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La Editura Comunicare.ro din Bucure#ti, apar"inând 
$colii Na"ionale de Studii Politice #i Administrative, a 
ap%rut în anul 2008, sub redac"ia lui Lucian Pricop, 
monumentala lucrare în patru volume a lui Ion Hangiu 
cu numele de mai sus. Monumental% este pu"in spus, 
deoarece cele patru volume însumeaz% în total nu mai 
pu"in de 3.286 de pagini! De aceea, consider pe bun% 
dreptate c% aceast% lucrare de referin"% a istoriei presei 
române#ti este, a#a cum este ea prezentat% pe coperta a 
patra a volumului întâi, “cea mai vast% întreprindere de 
radiografiere a presei române#ti”. Tot din prezent%rile 
redac"iei etalate pe aceast% copert% afl%m #i c% aceast% 
lucrare este “o sintez% remarcabil% de informa"ii 
tezaurizate de Ion Hangiu într-o existen"% cultural% 
exemplar% – peste cinci decenii de activitate închinat% 
#colii #i presei române#ti”.  
De remarcat este faptul c% autorul s-a ocupat în aceast% 
lucrare atât de presa din România, cât #i de cea din exil. 
În prezentarea de pe coparta a patra a volumului al 
patrulea se afirm% astfel c% “publicarea Dic!ionarului 
cronologic al Presei române"ti…, consacrat istoriei 
scrisului gazet%resc din "ar% #i din exil, de la finele 
secolului al XVIII-lea pîn% în zilele noastre, este un 
eveniment important nu numai pentru breasla 
jurnali#tilor, dar #i pentru cercul tot mai larg al 
cititorilor interesa"i de trecutul românesc”. În plus, în 
prefa"a la volumul I, datat% la 10 iunie 2008, autorul 
spune urm%toarele: “Dac% în publica"iile din România 
se interzicea orice referire la Prut, Basarabia, Regele 
Mihai, aflat în exil, publica"iile exilului românesc de 
dup% al Doilea R%zboi Mondial prezint% adev%rata 
realitate a vie"ii românilor de pretutindeni”.  
Materialul acestui dic"ionar cronologic al presei 
române#ti este împ%r"it în patru volume. Volumul I 
cuprinde perioada de la 18 februarie 1790 la decembrie 
1916. Volumul II cuprinde perioada de la 3 ianuarie 
1917 la decembrien 1944. Volumul III cuprinde 
perioada de la 1 ianuarie 1945 la 21 decembrie 1989. În 
final, volumul IV cuprinde perioada de la 22 decembrie 
1989 la 8 decembrie 2007.  
Aceste patru volume încheie o activitate de cercetare 
depus% de Ion Hangiu timp de aproape #ase decenii.  
Un prim raport al rezultatetor cercet%rii sale a fost 
prezentat în anul 1956 sub titlul De la tiparni!a lui 
Macarie la Combinatul poligrafic Casa Scînteii. Afl%m 
din prefa"a volumului I c% aceast% lucrare a fost tip%rit% 
în 10.000 de exemplare, dar a fost apoi interzis% s% fie 
difuzat% de c%tre cenzura comunist% din România de 
atunci, fiind apoi trimeas% la topit. Autorul era atunci în 
vârst% de aproximativ 32 de ani. 
În 1968, la v%rsta de 44 de ani, Ion Hangiu a publicat 
raportul în dou% volume Presa literar# româneasc# - 
Articole program de ziare "i reviste (1789-1948), cu o 
Introducere de I, Micu. Aceast% antologie a fost 
difuzat% cu dou% pagini înlocuite de c%tre cenzura 
comunist% de atunci din România.  
În 1987, la vârsta de 63 de ani, Ion Hangiu a trimis spre 
publicare raportul Dic!ionar al presei române"ti, care a 
fost mai întâi supus unui control ideologic efectuat de 
c%tre aceea#i cenzur% comunist%. Cu aceast% ocazie au 
fost eliminate din cuprins peste 20 de publica"ii socotite 
a fi de dreapta, dup% care lucrarea a putut fi publicat%. 
În edi"ia a doua din 1996 #i a treia din 2004 au fost îns% 
incluse #i aceste publica"ii cenzurate în 1987. 
În anul 2006, la vârsta de 82 de ani, acela#i autor a 
publicat Panorama presei române"ti contemporane.  
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Mai apoi, Ion Hangiu a completat cele dou% volume ale 
antologiei din 1968, a elaborat un volum consacrat 
presei din România #i din exil din perioada 1945-1989, 
amplificând, totodat%, volumul din 2006. Rezultatul 
este dic"ionarul chronologic de fa"%, care cuprinde 
perioada 1790-2007, publicat în 2008. În acel an, 
autorul avea v%rsta respectabil% de 84 de ani! 
Sunt trecute în revist% în total 1.029 de publica"ii. 
Fiecare publica"ie are ca elemente de identificare 
num%rul de ordine cronologic%, titlul #i subtitlul 
publica"iei cu facsimil al frontispiciului #i transcriere, 
precum #i data de apari"ie a primului num%r.  
Volumul I, cu 896 de pagini, care cuprinde perioada 
1790-1916, este compus din Prefa"%, Not% la prima 
edi"ie (1968), Începuturile presei periodice române#ti – 
Primele încerc%ri – Foi volante (în#tiin"%ri, manifeste) 
(1789-1828), Abrevieri, Anexe bibliografice, Bibliogra-
fie general%, Bibliografie suplimentar%, Ziare #i reviste 
(unde se enumer% 247 de publica"ii), Addenda, #i 
Indice. La Anexe bibliografice, printre Coresponden"i 
(din "ar% #i str%in%tate) men"iona"i abreviat în corpul 
Dic!ionarului, g%sim men"iunea: S.C. – Silvia Constan-
tinescu (informa!ii, carte "i revista Curierul românesc, 
Suedia), iar la Bibliografie suplimentar%, Titluri de c%r"i 
referitoare la scriitori #i publica"ii din exil, 2. Extrase 
(din) Eva Behring, Scriitori români din exil, 1945-
1989, 2001, este notat: Silvia Constantinescu, Exil – 
Oameni "i idei, Bucure#ti, 1995. Primul periodic ap%rut 
pe teritoriile române#ti, înregistrat la num%rul 1 în acest 
Dic!ionar, a fost Courier de Moldavie, la 18 februarie 
1790, s%pt%mânal tip%rit la Ia#i cu litere latine în limba 
francez% din ordinul împ%r%tesei Ecaterina a II-a a 
Rusiei de c%tre ofi"eri ru#i cantona"i iarna în capitala 
Moldovei, cu teasc tipografic adus din Rusia #i litere 
latine aduse din Polonia, într-un tiraj de cel mult 350 de 
exemplare pentru ofi"erii #i câ"iva boieri care cuno#teau 
limba francez%. La num%rul 2 din acest Dic!ionar afl%m 

publica"ia CURIERUL ROMÂNESC, care este primul 
periodic în limba român%, tip%rit îns% cu litere chirilice, 
ap%rut la 8 aprilie 1829 la Bucure#ti, adic% la peste 39 
de ani dup% Courier de Moldavie. Autorul articolelor #i, 
poate, tipograful primului periodic în limba român% 
este considerat a fi Ion Heliade R%dulescu. Aceast% 
publica"ie a existat, cu unele întreruperi, din 8 aprilie 
1829 pân% la 19 aprilie 1848 #i de la 29 noiembrie pân% 
la 13 decembrie 1859. Primul num%r începe cu articolul 
Istoria pe scurt a gazetei, în care st% scris% urm%toarea 
motivare a ini"ierii publica"iei respective: “Pentru noi 
trebuie s% m%rturisim românilor, ca s% nu ni se par% a#a 
cu greu c% ru#ine trebuie s% ne fie c% abia acum ne-am 
de#teptat #i am sim"it lipsa ei (a unei astfel de 
publica"ii, n.a.). Dar vremea de îndreptare la cei ce cu 
dinadinsul voiesc a începe odat% nu este trecut%… 
Destul este s% vedem aceasta #i s% începem încai cei ce 
zicem c% sîntem floarea neamului a ne fi ru#ine s% fim 
mai jos decît pleava celorlalte neamuri.” Este 
surprinz%tor s% constat%m c% motivarea la ini"ierea 
publica"iei noastre CURIERUL ROMÂNESC în exil la 
Göteborg, în Suedia, în mai 1980, reia aceea#i tem% 
principal%: s% ar%t%m c% românii sunt #i c% nu sunt mai 
prejos. Men"ionez în treac%t c% primul cotidian a fost 
ROMÂNIA, trecut în acest Dic!ionar la num%rul 10, 
publicat la Bucure#ti de la 20 decembrie 1837 la 31 
decembrie 1838. Existând într-o perioad% de trecere de 
la scrierea cu litere chirilice la litere latine, vedem aici 
un amestec între acestea, chiar #i în titlul publica"iei, 
care era ortografiat POMANIA (!). 
Volumul II, num%rând 814 pagini, cuprinde perioada 
1917-1944 #i se compune din Not% Introductiv%, Ziare 
#i reviste (unde sunt în#irate 251 de periodice), 
Addenda #i Indice. În aceast% perioad% are loc 
constituirea statului român na"ional unitar, suveran #i 
independent pe teritoriile daco-getice din antichitate, iar 
presa româneasc% interbelic% se împarte în publica"ii de 
stânga, influen"ate de mi#carea comunist% bol#evic%, #i 
publica"ii de dreapta, la care se adaug% cele influen"ate 
de ideologia fascist% italian%, sau de cea na"ional-
socialist% german%. 
Volumul al III-lea, dezvoltat pe 714 pagini, cuprinde 
perioada 1945-1989 #i se compune din Not% 
introductiv%, Ziare #i reviste (aici sunt prezentate 221 
de publica"ii), Addenda #i Indice. La num%rul 681 
g%sim publica"ia noastr%, CURIERUL ROMÂNESC. 
Volumul IV, având 862 de pagini, cuprinde perioada 
1989-2007 #i are în cuprins Cuvînt înainte, Presa 
postdecembrist% sub semnul nea#ez%rii, de Ion Cristoiu, 
Introducere la prima edi"ie (2006), Not% la edi"ia I 
(2006), Ziare #i reviste (310 publica"ii), Addenda #i 
Indice. În Addenda, în partea I, Documrnte ale exilului 
românesc, se afl% prezentarea Doi români în Exil: Silvia 
Constantinescu, editor responsabil din 1980 al 
publica"iei noastre, CURIERUL ROMÂNESC, #i cule-
gerea sa de interviuri intitulat% Exil – Oameni "i idei 
(1995), urmat% de Dinu Zamfirescu, pre#edinte al Insti-
tutului Na"ional pentru Memoria Exilului Românesc 
(2003). 
Aceast% oper% monumental% a lui Ion Hangiu, prin 
prezentarea întregului spectru politic, social, cultural #i 
religios al presei române#ti din toate timpurile #i de 
pretutindeni, reprezint% o întoarcere la metoda 
#tiin"ific% in domeniul istoriografiei presei române#ti, 
eliberat% de constrângerile regimurilor politice #i 
întemeiat% pe probitate intelectual%.                             ! 


