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1918-1920



Lupta românilor pentru unitate naţională are o istorie îndelungată şi frământată, conştiinţa

românităţii străbătând veacuri în pofida numeroaselor obsatacole ale vremurilor. Evenimentele care

au avut loc în anul 1918 reprezintă incontestabil o mare realizare în istoria neamului românesc.

Având în vedere războiul şi suferinţele imense ale românilor, această împlinire a părut multora un

”miracol”.

Anul 2018 pentru tot poporul român a avut o semnificație cu totul specială, Marea Unire de

la 1918 fiind un eveniment care va rămâne una dintre cele mai memorabile pagini ale istoriei

românilor. O sută de ani mai târziu suntem cu toții conectați la înfăptuirea Marii Uniri, fie prin

propria istorie a familiei, prin moștenirea comunităților locale, dar și datorită impactului său pe

termen lung asupra societății în care trăim.



„Ziarele româneşti despre Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei”

Colecția de față propune publicului o ediție de articole

selectate din toate publicațiile, accesibile echipei de cercetare, care au

tratat Marea Unire. Colecția va conține mai multe volume cu articole

din anii 1917-1920. Prezentul proiect, în care au fost publicate

articole din presa românească despre Marea Unire din 1918, se

adresează publicului interesat de acest eveniment important, oferindu-

i ocazia de a găsi mai multe informații și de a-i ajuta să înțeleagă mai

bine procesul istoric din spatele realizării acestui ideal național.

Asupra volumelor respective au lucrat un grup de autori:

Marius Diaconescu, Andrei-Florin Sora, Oana Avram, Matei Breazu,

Paul Chirică.



Prima enciclopedie cronologică a jurnalismului din România

cuprinde 18.000 de publicații periodice, radiouri, televiziuni, agenții

de presă, precum și 33.500 de jurnaliști și publiciști. Sunt acoperiți

280 de ani de presă în România – din 1731 până în 2011 – și sunt

oferite pentru prima oară informații relevante nu numai despre

producția jurnalistică de limbă română, ci și despre cea a

comunităților maghiară, germană, evreiască, bulgară, sârbă, rusă etc.

La editarea volumului au lucrat peste 100 de autori voluntari,

coordonați de conferențiarul universitar, Marian Petcu.

„Istoria jurnalismului din România în date”





România Nouă

„Organ de propagandă pentru unirea politică a tuturor Românilor”

Chişinău, 24 ianuarie 1918

Este succesoarea  gazetei „Ardealul”

Director-editor:  Onisifor Ghibu, 

Prim-redactor: Ion Mateiu.

Articole:

• Primirea sărbătorească a reprezentanţilor Basarabiei la Iaşi;

• Sângele apă nu se face; Solii Basarabiei. (nr.4 din 8 martie1918); 

• Către cetăţenii moldoveni (nr.18 din 10 februarie 1918);

• Acum ori niciodată ... (nr.19 din 11 februarie 1918); 
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Glasul Moldovenesc 

(Glasul Românesc) Bălţi, 29 Martie 1918

Gazetă politică. Organ de propagandă populară, cu apariție în zilele de joi și duminică.

Din augus 1918 apare cu titlul de Unirea, completat în 1919 Unirea din Bălţi

Articole:

• Unirea Bucovinei (nr.35 ;1918) - semnat L. Marian

• Cuvânt către fraţii basarabeni (nr.31;191) - semnat V.A. Bacalogu

Deşteptarea

Soroca, 10 Mai 1918

Organ de propagandă naţională şi culturală al Societăţii culturale din judeţul Soroca.

Apare sub îngrijirea unui comitet format din V. Sacară, V. Kaisin şi I.Coşciug



Sfatul Ţării

Chişinău, 18 Martie 1918 (apare versiunea în limba română)

„Sfatul Țării” a început să apară la 24 noiembrie 1917, la trei zile după deschiderea ședințelor

Sfatului Țării, fiind publicat inițial în limba rusă. A fost pe rând, inițial „Organ al Sfatului

Țării”, apoi al „Guvernului Basarabiei”, iar în cele din urmă „Oficios al Basarabiei”. Ziarul i-a

avut la începuturi ca directori pe I. Costin și N. Alexandri, care însă în august va pleca din

această funcție. Prim-redactor a fost Romulus Cioflec, iar ca secretar de redacție l-a avut pe

macedoneanul C. Noe. Cel mai vocal și mai cunoscut editorialist și publicist a fost V. Harea,

dar aici s-au publicat bucovineanul C. Morariu, profesorii din Vechiul Regat G. Murgoci și A.

Culea, care a fost unul din cei mai aprigi contestatari a lui O. Ghibu.



Declarația privind crearea Republicii Democratice Moldovenești, publicată în ziarul Sfatul Țării din 3 decembrie 1917. 

Sursă: Centrul de Cultură și Istorie Militară, Chișinău

https://moldova.europalibera.org/a/blog-centenarul-unirii-octavian-ticu/28893551.html

Ideea de Unire cu România este promovată insistent în preajma evenimentului, iar în

momentul Unirii „Sfatul Ţării” publică integral istoricile documente, prin care se realizase actul

justiţiar al revenirii Basarabiei la România.

https://moldova.europalibera.org/a/blog-centenarul-unirii-octavian-ticu/28893551.html


Basarabia

Chişinău-Sroca, 24 Septembrie 1918

Cotidiana politic independent.

Primul ziar moldovenesc din Basarabia

Articole:

• Interviul Dlui I.C.Grădişteanu, fost ministru şi naţionalist român. (nr.13 din 5

octombrie 1918);

• Interviu cu Dl Mihail Catargi, preşedintele Societăţii Marilor Proprietari.

(nr.14 din 6 octombrie1918);

„Marele merit al gazetei Basarabia a fost că ea, deşi viaţa ei a fost scurtă, a reuşit totuşi să

pregătească într-o măsură oarecare spiritele intelectualilor moldoveni pentru revoluţia din 1917”

Ion Pelivan



Nistru

Tighina, 7 Octombrie 1918

( gazetă populară )

Cahulul

Cahul, 28 Octombrie 1918

Ziar politic de propagandă naţională

Făclia

Chişinău, 18 Decembrie 1918

Ziar democrat independent, 

În anul 1919 apare su denumirea Democratul

Frăţia românească

Orhei (1918-1923)

Foaie democrată de propagandă naţională. 

Gazeta pentru luminarea poporului

Tighina, 3 Octombrie 1918

Tipografia Societăţi Culturale a Românilor Basarabeni.



Buletinul Oficial al Basarabiei

Chişinău, 1 Februarie 1919

Dezrobirea

Chişinău, 27 Martie 1919

Organ al Ligei Româneşti.

Cuvântul ţăranului

Cahul, 10 August 1919

Gazeta Partidului Ţărănesc Basarabean.

Deşteptarea

Chişinău, 1 Octombrie 1919

Cotidian. În total 17 numere



Moldova de la Nistru

Revistă ilustrată scrisă pe înţelesul poporului

Chişinău, Ianuarie 1920

Publicaţia este editată de Cercul Moldovenesc, înfiinţat în decembrie 1919

Renaşterea Moldovei

Chişinău, 1 Aprilie 1920

Revistă literară şi de propagandă naţională

Se publică: Al. Mateevici, Pan Halipa, M. Sadoveanu



„Lucrarea de față, constituie o valoroasă contribuție la

elucidarea istoriei presei periodice de limbă română din Basarabia

din prima jumătatea a secolului al XX-lea. Radiografia celor mai

importante reviste de limbă română reprezintă o evaluare a rolului

pe care l-au jucat acestea în opera de emanicipare a românilor

basarabeni la etapa finală a mișcării naționale care a culminat cu

Unirea Basarabiei cu România și, în mod special, în perioada

interbelică, care în spațiul dintre Prut și Nistru s-a produs o

veritabilă revoluție culturală”

Ion Varta, doctor în istorie.

Pagini de istorie a presei periodice basarabene



Volumul reuneşte aproape 60 de texte (interviuri, anchete,

scrisori ș.a.), circumscrise unei tematici comune: realitatea politică,

socială şi culturală din Basarabia anului 1918. Publicate în presa

românească din acest an, textele se axează „pe chestiuni

basarabene”, formulate şi discutate de chiar fruntaşii vieţii politice

dintre Prut şi Nistru. Un studiu introductiv care deschide cartea,

elucidează conţinutul şi problematica acesteia, iar fiecare text în

parte e însoţit de notele şi comentariile de rigoare.

Ediţia se înscrie în răndul apariţiilor editoriale consacrate

Centenarului Marii Uniri de la 1918.

Basarabia în presa anului 1918: Interviuri și anchete



Presa din Basarabia în contextul sociocultural al anilor 1906-1944

Acest sutudiu se circumscrie proiectelor generale de

revalorificare a moştenirii culturale româneşti şi constitue o

primă evaluare cantitativă a publicaţiilor periodice din acest

teritoriu de la apariţia lor în 1906 pînă la suprimarea din 1944.

Axată pe un bogat material arhivistic, cronologic,

iconografic, în mare parte inedit, lucrarea se înscrie perfect în

aria de cercetare istorică a rădăcinilor româneşti ale Basarbiei

şi viitorului ei.






