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Informaþiile despre jurnalistele ºi publicistele care au
contribuit la dezvoltarea presei române sunt extrem de rare,
fie din cauza faptului cã „istoriile” presei au fost scrise de
bãrbaþi, fie din simplul motiv cã acestea nu s-au remarcat în
jurnalismul politic, cel care conferea vizibilitate în profesie.
În studiul de faþã vom realiza o repede privire asupra
primelor generaþii (1857 – 1938), luând ca reper cronologic
anul naºterii, ºi nu pe cel al debutului jurnalistic /publicistic,
pe care de multe ori nu l-am putut identifica în sursele doc-
umentare disponibile.

Maria Rosetti, (1819–1893) nãscutã Grant, în Guernesey
(Anglia), poate fi consideratã prima noastrã ziaristã ºi pu-
blicistã. Începând cu anul 1857 ea va colabora, ca redactor,
la diferite ziare ºi almanahuri, în special la Românul, ziar
fondat de soþul sãu, C. A. Rosetti. A fost editoarea publicaþiei
Mama ºi copilul, revistã literarã sãptãmânalã apãrutã în
perioada iulie 1865 – aprilie 1866, în care se publicau arti-
cole ºi traduceri în sprijinul educaþiei copiilor. 

Mariei Rosetti i-a urmat în gazetãrie Maria
Flechtenmacher (1838–1888), pe care unele dicþionare o
prezintã ca „scriitoare ºi muzicantã”, altele, drept prima
ziaristã din România. Dupã o activitate remarcabilã pe
scenele teatrelor din Brãila ºi Craiova, în anul 1853 se cãsã-
toreºte cu violonistul ºi compozitorul Alexandru
Flechtenmacher, continuându-ºi cariera ca profesoarã de
declamaþie la Azilul „Elena Doamna” din Bucureºti. În
perioada ianuarie 1878 – aprilie 1881 va edita revista
Femeea Românã, „ziar social ºi literar”, în paginile cãreia
milita pentru drepturile cetãþeneºti ale femeilor. Printre
colegii sãi de redacþie, V. Alecsandri, C. Bacalbaºa, Al.
Macedonski, C. Mille, Iosif Vulcan, Panait Moºoiu ºi alþii. 

Ziarista Sofia Cocea, nãscutã la Fãlticeni în anul 1839,
dupã ce studiazã la pensionatul din Iaºi ºi la ªcoala Centralã
din acelaºi oraº, va publica numeroase articole politice
prounioniste în Gazeta de Moldavia, Foiletonul Zimbrului,
Steaua Dunãrii, Dacia, Reforma, Poporul, Românul. A înfi-
inþat, printre altele, douã pensionate la Fãlticeni ºi Târgu
Neamþ, activitatea sa civicã ºi jurnalisticã fiind prezentatã pe
larg în lucrarea Iuliei Aricescu „Operile D-nei Sofia
Chrisoscoleu nãscutã Cocea”, apãrutã în anul 1862
(Bucureºti). ªi Paula Otilia Elisa (1843–1916) viitoarea
reginã a României, cunoscutã cu numele de Elisabeta (1881
– 1914) a cochetat cu publicistica, textele sale - poezii,
aforisme, romane, nuvele, traduceri – fiind tipãrite în 18
almanahuri ºi reviste culturale, sub pseudonimul Carmen
Sylva. 

O amintim aici ºi pe Emilia Lungu – Puhallo
(1853–1932) ziaristã bãnãþeanã nãscutã în Sânnicolaul
Mare, fiicã a gazetarului Traian Lungu. Nu cunoaºtem anul
debutului ei, ci numai câteva dintre revistele la care a lucrat

– Familia, Biserica ºi ºcoala, Amicul familiei, Drapelul ºi
altele. 

Smaranda Gheorghiu (Smara), nãscutã în anul 1857 la
Tîrgoviºte (profesoarã în Sinaia, Ploieºti ºi Bucureºti) se va
remarca, la rândul sãu, prin activitatea publicisticã la revis-
tele ªcoala românã (1882–1885) ºi Altiþe ºi Bibiluri, revistã
literarã lunarã (1893–1895), ambele fiind editate în Ploieºti.
La 14 septembrie 1858 se nãºtea, în Botoºani, una dintre
cele mai remarcabile ziariste ºi militante feministe, Sofia
Nãdejde, care ºi-a început activitatea jurnalisticã la revista
Femeea Românã, editatã de Maria Flechtenmacher. Ea a
publicat articole în ziarele ºi revistele Basarabia,
Contimporanul, Literaturã ºi ªtiinþã, editatã de C. D.
Gherea, Gazeta Sãteanului, Muncitorul, Munca, Social-
democraþia, Lumea nouã. Sorã a pictorului Octav Bãncilã ºi
soþie a publicistului, sociologului ºi omului politic Iosif
Nãdejde, Sofia a fost autoarea mai multor romane, piese de
teatru, nuvele etc. ºi o luptãtoare pentru cauza emancipãrii
femeii (a murit în anul 1946). Scriitoarea ºi publicista
Constanþa Hodoº, nãscutã în Zimbru – Arad, anul 1860, a
debutat la Tribuna (Sibiu), continuând cu colaborãri la
Vieaþa, Lumea ilustratã, Universul, Luceafãrul etc. Împre-
unã cu soþul sãu, Al. I. Hodoº, va edita Revista noastrã, pub-
licaþie literarã, artisticã ºi socialã, ce a apãrut între anii 1905
– 1907, apoi, 1914 – 1916, la Bucureºti, sub conducerea
Constanþei Hodoº. Printre membrii redacþiei, Sofia Nãdejde,
Elena Vãcãrescu, Fatma (Elena Farago), Elena Voronca,
Maria Cunþan, Ana Conta - Kernbach, Alice Cãlugãru, Otilia
Ghibu, precum ºi G. Coºbuc, I. Gorun, M. Sadoveanu, I.
Minulescu, G. Topîrceanu ºi alþii.

Ana Conta - Kernbach, amintitã mai sus, s-a nãscut în
anul 1865 ºi a fost profesoarã în Iaºi, poetã ºi publicistã, ca
ºi soþul sãu Gheorghe de Moldova (Kernbach), remarcându-
se prin textele publicate în Convorbiri literare, Junimea li-
terarã ºi Arhiva (a murit în anul 1922). Peste doi ani, la
1867, se nãºtea Cornelia Kernbach - Tatuºescu (sora lui Ghe.
Kernbach), medic, publicistã ºi poetã, care va avea o bogatã
activitate gazetãreascã, iar la 1870, Elena Codreanu, direc-
toare a ªcolii Centrale din Bucureºti, al cãrei debut se va
producea în anul 1900 (a semnat Elena A. Tãnãsescu). ªi
prima femeie deputat în Sfatul Þãrii, Chiºinãu (1918) Elena
Alistar – Romanescu, nãscutã în anul 1873 la Vaisal
(Ismail), a fost directoare de liceu ºi o apreciatã publicistã.

„Fulmen”, iatã pseudonimul jurnalistei Ecaterinei I.
Raicoviceanu, nãscutã în anul 1873 la Piteºti, fiind consider-
atã „prima femeie ziarist profesionist din România”.1 Ea a
debutat în anul 1905, dupã studii de litere ºi filozofie
(Bucureºti), colaborând sau lucrând ca angajatã la diferite
ziare ºi reviste, între care Adevãrul ºi Dimineaþa, Clipa, La
Depeche, Facla, Rampa, Rampa nouã ilustratã, Realitatea

Jurnaliste ºi publiciste uitate

Marian PETCU, conf. univ. dr., FJSC, Universitatea din Bucureºti



Jurnalism
 ºi com

unicare * A
nul I, nr. 2 - 3, 2006

129

is
to

ria
 p

re
s
e
i

ilustratã, Revista noastrã, Revista Sfetnicul mamelor,
Revista scriitoarelor ºi scriitorilor, Þara ºi altele ( a mai
semnat Laura, Lorica etc.). Referindu-se la istoria cotidian-
ului Adevãrul, ziaristul ºi scriitorul Tudor Teodorescu -
Braniºte afirma cã „Tot din iniþiativa lui (C. Mille -n.n.) s-a
creat Cronica femeii, redactatã mulþi ani de Fulmen, cea din-
tâi femeie ziarist din þara noastrã”.2 Ecaterina I.
Raicoviceanu a fost o militantã pentru drepturile femeilor,
pentru înfãptuirea Marii Uniri din anul 1918, lucrând în tim-
pul primului rãzboi mondial ca infirmierã ºi sorã de caritate
voluntarã, pe front. Între anii 1906 – 1935 a publicat 11 vol-
ume de prozã, traduceri, schiþe, numele ei fiind legat
îndeosebi de ziarul Adevãrul. Un nume exotic în jurnalismul
românesc a fost cel al Laurei Vampa, pseudonimul ziaristei
Libertatea Bruteanu, editoare a revistei Sãptãmâna ilustratã
(Bucureºti, 1893), co-editoare a gazetei Teatru, muzicã,
modã (1897 – 1898, împreunã cu D. Marinescu-Marion),
redactor la cotidianul bucureºtean Þara (1893 – 1897) ºi la
Adevãrul.

La 1877 se nãºtea, în Târgu Neamþ, ziarista Ana Marcu -
Holda, cea care dupã ce studiazã la Iaºi ºi Drezda, va debu-
ta în presã (1901), publicând diverse articole în Moftul
român, Semãnãtorul, Furnica, Revista ilustratã, Epoca,
Dimineaþa, Adevãrul, Izbânda, Viitorul, Avântul etc. ºi sem-
nând uneori cu pseudonime ca Holda sau Mimi Pinson. O
profesoarã ºi publicistã remarcabilã, a cãrei semnãturã apare
în Dimineaþa ºi Universul începând cu anul 1907, a fost
Cleopatra Tãutu, nãscutã la Buzãu în anul 1880 (studii
liceale la Iaºi, autoare a unei monografii consacrate local-
itãþii Slãnic Moldova). În majoritatea revistelor literare din
þarã avea sã publice ºi Alexandrina Scriban, nãscutã la
Râmnicu Sãrat în anul 1881, dupã ce debutase în revista Das
Kraentzchen, în timpul studiilor din Germania (revenind în
þarã, se va stabili la Galaþi).

Profesoara, publicista ºi jurnalista Lucreþia Bacalbaºa
s-a nãscut la Bucureºti, în anul 1882. Ea va semna
numeroase articole în Albina, Arhiva, Cuvântul Artei,
Evenimentul, Opinia, toate din Iaºi, dar ºi în ziarele
bucureºtene Epoca, Adevãrul, Dimineaþa, Universul etc.,
fiind pentru o perioadã redactor la ziarul conservator
Înainte, apãrut între anii 1913 – 1916, în capitalã. Dupã
studii universitare (litere) la Paris ºi Bruxelles, Eliza V.
Cornea (nãscutã la Mizi), în anul 1883, va deveni profesoarã
ºi publicistã în Bucureºti. Ea a editat revista Rolul femeii,
despre care nu se cunosc prea multe informaþii.

1855 a fost anul naºterii altor douã publiciste ºi scriitoare
importante – Ruxandra Berindey – Mavrocordato, care va
colabora cu diverse reviste franceze, precum ºi cu ziarul
bucureºtean Le Moment, ºi Apazia Munte (nãscutã în
Tereblecea Veche – Rãdãuþi). 

Aida Vrioni s-a nãscut la Ploieºti în anul 1886 ºi a studi-
at în oraºul natal. A debutat la 16 ani în revista Carmen, pen-
tru ca apoi sã devinã „redactor pentru partea femeninã”3 la
ziarele Adevãrul ºi Þara (1904 – 1907), redactor la Revista
scriitoarelor ºi scriitorilor români ºi editoare a revistei
Aurora, gazetã de politicã ºi economie (Ploieºti). La
Bucureºti, în acelaºi an se nãºtea Virginia Rãdulescu –

Tufeanu (licenþiatã în litere) profesoarã la ºcoala româneascã
din Istanbul, începând cu anul 1906, calitate în care va
deveni corespondentã a ziarelor Universul ºi Dimineaþa.
Revenind în þarã, va fi directoare a gimnaziului P.T.T., apoi
bibliotecarã (Bucureºti).

Emilia Tailler (n. 1887, Iaºi), Claudia Millian (n. 1889,
Bucureºti) ºi Gallia Tudor (n. 1891, Câmpina) au contribuit,
la rândul lor, la promovarea presei literare ºi a celei femi-
niste. Scriitoarea Emillia Tailler (studiazã litere ºi filozofie
la Bruxelles) a fost directoarea revistei Jurnalul Femeii
(1904 - 1905), publicaþie specializatã în educaþie ºi modã (ea
a primit ºi un premiu al revistei pariziene Femina).
Publicista, scriitoarea ºi profesoara Claudia Millian (soþia
poetului Ion Minulescu) a publicat sub pseudonimul „D.
ªerban” în Viitorul, Adevãrul literar ºi artistic, Flacãra,
Cuget românesc, Gândirea, Sburãtorul ºi altele, iar scri-
itoarea ºi actriþa Gallia Tudor a colaborat, de asemenea, la
numeroase ziare ºi reviste, printre care Rãsãritul, Sãnãtatea,
România eroicã º.a.m.d.  Doar cu studii secundare, ziarista
Lia Cuþana (nãscutã Bradu, în Bucureºti, 1892) va începe o
frumoasã carierã profesionalã, în anul 1912, atât ca redactor
la Straja ºi Politica (Craiova), cât ºi ca reporter - colabora-
tor al ziarelor Adevãrul ºi Dimineaþa. Maria Al. Cosoiu -
Dolores (n. 1893, Bucureºti), autoare de nuvele publicate în
Universul literar, Universul copiilor etc. ºi Coralia
Costescu, cunoscutã cu pseudonimul Maura Prigor (n. 1900,
Slatina), care dupã studii la Bucureºti ºi Geneva va deveni o
feministã activã ºi colaboratoare a mai multor ziare ºi reviste
(Vitrina literarã, Adevãrul literar, Munca literarã, Þara
noastrã, Tribuna femeii) sunt alte nume importante în
aceastã serie de jurnaliste ºi publiciste, necunoscute gene-
raþiilor de mai târziu.

Au urmat ziarista ºi scriitoarea Ecaterina Cerchez (n.
1901, Cricova – Lãpuºna), care a publicat în Neamul
Românesc, Gazeta Basarabiei, Viaþa Basarabiei ºi altele,
Sanda Movilã (n. 1901, Cerbu – Argeº), prezentã în paginile
revistelor Sburãtorul, Flacãra, Nãzuinþa, Bilete de papagal,
Cele trei Criºuri, Vremea etc., Lucia Sergiu – Ionescu (n.
1901, Galaþi), Aurelia Vanghele (n. Bucureºti, 1904) ºi alte
publiciste care au colaborat la reviste cu tematicã literarã,
femininã, educativã. 

În anul 1905 se nãºtea la Moviliþa - Putna, ziarista, scri-
itoarea ºi profesoara Ecaterina M. Sãndulescu ( licenþiatã în
litere ºi filozofie, Bucureºti) debutând în presã în anul 1926
ºi publicând la Vremea, Presa, Politica socialã, Curentul,
Þara noastrã, Universul, Dimineaþa, Adevãrul ºi multe
altele. A editat revista Graiul femeii, iar în 1935, împreunã
cu Margarita Miller – Verghy a publicat volumul „Evoluþia
scrisului feminin în România”. Maria H. Popescu (n. Mizil,
1905), publicistã ºi autoare a unor piese de teatru, a publicat,
de asemenea, numeroase articole în Sãptãmâna (Ploieºti),
Rampa, Adevãrul literar sub diferite pseudonime, cum ar fi
Mimoza, Persi-Menela, Michaela Bona, iar Elena Popovici
– Stetin (n. 1907, Vlãdureni – Gorj), în Cruciada, Beton
armat, Ilustraþiunea românã, Dimineaþa copiilor ºi Viitorul. 

O impresionantã carierã va avea ºi Lucia Dracopol –
Ispir (n. 1907, Mãcin), licenþiatã în litere (1929) ºi filozofie
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în istoria artei la Sorbona (1937). Ea a debutat în anul 1930
ca redactor de cronicã plasticã în Universul literar, semnând
apoi ºi în Rampa, Ilustraþiunea românã, Viitorul, Semnalul
etc. Emilia Maghita Orwin, cunoscutã cu numele de jurnal-
istã E. Marghita, debuta în anul 1918, în paginile revistei
Greerul, din Iaºi, în anul 1924 devenea redactor la Presa ºi
Lupta, din capitalã, iar din 1927, redactor la Adevãrul ºi
Dimineaþa. A lucrat pentru o vreme la ziarul Bukarester
Presse ºi a colaborat la numeroase alte publicaþii. 

Una dintre absolventele Academiei Comerciale din
Bucureºti, Stella Stãnescu (n. 1908) care va opta pentru
gazetãrie, a debutat în anul 1933 la revista Magazinul, fiind
apoi redactor la Gazeta Ploieºtilor ºi directoare a revistei
Pagini de zidire sufleteascã. A fost colaboratoare constantã
a publicaþiilor Prahova, Deºteaptã-te, Române!, Realitatea
ilustratã, Tribuna ºi altele. În anul 1938 a debutat Emilia ªt.
Milicescu (n. 1908, Bechet – Dolj), licenþiatã în litere ºi filo-
zofie, profesoarã ºi ziaristã; a colaborat îndeosebi cu publi-
caþiile Jurnalul ºi România literarã.

Constãnþeanca Apriliana Medianu (n. 1908), redactor la
România ºi funcþionarã la Direcþia Presei, ploieºteanca
Maria Mateescu – Aida, ziaristã la Adevãrul ºi Þara,
ieºeanca de origine polonezã Margãrita Miller – Verghy,
colaboratoare la La Roumanie, La Patrie ºi Semãnãtorul,
Yvonne Rossignon (n. 1912, Studina – Romanaþi), care va
lucra la Viaþa literarã, Pagini literare ºi Braºovul literar
sunt alte nume de jurnaliste ºi publiciste celebre în epocã.

Le amintesc, în acest context, pe învãþãtoarea ºi pub-
licista Mathilda M. Sandovici, care a debutat în 1924 la
revista Lamura, autoare a numeroase articole publicate în
Opinia, Cuvântul învãþãtoresc, Credinþa, Gazeta satelor,
Dreptatea etc., pe brãileanca Lucrezzia Karnbatt, redactor la
Rampa, Izbânda, Adevãrul, Dimineaþa º. a. m. d., pe Adela
Xenopol (revista Dochia), Julieta Eduard Adamski (revista
Generaþia viitoare) ºi pe Sofia Barcianu (Foaia ilustratã). O
ziaristã despre care nu deþinem date, Sofia Asiel, apãrea în
Anuarul General al României, cu precizarea „redactore,
(str.) Sinagoga, 6”4 printre cei 67 de jurnaliºti bucureºteni, la
1896.

În anul 1911, spre exemplu, în Anuarul Presei Române ºi
al Lumei Politice, întâlnim printre jurnalistele ºi publicistele
momentului, pe Matilda Cugler Poni, Constanþa Hodoº,
Isabela Sadoveanu, Alice Cãlugãru etc., alãturi de cele
amintite în prima parte a studiului de faþã. Almanahul

Asociaþiei Publiciºtilor Români din anul 1938 prezintã, în
ordine alfabeticã, drept membre active ale Asociaþiei, pe Lya
Dracopol, Lucia Dracopol-Negulescu, ªtefania Baldovin,
Lucreþia Bacalbaºa, Cornelia Buzdugan, Lucia Calomeri,
Elena Cordoneanu, Eliza Cornea, Maria Coºoiu, dr. Cornelia
J. Ghiulea, Eliza V. Marin, Sanda Matei, Maria Nicolau, Lili
Niculescu, Crisanta Olteanu, Otilia V. Onciu, Maria
Oprescu, Aneta Dimo-Pavelescu, Elena Popovici-Stetin,
Virginia Rãdulescu, Stella Stãnescu, Emilia Tailler, Laura
Vampa, Aurelia Vanghele ºi Otilia Vlaicu.5

Încheiem aceastã evocare cu Marya Kasterska –
Sergescu, ziaristã ºi publicistã de origine polonezã (n. 1893,
Varºovia), doctor în litere (Sorbona, 1918), cea care va
deveni soþia profesorul universitar de matematici Petre
Sergescu ºi „ziaristã din 1916. Din 1919, ca ziaristã angajatã
cu platã, traverseazã Europa ºi Africa de Nord. Redactoare
la revistele poloneze ºi la revistele Revue de France, Revue
mondiale, La vie catholique, Les nouvelles littéraires, Revue
européene ºi altele”.6

Succesiunea de mai sus, care are mai degrabã înfãþiºarea
unei schiþe istorice este, prin forþa lucrurilor, incompletã.
Rãmâne în sarcina cercetãtorilor mai tineri recuperarea ºi
repunerea în circuitul ºtiinþific a datelor despre jurnalistele ºi
publicistele pe care istoriile presei române le-au ignorat pânã
acum. 
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