea recunoscută de statul român […] ar de datoria presei
ungare să protesteze împotriva actului polițienesc de la Brașov, act ce dezonorează
un stat care revendică pentru el onoarea de a un stat civilizat. Credem că […]
a sosit timpul ca, cel puțin față de Românii din regat, să se poarte Ungurii la ei,
așa cum ne purtăm noi cu Ungurii care vin în România și arborează nesupărați
de nimeni tricolorul maghiar”,58 notau ziariștii din București, după ce au ascultat
raportul despre întâmplările din Brașov.59 SZB a donat familie Mureșianu
1.000 lei, ca ajutor, și a lansat un apel de solidaritate către toți românii care se
puteau abona la Gazeta Transilvaniei, pentru a o salva de la faliment. Deoarece
„Mureșeni nu mai sunt s-o apere […] Temnițele maghiare înghit fără încetare
redactori ai Gazetei. Aurel Mureșianu a murit plătind amenzi pentru procese
sfârșite și răspunzând la chemarea judecătorului pentru alte procese deschise. Iar
Braniște, primul redactor, care conduce ziarul azi, trebue să plece pentru nouă
luni în închisoarea din Seghedin. Vremurile sunt grele…”60 Autoritățile ungare
au permis, în cele din urmă, un mic tricolor român, îndoliat.
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Eugen Filotti la o reuniune a jurnaliștilor, cu un mesaj din partea
guvernului.
Lângă el, jurnalista franceză Geneviéve Tabouis. Colecție personală (M. P.).
SZB s-a dovedit cea mai activă organizație profesională din țara noastră – mă
refer aici la relațiile cu autoritățile, preocuparea pentru constituirea unei biblioteci
profesionale, pentru construirea unui sediu, organizarea unor manifestări,
intervenții legitime atunci când se discuta despre legiferarea presei și multe altele.
Spre edi care, Sindicatul va organiza primul congres al presei române (București,
1922), a avut sarcina de a pregăti rapoartele pentru cel de-al doilea congres (Cluj,
1923), a participat la organizarea Congresului presei latine (1927), a ținut legătura
cu Biroul Internațional al Muncii (Geneva) și participat cu delegați la congresele și
conferințele internaționale organizate îndeosebi în capitale ale unor țări din Vestul
Europei. Relațiile cu presa din provinciile istorice române, organizarea modernă,
instituirea unui juriu de onoare funcțional61 ș.a.m.d. au făcut ca această structură
asociativă să se ridicat de-asupra tuturor celorlalte ca performanță, vizibilitate,
prestigiu. Iată alte exemple – primește delegația jurnaliștilor cehoslovaci (1924)
și participă la manifestări ale colegilor, în Praga (1925); pregătește conferința
de constituire a Micii Antante a Presei (Sinaia, 1925), precum și lucrările
aceste asociații în anii care au urmat; primește delegația parlamentarilor și a
jurnaliștilor polonezi, participă la organizarea congresului presei polono-române
(Galați, 1926). În 1936, președintele SZB, Al. Săndulescu, devine și președinte al
Micii Înțelegeri a Presei, precum și al Conferinței Presei Polono-Române. Tot în
1936, la Paris s-au pus bazele unei asociații de presă franco-română, „menită să
strângă legăturile su etești și profesionale între ziariștii români și cei francezi”,62
care se bucură de susținerea SZB. În ne, Sindicatul îi sărbătorește pe confrații
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iugoslavi, greci și turci care fac parte din Asociația Presei Înțelegerii Balcanice,
dar și pe directori de mari ziare – Jacques Chastenet (Le Temps) și Stelian Popescu
(Universul), 1936.
Șirul activităților de maximă responsabilitate pe care SZB le-a inițiat ori s-a
a at în situația de a le organiza, la cererea statului ș.a.m.d. este lung, și ar merita
redactată chiar o carte despre aceste aspecte, din care noile generații de jurnaliști
ar avea ce învăța.
7. Relațiile cu Puterea, viața asociativă, relațiile publice.
Iată câteva ipostaze ce rotunjesc portretul SZB, și care includ lumini și umbre,
explicabile în contextul schimbărilor de regim politic din România. În anul 1925,
la propunerea ministrului Agriculturii și domeniilor Al. Constantinescu, fostul
palat Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus este transformat în cămin de odihnă
pentru scriitori, ziariști și artiști plastici. Ba mai mult, ministrul Cultelor și
artelor, Al. Lapedatu „a dăruit Sindicatului titluri de rentă a împroprietărirei, în
valoare nominală de 200.000 lei, al căror venit urmează să e dat ziariștilor cari
vor trimiși să se odihnească”63 în acel cămin. Același ministru Constantinescu
le-a acordat membrilor Sindicatului loturi pe care să își poată ridica locuințe.
Sindicatul are bune relații cu familia regală, astfel încât Regina Maria a
fost declarată președintă de onoare a SZB, iar Nicolae Iorga (din 1921) și Nicolae
Titulescu (din 1936), membri de onoare; la unele festivități de Crăciun participă
prințesa Elena și principele Mihai. Să nu uităm, că frecvent, membri Sindicatului
ajung miniștri, secretari de stat, deputați, senatori, adică în poziții din care pot
face anumite gesturi în sensul sprijinirii jurnaliștilor. Colaborările cu miniștri
precum Mitiță Constantinescu, subsecretarul de stat Eugen Filotti și cu alții s-au
nalizat uneori prin obținerea de subvenții64 utilizate în special pentru fondul de
pensii.
Alteori, comitetul Sindicatului nu a fost la înălțime, cum se spune în mod
curent – este cazul abandonării unor colegi de origine evreiască – „Sindicatul
nostru, în ședința Comitetului dela 23 Septembrie 1940, a și procedat la
eliminarea membrilor de origine etnică iudaică, hotărâre pe care Adunarea
Generală este rugată s-o rati ce”,65 nota Al. G. Săndulescu. În fapt, jurnaliștii
evrei cu cetățenie română și-au păstrat drepturile câștigate (pensiile), și au
rămas în evidențele Sindicatului – Simon Pauker, St. H. Streitman și alții.66 Sau,
în anul 1941, Comitetul propunea modi care titlului Sindicatul Ziariștilor din
București „în sensul disparițiunii cuvântului Sindicat și precizării caracterului
pur etnic românesc al societății noastre. 2. Condițiunile de admisibilitate în
societatea noastră pe criteriul etnic”67 și altele, printre care dreptul de a derula
activități economice, de a reconsidera plafonul de pensii etc. În raportul anual al
Comitetului (1941), despre asasinarea celui mai prestigios membru al Sindicatului
s-a notat doar atât: „am avut marea durere de a pierde pe membrul nostru de
onoare, Nicolae Iorga, marele istoric și ziarist…”68
Au existat și tensiuni între presă și Putere, așa cum s-a întâmplat în
anii care s-a încercat impunerea unei legi a presei. În 1936, spre exemplu, SZB
respinge proiectul anunțat chiar de rege în mesajul său către Parlament, și îi
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cere ministrului Justiției să negocieze cu reprezentatul lor, Al. G. Săndulescu.
Sindicatul a respins și proiectul de lege prin care jurnaliștii urmau să e
organizați ca un corp profesional – legea breslelor69 –, adică de sus, în jos. Într-un
raport70 al Comitetului din anul 1939, rezultă, că SZB a încercat să se organizeze
așa cum cerea Legea breslelor, într-un Colegiu al ziariștilor, dar nu a reușit, acest
proces urmând să e derulat sub auspiciile Ministerului Muncii. În ne, lupta cu
cenzura, care nu pare să încetat niciodată.

Al. Săndulescu (președintele SZB), Eugen Filotti, Emil. D. Fagure, Ion
Dragu, A. Clarnet,
într-o ședință de pregătire a conferinței Micii Înțelegeri a Presei, București,
1934.71
Reprezentanții al Sindicatului vor contribui la elaborarea legislației
privitoare la presă, jurnaliști etc., care formează Codul Presei „și a căror
realizare Sindicatul a cerut-o cel dintâi. Între acestea, s-au pregătit și sunt în
preziua semnării și promulgării Decretului-lege pentru în ințarea Colegiului
Ziariștilor și organizarea profesională a presei, Decretul-lege pentru în ințarea
Casei ziariștilor și Decretul-lege pentru salariile minimale în presă” 72 declara
președintele Mircea Grigorescu,73 în numele Comitetului. Era vorba despre
transpunerea în România a legislației presei din Germania. Cât a fost compromis
din partea breslei, cât a fost rezistență, rămâne de cercetat.
Printre gesturile remarcabile, care au atras simpatia jurnaliștilor, a
publicului în general, a fost și preocuparea de a impune un anumit nivel de
onorabilitate în Sindicat. Reamintesc aici că inițiatorii organizației compozite a
„ziariștilor, oamenilor de litere și de artă din România”, cum s-a numit Societatea
Presei (1889), au avut în vedere și conduita morală a membrilor, dovadă ind
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preocuparea pentru „îmbunătățirea stărei morale” a membrilor săi, precum și
prevederile relative la excluderea din Societate – art. 45-48. Abaterile – „derapaje”
le numim astăzi – îl plasau pe un jurnalist în situația de a exclus dacă cineva
solicita o astfel de decizie, prin decizia Comitetului. De fapt, în sarcina adunării
generale cădea o astfel de solicitare – desemna un juriu de trei membri, alții
decât inițiatorii propunerii (art. 46). În ceea ce privește SZB, acesta desemna doi
membri din Comitet pentru a-l reprezenta în Societatea Presei, pe de o parte, pe
de alta, constituia un juriu de onoare format din președintele Societății Presei, un
membru de onoare al Societății Presei, un membru al Comitetului Sindicatului,
aleși pentru cinci ani (art. 8). În plus, excluderea din Sindicat atrăgea radierea din
Societatea Presei.74
Statutul depus la Tribunal în anul 1924 are alte prevederi – potrivit
articolelor 34-39, „Juriul de onoare este compus dintr-un membru al Academiei
române sau al altor asociațiuni similare […] un magistrat inamovibil; un membru
delegat al comitetului Sindicatului”.75 Cât privește sancțiunile, și acestea se
modi că, în sensul că inițial erau prevăzute avertismentul, pierderea drepturilor
de membru pe șase luni, excluderea din Sindicat și din Societatea Presei timp de
un an, excluderea de nitivă. Ulterior, acestea sunt simpli cate: avertismentul,
suspendarea pe timp limitat, excluderea din Sindicat.
Simpatie au generat și alte gesturi – ajutorarea copiilor membrilor
Sindicatului cu cărți, rechizite, bani; ajutoarele în caz de deces, pomenirea
morților Sindicatului în ziua Înălțării, ceremonii pentru care se alocau sume
importante.
O altă probă a seriozității membrilor Sindicatului este componența consiliului
de conducere al Colegiului Ziariștilor, inițiat prin lege, în mai 1944. Consiliul era
prezidat de un membru SZB, alți trei ind membri, față de doi membri ai UZPB
și tot atâția din AGPR.76
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Prezidiul adunării generale de constituirea a Sindicatului Ziariștilor
Profesioniști, prin des ințarea tuturor vechilor organizații, 6 noiembrie 1944:
Eugen Jebeleanu, Ion Pas, N. D. Cocea, Em. Socor, Emil Serghie.77
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Sindicatul a fost și blamat. Nu o dată. Bunăoară, relatările din presa anului
1945 lăsau de înţeles, că delegaţii SZB, UZP și ai AGPR, de bună voie hotărâseră
în inţarea unei singure „asociaţii de breaslă”, sub denumirea de Sindicatul
Ziariștilor Profesioniști (SZP). În realitate, membrii comitetului SZB au refuzat să
se autodizolve prin aderarea la SZP, şi „a continuat să inţeze de drept, fără nici
o activitate şi fără să convoace adunarea generală statutară”. Relaţia tensionată
dintre organizaţiile profesionale l-a determinat pe ministrul Lucreţiu Pătrășcanu
să emită o decizie „prin care se disolvă comitetul Sindicatului Ziariștilor din
București şi se numește o nouă comisie interimară alcătuită din d-nii: Petrescu
Const.-C.F.R., președinte, G. Millian, Deleanu Niculae, Firoescu Titu, TeodorescuValahu, Jebeleanu Eugen, Lesnea Dimitrie, Livezescu Octavian, membri şi Fundo
Constantin, Ionescu Daniel Paul, Popovici Eugen, censori. Membrii noii comisii
interimare vor proceda la îndeplinirea formelor pentru aderarea vechiului Sindicat
la Sindicatul Ziariștilor Profesioniști, astfel că şi formal nu va mai exista decât o
singură asociaţie de presă, după dorinţa profesioniștilor scriului. Bineînţeles că
şi în noua organizaţie, unică, toţi pensionarii se vor bucura de drepturile avute
până acum în vechile organizaţii”.78 Gestul ministrului L. Pătrășcanu a fost un
abuz, singura în drept să decidă schimbarea organelor de conducere ale SZB ind
adunarea generală, potrivit statutelor.

Ion Pas (1895-1974), lider al jurnaliștilor comunizați.79
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Și tot în 1945, referindu-se la SZB, Ion Pas 80 a rma că în cei 46 de ani de
activitate „n-a fost niciodată o organizație de apărare a intereselor materiale și
morale ale membrilor săi. Sindicatul […] a fost întotdeauna călăuzit de un spirit
reacționar și antisemit, ceea ce l-a făcut apoi să lunece spre fascism”.81 Aprecierea
este eronată – Sindicatul a avut membri de stânga, multă vreme, printre aceștia
a ându-se numeroși jurnaliști de origine evreiască. Iar dovezile din studiul de față
sunt evidente – liderii SZB au făcut numeroase gesturi pentru a spori coeziunea
profesiei, a le asigura membrilor ajutoare, pensii, locuri de odihnă, locuri pentru
construirea de locuințe ș.a.m.d.
Ion Pas, ca și Lucrețiu Pătrășcanu și alții înțelegeau mai bine decât
conducerea SZB, că în fața comunismului trebuie să accepți ceea ce era, prea
adesea, de neacceptat. De amintit că Sindicatul Ziariștilor Profesioniști a contribuit
la pregătirea și la câștigarea alegerilor de către comuniști (Blocul Partidelor
Democrate), prin falsul dovedit de istorici (noiembrie 1946).
8. Ce rămâne în urma SZB?
Jurnalismul are memorie scurtă. Dovezi? Absența reverenței față de trecutul
său, față de cei care au contribuit la consolidarea profesiei, la credibilizarea ei; lipsa
interesului pentru recuperarea patrimoniului SZB – a se vedea palatul,82 casele
de odihnă ale Sindicatului, terenurile cumpărate ori primite (donații) și multe
altele. Este vorba de ignoranță, de lene, probabil și de lăcomie – a se vedea ce s-a
întâmplat cu clădirile obținute de la stat, de asociațiile profesionale, inclusiv (sau,
mai ales) după 1990. Nu sunt sigur că aceasta este succesiunea corectă. Preocupări
de tip prezervare a memoriei jurnalismului nu am întâlnit după 1990. Iar ceea ce
am reușit să realizez, cu bibliotecari, profesori, cercetători – foarte rar, jurnaliști
–, reprezintă puțin, prin raport cu ceea ce s-ar cuvenit să se întâmple în acest
domeniu atât de bogat și de ignorat.
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Jurnaliști bucureșteni, la un eveniment. Al doilea din stânga, Mihail
Sevastos (1892-1967).
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6 Bacalbașa, C. (1922). Ziaristica română din zilele noastre, in N. Iorga, Istoria Presei Românești de la primele începuturi până la 1916, Sindicatul Ziariștilor
din București, București, 169–192.
7 Bacalbașa, 1935, 325.
8 Sursa: Muzeul Național al Literaturii Române, București.
9 Fotogra e de Carol Pop de Szathmary. Sursa : Biblioteca Națională a
României. Cabinetul de stampe. Nedatat.
10 Piru, E. et al. (ed., 1976). Documente şi manuscrise literare, vol. III, Corespondenţa B. P. Hașdeu – Iulia Hașdeu, București, 103.
11 Foaie volantă, I. 1478, BNR.
12 Foaie volantă, I. 1137, inv. 1092, BNR.
13 Pe acel teren se a ă acum Facultatea de Matematică a Universității din
București – Str. E. Quinet.
14 Coloseul Oppler era situat pe Str. Izvor, nr. 89., și cuprindea grădină, berărie, grătar, scenă etc. Era aprovizionat de la prima fabrică de bere din București.
15 Foaie volantă, I. 1554, BNR.
16 Foaie volantă, II. 35, BNR, datată 29 noembrie 1890. Bugetul privește
intervalul 1 decembrie 1890 – 1 decembrie 1891.
17 Trimis membrilor la 29 noiembrie 1890.
18 Sumele sunt calculate la nivelul unui an calendaristic.
19 Almanahului general al României. Adrese din Bucureșci și Districte, ediția 1896-1897, 250.
20 Ibidem, 256.
21 Foaie volantă, I. 1556, BNR. Datată 17 Sept. 1894.
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22 Foaie volantă, I. 1556, BNR. Datată 17 Sept. 1894.
23 Lahovari, G. E. et al. (1898). Marele Dicţionar Geogra c al României, vol.
I, Socec, București, 747.
24 Statutele Societăței Presei și al Sindicatului Ziariștilor, Tip. „Corpului
Didactic” Ispăsescu & Brătănescu, București, 1899. Notă: pe copertă se precizează
„Fondată în 1889”.
25 La 30 ianuarie 1899, Bogdan Petriceicu-Hasdeu a făcut o încercare nereușită de constituire a unei Societăţi literare. În presa timpului se anunţă „Prima asociere a oamenilor de litere români: Subsemnaţii ne luăm îndatorirea de a
fonda o asociaţie, cu scopul de a reglementa drepturile de proprietate literară a
scrierilor românești şi străine, în special, şi va face parte din existenta Societate
a Presei (s. n.). Constituindu-ne ca membri fondatori, declarăm înﬁinţată această
asociaţie şi alegem în comitetul provizoriu, pus sub președinţia domnului B. P.
Hasdeu, pe domnii: C. Dimitrescu-Iași (vicepreședinte), iar membri: Em. Porumbaru, C. Disescu, I. Mincu, . D. Speranţia, N. Petrașcu, D. C. Olănescu, dr. C.
I. Istrati, Virgil Arion, Take Ionescu, N. Filipescu, Barbu Delavrancea, Gion (Ionescu), N. Gane, H. G. Lecca, Zam r Arbure, Al. Soutzu, Anghel Demetriescu,
Al. Tzigara (Samurcaș), dr. Obreja, Il. Chendi, Barbu Păltineanu, Ştefan C. Ioan,
C. Dimitriu-Târgoviște, N. Rădulescu-Niger, C. Rădulescu-Motru” – http://www.
uniuneascriitorilor- lialacluj.ro/Istoric.html – Accesat: 01. 06. 2020.
26 Statutele Societăței Presei, 1899, 17.
27 Manuscris din colecție personală (M. P.).
28 SANIC, dosar 2.528/1924, Tribunalul Ilfov secția I, C.C., 2.
29 Statute și Regulamentul Casei de ajutor și pensiuni, Sindicatul Ziariștilor
din București, Tipogra a ziarului Izbânda, București, 1920, 8.
30 Adunările generale, ședințele SZB au fost, până la construirea propriei
clădiri, în palatul ziarului liberal L’Independance Roumaine, pe Calea Victoriei
(lângă Teatrul Comedia, actualul Odeon, Sala Majestic). În 1916, ziarele anunțau
că „In palatul ziarului L’Independance Roumaine s’a instalat un birou al Sindicatului ziaristilor, care va funcționa regulat în ecare zi de la 2-6 d. a.” (Minerva, 25
februarie 1916, 2).
31 Sursa: MNIR.
32 Legea din 6 februarie 1924. Vezi Dosar 2.528/1924, Tribunalul Ilfov secția I, C.C., Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale.
33 Documentele depuse la Tribunalul Ilfov conțin expresia „de drept privat”, atunci când se face referire la această structură asociativă. Conducerea SZB
este reprezentată de Constantin Demetrescu - președinte, Nicolae Dascovici - vicepreședinte, Raoul Anastasiu – secretar; Grigore Tăușan, S. Pauker, Iosif Nădejde, C. Gongopol, R. Seișanu și Eugen Filotti, membri.
34 Monitorul O cial, 3 februarie 1924, p. 1.251.
35 Dare de seamă a situației nanciare pe anul 1923, Sindicatul Ziariștilor din București, Atelierele Soc. Adeverul, București, 1924, 9. Notă: în SZB erau
trei jurnaliste – Laurenția Bacalbașa, Ana Holda Marcu și Ecaterina Raicoviceanu-Fulmen.
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36 „Ajutați” are aici sensul de ajutoare bănești acordate lunar din fondurile

37 Bugetul din anul 1915 este prezentat de redactorii ziarului Minerva (an
VIII, 17 ianuarie 1916, 1.), în termenii: „Pentru Duminică 17 au fost convocați
în adunarea generală anuală membrii Sindicatului Ziariștilor din București. La
ordinea zilei sunt: darea de seamă a mersului încasărilor și cheltuielilor pe anul
1915; votarea noului buget, votarea de noui membri și alegerea de membrii în
comitet în locul celor cu mandatul expirat. Iată cum a fost încheiat bilanțul nanciar al anului trecut. Venituri: 2.414 lei din cotizații; 31.035 din serbări; 5.252
din cupoane și dobânzi; 40.000 din concesia a șajului; 3.000 subvenții. Cheltuieli:
14.580 lei pensiuni; 2.600 lei ajutoare pentru lipsa de lucru; 375 lei ajutoare pentru
caz de boală; 811 lei cheltuieli de cancelarie; 1.200 lei retribuția ajutorului de secretar; 55.000 lei pentru fondul imobilului Sindicatului; 1.483 lei alte cheltuieli”.
38 Dintre care, 26 pensionare (soții ale unor foști membri SZB).
39 La șapte milioane de lei s-au ridicat creditele, în cele din urmă.
40 Astăzi, Bulevardul Carol I, nr. 21., intersecția cu Str. J. L. Calderon (fostă
G. M. Cantacuzino).
41 „Imobil de raport” se numeau clădirile cu locuințe pentru închiriere.
42 Foto: Dana Alecu, 2017. Situat în Bulevardul Carol I, nr. 21.
43 Ion Kalinderu (1840-1913) a fost jurist, publicist, editor și colecționar de
artă. Membru și președinte al Academiei Române.
44 Sursa: Muzeul Al. Saint-Georges / BNR. Colecții speciale.
45 Bustul a fost așezat ulterior pe un alt postament, sub forma unei fântâni.
Colecție personală (M. P.)
46 Fotogra e de Nicolae Ionescu.
47 Dare de seamă pe anul 1933 prezentată Adunării generale dela 4 februarie 1934, Tipogra a ziarului Universul, București, 1934, f. n.
48 Ibidem.
49 Dare de seamă pe anul 1943 înfățișată adunării generale dela 27 februarie 1944, Imprimeriile Dacia Traiană, București, 1944, f. n.
50 Notă: în 1929, Comitetul a decis creșterea cotizațiilor membrilor de la
384 lei/an, la 3.024 lei/an, pensiile crescând de la 12.000 lei, la 48.000 lei anual.
51 Dare de seamă pe anul 1924, Sindicatul Ziariștilor din București, Atelierele Soc. Adeverul, București, 1925, 8.
52 Ibidem. Notă: un stânjen, veche unitate de măsură, a avut între 1,96 –
2,23 metri, în funcție de perioadă, provincie istorică etc.
53 Statutele Societăței Presei, 1899, 8-9.
54 Dare de seamă a situației nanciare pe anul 1921, Sindicatul Ziariștilor
din București, Atelierele Soc. Adeverul, București, 1922, 3.
55 Dare de seamă pe anul, 1944, f. n.
56 Dare de seamă pe anul 1930, Sindicatul Ziariștilor din București, Atelierele Adeverul, București, 1931, f. n.
57 Aurel Mureșianu (1847-1909), ziarist, om politic, ul lui Iacob Mureșianu.
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58 Gazeta Transilvaniei, an LXXII, nr. 142, Brașov, 3 (16) iulie 1909, 1.
59 Adunarea generală a SZB din 21 iulie 1909.
60 Gazeta Transilvaniei, an LXXII, nr. 142, 1.
61 Vezi „Juriul de onoare, primă instanță de judecare a jurnaliștilor – Cazul Sindicatului Ziariștilor din București”, în Petcu, M. (2021). 10 teme de istorie
a jurnalismului, Ars Docendi, București, 191-225.
62 Dare de seamă pe anul 1936, Tipogra a ziarului Universul, București,
1927, f. n.
63 Dare de seamă pe anul 1925 prezentată Adunărei generale din 31 ianuarie 1926, Sindicatul Ziariștilor din București, Atelierele Adeverul, București,
1925, f. n.
64 Dare de seamă pe anul 1938 înfățișată adunării generale dela 22 ianuarie
1939, Tipogra a ziarului Universul, București, 1939, f. n.
65 Dare de seamă pe anul 1940 înfățișată adunării generale dela 2 martie
1941, Tipogra a ziarului Universul, București, 1941, f. n.
66 Dare de seamă pe anul 1943, 1944, f. n.
67 Dare de seamă pe anul 1940, 1941, f. n.
68 Ibidem. Notă: N. Iorga a fost asasinat de legionari în pădurea Stejnic, la
27 noiembrie 1940.
69 O lege a breslelor a fost adoptată în 1938 – vezi „Legea nr. 3.499 din 11
octombrie 1938 pentru recunoașterea și funcționarea breslelor de lucrători, funcționari particulari și meseriași”, în Monitorul O cial, nr. 237 din 12 octombrie
1938.
70 Dare de seamă pe anul 1938, 1939, f. n.
71 Colecție personală (M. P.).
72 Dare de seamă pe anul 1943, f. n.
73 Mircea Grigorescu (1908-1976), ziarist, publicist, licențiat în Drept. Publică în ziare și reviste de stânga – Adevărul, Cuvântul liber, Facla, Jurnalul de
dimineața ș.a.m.d. Redactor șef și director al ziarului Timpul, fondator al ziarului
Ecoul ș.a.m.d. Vezi Petcu, M. (coord., 2012). Istoria jurnalismului din România în
date – enciclopedie cronologică, Polirom, Iași, 268.
74 Statutele Societăței Presei, 1899, 19-20.
75 SANIC, dosar 2.528/1924, Tribunalul Ilfov secția I, C.C., p. 3-4.
76 Vezi art. 11 din „Decret-lege pentru exercitarea profesiunii de ziarist și
în ințarea Colegiului Ziariștilor din România” (nr. 271), în Monitorul O cial, nr.
111, 13 mai 1944, 3.917. AGPR – Asociația Generală a Presei Române.
77 Colecție personală (M. P.).
78 Semnalul, anul VIII, nr. 870, 1 martie 1945, 3.
79 Colecție personală (M. P.).
80 Ion Pas, pseudonimul lui Ioan M. Pascu (1895-1974). Muncitor, scriitor
și ziarist cu studii primare. Președinte al Sindicatului Ziariștilor Profesioniști (octombrie 1944), demnitar comunist, lider al scriitorilor.
81 Ion Pas, Raport asupra activității Sindicatului Ziariștilor Profesioniști
prezentat în cadrul Congresului Uniunii Sindicatelor de Artiști, Scriitori, Ziariști,
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București, 29-30 august 1945, Editura Confederației Generale a Muncii, București, 1945. Vezi Marian Petcu, Jurnalist în România- istoria unei profesii, Editura
Comunicare.ro, București, 2005, p. 113.
82 În care funcționează Teatrul Foarte Mic, locuințele ﬁind ocupate, de
zeci de ani, de angajați ai Primăriei Capitalei.
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