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1935  –  REPORTAJUL  DE  VACANȚĂ  ÎNTR-O 

PUBLICAȚIE  DE  STÂNGA 
 

 

Când, în 20 iulie 1935, „Cuvântul liber” își anunța seria de „numere excepțio-

nale”, revista săptămânală al lui Tudor Teodorescu-Braniște miza pe colaborarea 

unor nume consacrate ale jurnalismului românesc interbelic și nu numai. 

Reportajele publicate de tânărul Geo Bogza în anul anterior constituiau deja 

„mândria” publicației1 (Ilin 2004, p. 541). La 37 de ani, Filip Brunea-Fox își semnase 

în „Dimineața” reportajele cele mai incitante: Cinci zile printre leproși (1928) sau Ali 

Kadri, „sultanul” din Ada Kaleh (1934), și doar Mirajul Moșilor, în „Cuvântul 

liber”2, dar nu încă și Mărirea și decăderea celui mai gras om din România3, iar 

Tudor Arghezi îl încununase prinț al reportajelor. Colabora la „Cuvântul liber” din 

1933 și avea să continue până în 19364. Tot aici semnează – cu puțin timp înainte 

de a-și hotărî brusca plecare la Chișinău și stabilirea definitivă în capitala basara-

beană, în toamna aceluiași an – câteva dintre reportaje, Al. Robot, la doar 19 ani5. 

Poetă consacrată, autoare a Garoafelor roșii (1912) și a Cântărilor pentru pasărea 

albastră (1922), având un alt volum în pregătire, Întregire, Claudia Millian publică 

pentru cititorii aceleiași reviste versuri6, cronici plastice7 sau literare (Millian 1935c), 

articolele cu preocupări umanist-feministe (Millian 1935b), dar și câteva reportaje de 

pe litoralul românesc. Alături de F. Dima, Horia Roman sau C. Ardeleanu, vor co-

labora cu reportaje diverse, unele de vacanță, întregind „multitudinea de poziții” a 

revistei și la acest subiect, Ștefan Roll, Petre Pandrea și Ilarie Voronca. Relevante 

rămân contribuțiile ilustratorilor Marcel Iancu, promotor al avangardei românești, 

                                                      
1 În „Cuvântul liber” din 1934, Geo Bogza semnase mai multe reportaje, primul dintre ele fiind 

Fapt divers: spălătoresele (nr. 23), urmat de câteva dedicate lucrătorilor din industria prelucrării 

pieilor: O industrie fetidă (nr. 33) și Scene din viața tăbăcarilor (nr. 36), cele mai numeroase, însă, 

privind industria prelucrătoare de petrol: Rafinăria din Câmpina (nr. 27); Industria neagră a 

petrolului (nr. 37); Infamia salariilor petrolifere (nr. 40), Runcu, schela petroliferă (nr. 44), Viața în 

schelele petrolifere (nr. 1), Accidente de muncă în petrol (nr. 3) sau Ierarhia muncii și a repaosului 

(nr. 48). 
2 Reportajul apare în numărul 26, din 5 mai 1934. 
3 Publicat în 1937. 
4 Două ample reportaje: Vâlcovul (nr. 17) și Provincia (nr. 21) îi apar în 1934, însoțite de 

imaginile surprinse de I. Berman. 
5 Un prim „reportaj basarabean”, Întâmplări cu lipoveni, apare semnat de Al. Robot în numărul 52 

al revistei „Cuvântul liber”, din 2 noiembrie 1935. 
6 În „Cuvântul liber” din 1935, Claudia Millian semnează mai multe poezii, unele grupate sub 

genericul Poeme cu cerșetori (Fetița, Pro-Domo, Imagini, În câmp și pe stradă), iar altele Poeme cu 

școlari (În clasă).  
7 Vom nota doar câteva: Expoziția retrospectivă a pictorului Al. C. Satmary (nr. 28), Grupul celor 

trei: Tonița, O. Han, Șirato (nr. 29), Stampe japoneze. Colecția librăriei de artă Hasefer (nr. 33). 
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arhitect modernist și artist complex, și Nina Arbore, prezență constantă în paginile 

„Cuvântului liber” cu picturi, desene și gravuri. Numeroase desene cu tematică so-

cială și politică din revistă îi aparțin lui Aurel Jiquidi, alte câteva, lui Ion Valentin 

Anestin. Semnate doar cu inițiale, desenele pictoriței Claudiei Millian ilustrează 

uneori articolele jurnalistei Claudia Millian (Millian 1935d). Iosif Berman com-

pletează lista colaboratorilor valoroși ai publicației în calitate de fotoreporter. 

În pofida unor „mari anchete sociale și ample reportaje” promise, numerele a-

nunțate ca „excepționale” gravitează, tematic, în jurul unor subiecte extrase din 

imediata realitate socială, dar lipsite de orice senzațional: dozate echitabil, două 

dintre ele surprind momentele de activitate profesională ale subiecților din categorii 

sociale modeste (Viața funcționarilor din magazine și bănci sau Femeile salariate), 

celelalte două, dimpotrivă, momentele de repaus și loisir ale unor categorii mult 

mai eterogene. Așa se constituie numerele dedicate Plajei și Nopților8. Dat fiind 

momentul când debutează, 27 iulie, primul număr special e dedicat, firesc, sezo-

nului estival și litoralului. Câteva aspecte punctează intenția editorului într-un a-

nunț ce precedă apariția numărului: mai puțin o trecere în revistă a plajelor în vogă 

sau a acelora inaccesibile9 (deși pentru lectorul modern poate fi o lecție de pro-

fitabilă reconstituire), ci, mai curând, o demistificare a lor, printr-o descriere ce se 

vrea, mai presus de orice, imparțială10. 

Nici arhitectura numărului 38, dedicat plajei, nu trădează senzaționalul. Fără a-

și fi anunțat tematica în vreun fel, prima pagină renunță, totuși, la cuprinsul des-

fășurat în mod constant, pe verticală, partajând inegal două „momente: desenul su-

pradimensionat al lui Marcel Iancu, Plajă mondenă, și reportajul lui Brunea-Fox, 

Jertfiții verii. Ultimul, în contrast cu atmosfera de voluptuoasă lene estivală reve-

lată cu indulgentă ironie avangardistă de pictor, surprinde tocmai prin „caracterul” 

static: apologia vilegiaturii e făcută de reporterul de mare amplitudine din spațiul 

restrâns al propriului birou. Construit în jurul a ceea ce, cu cinci decenii mai devre-

me, reprezentase la Pierre Giffard11 marca oricărui mare jurnalist, viitor reporter, 

dar în variantă indigenă a aceleia promovate de omologul francez, vechea valiză cu 

burduf, articolul lui Brunea-Fox reprezintă un fals reportage de loisir. Și dacă 

„inspecția garderobei de vilegiatură” se dorește, în cazul său, „o lecție” mai presus 

de „opera de valorificare a peisajului autohton”, căreia, un Julien Sorel, crede 

Brunea-Fox, i-ar fi descoperit nebănuite valențe, reporterul român o exploatează 

doar pe cea a diferențelor sociale. Ceea ce îl singularizează nu este solidaritatea cu 

masele largi din majoritatea reportajelor, ci reprezentarea lor. Consecință a condi-

                                                      
8 Numărul din 16 august 1935 îi va avea colaboratori pe Claudia Millian (Nopțile venețiene), 

Mircea Grigorescu (Și cele albe din Helsinki), Ilarie Voronca (Parisul), Ștefan Roll (Nopți marine), 

M.R. Paraschivescu (Nopți rurale), Petre Pandrea (Asta Nielsen, număr de varieteu berlinez). 
9 Mamaia, Movilă, Balcic, Budachi sunt cele câteva plaje enumerate în anunțul preliminar. 
10 „Plaja va fi zugrăvită sub toate aspectele ei, cu toată viața ei leneșă și zbuciumată, cu toată 

eleganța și cu toată mizeria ce se ascunde sub această eleganță” – vezi „Cuvântul liber”, anul II, nr. 

37, p. 10. 
11 Pierre Giffard (1885–1922), scriitor și reporter francez – vezi Giffard 1880. 
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ției sociale jurnalistul se raliază și el –  într-un anotimp al vacanțelor, al vilegiaturii, 

al evadării terapeutice – „stocului imens al jertfiților” cărora nu le este inaccesibilă 

doar evadarea dintr-o metropolă nepopulabilă din cauza arșiței, ci orice mijloc mes-

chin de a-i face față: într-un București toropit de căldură, modestele ștranduri devin 

și ele „reuniuni high-life”. 

Dacă în prima parte a pledoariei, valiza cu burduf sugerează o simbolistică a 

vilegiaturii apuse, cea de a doua refuză de a mai promova „ființa [...] ideală, pâr-

guită de o lumină tonică, întinerită de tot ce iulie conține elixir”, ca unică imagine a 

verii, când realitatea cunoaște, prin „cei cu valiza anacronică, și cu poporul perife-

riilor, și cu roiurile birourilor, și cu furnicarul fabricilor”, dedublarea ei: astfel se 

infiltrează în reportaj o vară atipică, „obeză, planturoasă, infectă”, cu efecte mai 

puțin agreabile, „ce-ți tescuiește vlaga, îți deschide robinetele porilor, te zvârle 

pradă muștelor, te chinuie, te sleiește, te castrează” (Brunea-Fox 1935) Marea, su-

gerată prin evocarea finală a Balcicului, rămâne, pentru jurnalistul ce practică „un 

reportaj prea puțin rentabil”, un deziderat, pe moment, intangibil. 

Ideea inaccesibilității revine la I. Felea. Marea noastră. Poveste pentru Luca 

poate fi considerată, în abstract, o lecție introductivă în teoria socialismului pe în-

țelesul celor mici. Sub aparențele unui dialog proletar – fiu, se conturează o șarjă 

împotriva ordinii sociale prin ale cărei crevase mimat democrate se întrevăd pro-

blemele lumii românești interbelice. Laitmotivul „marea noastră” amendează un 

discurs jurnalistic devenit demagogic, marcând glisajul periculos spre un altul, la 

fel de mistificator12. Apelul final – „Să știi, însă, Luca, că vremea când bunurile na-

turale și cele sociale vor aparține tuturor se apropie” – are pentru lectorul de azi un 

impact mai puternic decât, probabil, l-a avut pentru acela din 1935 (Felea 1935).  

Și reportajul lui F. Dima are drept protagonist mulțimea dezavantajată, dar aces-

tuia îi lipsește orice notă vindicativă, autorul reușind să recreeze, pe o plajă recu-

noscută „a sărăcimii”, o atmosferă plăcută de cordialitate și relaxare (Dima 1935). 

Surpriza o reprezintă destinația, iar alegerea se înscrie într-o tendință mai largă a co-

naționalilor de a-și cunoaște țara întregită după Primul Război Mondial. Substituirea 

unei stațiuni balneare anunțate prealabil, Budachi13, cu o alta total necunoscută publi-

cului, Volcioc14, ține de opțiunea personală a reporterului, în care primează, deonto-

logic, ineditul subiectului și experiența trăită pe viu. Promovarea unei locații greu ac-

cesibile, lipsită de minimul confort, reprezintă un act gratuit, dar în aceasta și constă 

frumusețea gestului reportericesc. Volcioc a rămas, datorită lui F. Dima, în memoria 

cititorului, reporterul asigurându-și exclusivitatea locației, prin simplul fapt că 

Volcioc nu putea deveni, precum Balcicul, promovat în exces, un fenomen. 

                                                      
12 A se vedea tabloul descriind vacanțele copiilor muncitorilor ruși la Marea Caspică. 
13 Cunoscută stațiune balneoclimaterică din perioada interbelică, întemeiată în timpul 

administrației românești în Basarabia (1918–1944), pe malul Mării Negre, între gurile de vărsare ale 

Dunării și Nistrului. Astăzi în Ucraina. 
14 Motiv pentru care jurnalistul oferă informații detaliate privind localizarea acestuia pe litoralul 

basarabean: „lângă gura unui braț al Dunării, la vreo 30 de kilometri de Vâlcov, 3 – de lacul Sasic și 5 

– de satul Jibrieni” (Dima 1935). 
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În pofida amplitudinii, reportajul lui Ștefan Roll, Balcic-Cavarna-Ecrene, tră-

dează o saturație a subiectului în presa timpului. Totuși, „atmosfera de Montmartre 

estival, carnavalesc, mucalit și eminamente tânăr”, asociată imaginii decupate din 

Cadrilaterul românesc, reprezintă o noutate, în timp ce reducerea Balcicului la un 

„cadru de pură sportivitate”, spațiul unor vacanțe „de recorduri și de performanțe”, 

nu poate fi separată de experiența avangardistă a reporterului (Roll 1935). 

Primul reportaj propriu-zis al plajei este destinat Mangaliei. „Nu se știe pentru ce 

vin vilegiaturiștii la Mangalia. Pentru mare?  se întreabă retoric Badea Marinescu. 

Dar marea e mai frumoasă la Balcic, mai somptuoasă la Eforie, mai amicală la 

Ekrene” (Marinescu 1935). Ideii de pitoresc natural, al cărui caracter revolut e 

marcat de adepți în persoana „pensionarilor sciatici” și a „babelor nevricoase”, 

Mangalia o opune, crede reporterul, pe aceea de pitoresc social15, ce presupune și o 

categorie diferită de vilegiaturist, tânără și nonconformistă. Dar nu pentru senzațio-

nalul pe care disecția sa nudă oricum îl eludează atunci când trece în revistă atrac-

țiile Mangaliei, de la „cele două instituțiuni” care o compun: „statuia monomen-

tului”16 și „Delureanu”, „una corespunzând necesităților spirituale, morale, patrio-

tice ale vilegiaturiștilor, cealaltă, imperativelor stomacale”, până la cartierul tătă-

răsc, un „sumum de «pitoresc» posibil, cu magazinul lui Hutman, la iaurgeria lui 

Tevfic”, această evidentă intenție a autorului de a-și surprinde cititorul. Nici demi-

tizarea legendarului Cal Alb, „rămășiță de zid afundată cu vreun metru sub sticla 

mării”, ce-și pedepsește privitorii indiscreți, nici minimizarea contrabandei portu-

are în favoarea uneia amoroase, nici ipotetica intervenție a istoricului Iorga pentru 

transformarea cazinoului în bibliotecă publică doar pentru a-și asigura liniștea 

sejurului, nu reprezintă cu adevărat impedimente pentru noul turist, de aici dorința 

ludică a reporterului de a-i încuraja orice aventură marină, de a-i stimula orice 

explorare. O poză nesemnată, ce însoțește reportajul, redă o imagine la fel de fran-

că a coastei mangaliote, în stilul prezentării: „Într-adevăr, la Mangalia nu mai 

există «faleză». Spinarea feruginoasă, împănată cu scoici și melcișori de cretă pe 

care poporul nu se plimbă ca la Eforie, între șase și miezul nopții, se cheamă aci 

coastă pur și simplu, sau mai vulgar, mal” (ibidem), mai mult, face dovada succe-

sului prin numărul turiștilor surprinși.  

Și Claudia Millian evocă pitorescul într-un reportaj consacrat de data aceasta 

Constanței, dar obiectivul nu mai surprinde în prim-plan pauperitatea, improvizația 

grupurilor etnice drept element definitoriu al pitorescului zonal. La mai puțin de 50 

de km distanță, acesta pare să se metamorfozeze, sub penița reporterului, într-o „lu-

me de culoare și de tradiție”: „Țigănia” Constanței nu e mai prosperă decât cea a 

Mangaliei, rămânând aceeași „așezare gospodărească în case scunde”, doar că 

observatorul punctează elementele ce conferă ansamblului ideea de ordine și de 

                                                      
15 Badea Marinescu se întreba retoric, în același număr: „Nu e ciudat că întotdeauna locurile 

sărace, locurile faimoase prin mizeria lor concentrează o doză copioasă de pitoresc?” (Badea 1935).  
16 Monumentul Eroilor Dobrogeni, având ca laitmotiv silueta unui ostaș infanterist, „aplecat 

într-un elan năvalnic, cu baioneta armei înainte”, fusese inaugurat în august 1927 și marca sacrificiul 

eroilor neamului în Primul Război Mondial. (vezi Ninu 2014). 
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deschidere pe care o dau, aici, spre deosebire de „gardurile oarbe de pământ”, 

„ulucile deschise peste care se înalță nalba și floarea soarelui, în siluete sprintene și 

legănate” (Millian 1935a). De altfel, reportajul Claudiei Millian e unul preponde-

rent pictural, în care culorile sunt cele ce punctează spațiul de molatecă beatitudine. 

Iată, spre exemplu, cum alege autoarea să-și introducă cititorul pe plajă: „De aici, 

dintre magazinele cu ispite orientale, dintre coșurile cu fructe mirositoare, pline cu 

caise roșii și prune violete, cu struguri galbeni și pepeni proaspeți – de aici, în 

dreapta jos, te cobori la cea dintâi plajă a Constanței, la «Trei Papuci»”. Plajele 

constănțene își au poveștile lor, iar „numele lor amuzant” – („Duduia”, „Tataia”, 

„Mamaia”), ține să ne asigure aceasta, „corespunde intimității cordiale și frăției, în 

care viața lor evoluează sub aceeași îmbrățișare a soarelui și a apei” (ibidem). Cele 

câteva elemente de noutate edilitară („șoseaua admirabil pavată” și „pe alocuri îm-

podobită cu salcâmi tineri”, „cazinoul monumental” recent construit, cabinele 

„amenajate pe coridoare lungi, cu tot confortul ultimelor cerințe moderne”), alături 

de suprapunerea unei aglomerații de week-end prelungit peste o alta deja existentă 

a „stagiarilor din vacanță”, cunoscute atât de bine contemporanilor, reancorează na-

rațiunea Claudiei Millian în realitate, dacă registrul expresiei a făcut-o să pară mai 

curând fictivă. 

Constanța mai constituie centrul de interes al reportajului semnat de tânărul Al. 

Robot, Tomis. Port cu cafenele și fesuri (Robot 1935c). Unul exclusiv citadin, dacă 

admitem că plaja este eludată cu desăvârșire, elementul marin fiind, el însuși, margi-

nalizat, dar nu eliminat. Articolul lui Robot vine mai curând în succesiunea altuia, 

publicat anterior în aceeași publicație, Constanța. Așa cum o petrec burghezii, mate-

loții și hamalii, decât destinat unei ediții cu tematică anunțată (Robot 1935a). Opți-

unea reporterului pentru atmosfera duminicală îi permite, în ambele cazuri, să de-

tașeze iluzoriu orașul de provincie de portul maritim, deși imixtiunea pe uscat a 

mateloților în permisie, precum și fantoma mării exilată cu toată recuzita ei tind 

să-i anuleze efectul. Amintită, pasager, în cel dintâi reportaj, figura nefericitului 

poet exilat, martor tăcut, pare să domine spațiul, anacronismul sugerat de vechiul 

nume al urbei fiind întărit de absența elementului românesc, într-o reconstituită 

familiaritate orientală de cafenea. Din peisajul urban cu moschei și minarete, 

simigerii grecești și pavilioane cu semilună, singur Farul Regele Carol pare să ne 

reprezinte. Dacă în cazul Claudiei Millian diurnul orchestra cromatic spațiul 

Constanței, portul prinde culoare, pentru Al. Robot, exclusiv în variantă nocturnă, 

când se aprind luminile unor culori cu o simbolistică ascunsă. 

Există, totuși, un Al. Robot care aderă la tematica anunțată într-un reportaj sem-

nat doar cu inițiale, dar aparținându-i cu siguranță: Primăvara pe plaja mării 

(Robot 1935b), text ce încheie numărul, dar nu epuizează subiectul17. Decupajul 

temporal la care se apelează valorifică o imagine a mării în conflict flagrant cu 

                                                      
17 Tematica plajelor este reluată în două dintre articolele numărului 43 din 31 august: cel semnat 

de Al. Robot, O plajă uitată. Plaja de la Sulina sau cimitirul prepelițelor, și un amplu reportaj din 

Cadrilater, Plimbări prin Caliacra, ce-i aparține Claudiei Millian. 
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așteptările vilegiaturiștilor estivali, dar nu mai puțin reală: „Plimbați-vă însă pe 

plaja mării în aprilie, când nisipul e rece și vântul scutură valurile. Nu veți găsi un 

spectacol mai înfiorător al singurătății și al disperării, decât acum, când primăvara 

traversează plaja înghețată și se îneacă în marea vânătă” (ibidem). Făcând abstrac-

ție de vârsta foarte tânără a reporterului, e, poate, cel mai matur îndemn la o relație 

plenară cu marea, în defavoarea uneia facile, sezoniere, pe care, cele mai multe 

dintre reportaje o încurajează, chiar dacă indirect. 

Din categoria destinațiilor de lux, reportajul de vacanță al „Cuvântului liber” se-

lectează câteva destinații, printre care Laguna venețiană, agreată de politicienii ro-

mâni. Ingeniozității reporterului îi datorează cititorul ineditul „instantaneului” cu 

Nicolae Titulescu „înfășurat în pleduri cafenii până la bărbie, ca un copil în fașe” și 

cu Gheorghe Mironescu, în costum de baie, picior peste picior (Ancu 1935). O 

radiografie atentă a sejurului petrecut pe plaja saturată de intelectuali și de artiști a 

Dinard-ul breton o oferă jurnalista Aida Vermont (Vermont 1935), dar cea mai spec-

taculoasă destinație rămâne de departe, „cea mai nordică plajă a lumii”, Petsamo, în 

Finlanda, despre care relatează secretarul de redacție, Mircea Grigorescu (Grigorescu 

1935). 
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1935 – THE LEISURE REPORT IN A LEFT-WING PUBLICATION 

(Abstract) 

 
The subject proposed to represent the center point of the exceptional issue of the magazine 

Cuvantul liber [The Free Word] from the 27th of July 1935 wasn’t entirely new. The beach had raised 

a keen interest among the journalists in the previous year too, towards the end of August. But, from 

this point on, the signatures were more diverse, and so were the destinations, proving that the leisure 

report was being taken seriously. 

 
Cuvinte-cheie: „Cuvântul liber”, reportajul de vacanță, plajă, Balcic, Dinard, Constanța. 
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