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Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România propune tuturor membrilor
să trimită pentru publicare materiale
pentru „Revista UZP”. Jurnaliștii care
doresc să se exprime pe această platformă
print reprezentativă pentru organizația
emblematică de breaslă sunt așteptați să
se alăture cuprinsului editorial cu texte
relevante, CU CONȚINUT EXCLUSIV
REFERITOR LA PROFESIA DE
JURNALIST ȘI LUMEA PRESEI,
INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ.
Materialele se pot trimite pe adresa
editura@uzp.org.ro

M

ă tot întreabă lumea, și
mă tot întreb și eu - ca
un corolar la versul lui
Adrian Păunescu: „Pentru cine mai scrii, obstinată jivină?”
– ce mă impinge să mă agit în Uniunea asta care nu-mi dă nici de mâncare, nici liniște, nici somn, nici recompense publice, nici bani? De ce
nu-mi văd de senectutea mea care a
început să-și arate colții, de ce nu-mi
consolidez relația cu cele două pisici
ale mele, Mița și Kiki, de ce nu mă
ocup de cărțile mele, începute și neterminate, sau de ce nu-mi irosesc în
mod contemplativ timpul – pe care
oricum nu-l am – plimbându-mă pe
străzi sau prin parc, pentru că, uite, a
început desfrâul de culori al toamnei,
cel mai frumos comentariu al morții,
cum bine remarca Tudor Arghezi
(„Niciodată toamna nu fu mai frumoasă / Sufletului nostru, bucuros de
moarte”)…?
Și toate acestea să le înlocuiesc cu
implicarea cronofagă în acțiunile inițiate de un președinte utopic, care și-a
propus să transforme Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România
într-o autoritate publică pe care să
nu-și mai permită nimeni s-o ignore?
Ba să mai vin și eu cu surplus de greutate la sacul cu pietre?...
Întâlniri și conferințe cu personalități de top ale gândirii și faptei
(cosmonautul și cosmologul Dumitru
Prunariu, marele savant de talie mondială Denis Buican, autorul Biognoseologiei și al Teoriei sinergice a
selecției multipolare, sau Mihai Neagu Basarab, directorul Bibliotecii de
la Freiburg – cea mai important bibliotecă a exilului românesc), organizarea de festivaluri internaționale
(Festivalul Internațional al Filmului

Ecologist de la Craiova, Festivalul Internațional al Filmului de dragoste de
la Tg. Neamț), inițierea de dezbateri
publice cu cercetători și specialiști pe
cele mai sensibile teme ale istoriei noastre („23 august 1939, între trecut și
actualitate” de la Hanul lui Manuc), ori
susținerea unor acțiuni aparent iluzorii,
dar cu o încărcătură simbolică mai mult
decât necesară acum, în veacul dezmembrării și dezintegrării identitare,
cum a fost a XI-a ediție a „Marșului
Național Avram Iancu”, inițiat și realizat de scriitorul și jurnalistul Laurian
Stănchescu (membru al UZPR), Seratele „Eminescu Jurnalistul” (eveniment programmatic lunar, începând
din 2014), Gala Premiilor UZPR (eveniment anual, realizat în parteneriat cu
Televiziunea Română), Premiile „Eminescu Ziaristul” (eveniment anual,
demarat în 2013), iată numai câteva
exemple de acțiuni desfășurate anul
acesta, an care încă nu s-a terminat…
Iar dacă facem un istoric al faptelor
UZPR, constatăm că s-a implicat în
sprijinirea proiectului „Mănăstirea Plăviceni”(ridicarea unei statui și promovarea pelerinajului în acest loc sacru
unde, în 2010, au fost descoperite osemintele lui Mihai Viteazu), susținerea
lui Laurian Stănchescu în inițiativele
legislative privind declararea zilei de
zilei de naștere a lui Brâncuși - 19 Februarie - sărbătoare națională, declararea lui Avram Iancu erou al națiunii
române, declararea lui Mihai Viteazu,
Horia, Cloșca, Crișan, Tudor Vladimirescu și Ecaterina Teodoroiu eroi și
martiri ai națiunii române, la care mai
adăugăm și implicarea UZPR în celebrarea, anul acesta, a acestor personalități uriașe ale istoriei și culturii noastre
(sărbătoarea națională Brâncuși, bicentenarul Tudor Vladimirescu, prima

celebrare oficială a Primei Mari Uniri,
realizată de Mihai Viteazu la 27 mai
1600 etc., etc.).
Cred că acest „inventar” al faptelor
include și răspunsul la întrebarea de la
începutul acestor rânduri, răspuns care
poate fi și el „sistematizat” după câteva
repere:
1. Suntem oameni înainte de orice,
adică avem conștiință, ceea ce ne delimitează de pisici, hippopotami sau limbrici și ne obligă să ne raportăm la exigențele speciei umane, în sensul că
avem datorii, nu numai drepturi. Abolirea conștiinței și absolutizarea confortului și prosperității ca unice scopuri ale
omului în viață face ca între oameni și
iepuri, de pildă, să nu mai fie decât o
deosebire de nuanță, nu și de esență.
2. Suntem români („și punctum”) și
avem obligații față de românitatea noastră, mai ales acum, când e asediată din
toate părțile.
3. Suntem ziariști și, în această calitate, suntem obligați să ne subordonăm
exigențelor speciei și națiunii (adică
celor două repere anterioare). Patriotismul devine astfel o componentă a profesiei de jurnalist, componentă pe care
UZPR încearcă s-o resusciteze. Iar dacă
vorbim de patriotism, nu e suficient ca
acesta să fie unul contemplativ, de peluză. Patriotismul unui ziarist trebuie
să fie un act civic, de implicare directă
în destinul poporului din care facem
parte. Cu atât mai mult cu cât avem un
model tutelar: Mihai Eminescu. Efortul
uriaș pe care-l făcea, ca ziarist și ca autor aproape în totalitate al ziarului TIMPUL, era depășit doar de devotamentul
fără margini față de poporul din care a
răsărit și pe care l-a iubit necondiționat,
dar în cunoștință de cauză. „Să scriu, să
scriu, iar să scriu, să scriu de meserie,
scrie-mi-ar numele pe mormânt și n-aș

@ Miron Manega
Vicepreședinte UZPR

mai fi ajuns să trăiesc” - i se plângea el,
epuizat, lui Ioan Slavici. Și totuși, nu a
încetat să scrie „de meserie”, până când
nu l-au băgat în cămașa de forță…
Iată de ce Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România încearcă să retrezească spiritul de breaslă al jurnaliștilor,
promovând excelența profesiei, acordând distincția „CREDINȚĂ ȘI LOIALITATE” jurnaliștilor care se încăpățânează să rămână jurnaliști împotriva și
în pofida curentului de disoluție forțată
a acestei (cândva) nobile profesii. Deși
șansele par inexistente, UZPR încearcă
să transforme flacăra firavă a candelei
profesionale în foc viu, ca o pavăză împotriva oricărui vânt ostil. Căci – se știe
– vântul stinge candela, dar întețește
focul…
Și iată de ce nu-mi văd eu de senectutea mea care a început să-și arate colții, nu-mi consolidez relația cu cele
două pisici ale mele, Mița și Kiki, și nu
mă plimb prin parc, deși a început delirantul desfrâu de culori al toamnei, cel
mai frumos comentariu al morții…
NR.23 - 2021
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„SENS ȘI CONTRASENS, ÎN MASS-MEDIA”
LA TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ

Î

n cursul zilei de 8 iulie 2021, în
cel mai mare și mai impunător
Studio al Televiziunii Române a
avut loc Gala Premiilor UZPR 2020.
Tema concursului organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România fost „Sens și contrasens în
mass-media”. Evenimentul, realizat
în parteneriat cu Televiziunea Română, a fost înregistrat și difuzat pe 25
iulie 2021, la TVR 3.
Preludiul Galei a fost asigurat de
formația condusă de Mihai Napu care
a întâmpinat invitații la eveniment
cu un miniconcert muzical, pentru a
crea o bună dispoziție, încheind prestația cu „Imnul jurnalistului” și „Minunată-i Prietenia” – leitmotivul
muzical învestit cu semnificație de
simbol - care însoțește activitățile
UZPR
Gala propriu-zisă a Premiilor
UZPR a debutat tot muzical, în Studioul 3, cu o piesă de excepție în interpretarea cunoscutei artiste Paula
Seling. Evenimentul, în ansamblul lui,
a fost un adevărat spectacol, în cadrul
căruia s-au derulat și alte momente
artistice, susținute în duet de soprana
Elina Velicu și tenorul Alin Stoica și
cantautorul Viorel Burlacu. Prezentatorii Carmen Târnoveanu și Mircea
Neacșa au avut o prestație remarcabilă, deși foarte solicitantă, cu o durată de peste 4 ore, în care s-au acordat 32 de distincții. „Glazura” de
spectaculozitate și rafinament artistic
a Galei a fost oferită de picturile pe
nisip (Sand Art), personalizate pentru fiecare participant în parte, ale
cunoscutei graficiene Mariana Pachis, menționată și în Cartea recor-

4

UZP

NR.23 - 2021

durilor pentru acest gen de artă.
Au fost acordate distincții însoțite
de trofee, de asemenea personalizate,
ale Galei 2020, la 8 categorii de activități jurnalistice și publicistice. Toate au beneficiat de câte un Laudatio,
susținut de oameni de cultură și personalități ale vieții publice: Daniela
Zeca Buzura, Lavinia Șandru, Felicia
Filip, Alexandru Mironov, Iuliana
Gorea Costin, Mircea Chelaru și Viorel Popescu, în prezența altor invitați
de onoare, precum marea campioană
a atletismului românesc Gabriela
Szabo sau muzicianul și regizorul
Cristian Mihăilescu.
Laureații anului 2020 de la această Gală a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România au încântat prin
discursurile lor, dar mai ales prin
performanțele propriu-zise ale prestației jurnalistice pe tema „Sens și contrasens în media”, angajate în această competiție profesională.
„Combatanții” au fost jurnaliști din
țară, dar și din Diaspora. Dintre aceștia, unii nu au putut participa direct
(cei din SUA, de pildă), dar au transmis, prin înregistrări video, mulțumiri pentru trofeele acordate, impresionați recunoașterea la un asemenea
nivel al activității lor.

Premianții
competiției sunt:
Secțiunea carte:

Antoaneta Rădoi, Dan Teodorescu,
Corneliu Filip, Evelina Păuna, Viorel
Roman, Petre Crăciun, Mircea M. Ionescu. La această secțiune, Daniela Zeca-Buzura – prozator, critic literar, poet,
publicist, realizator de emisiuni radio și
TV – a ținut să precizeze: „Cartea este
un dat esențial în devenirea fiecăruia
dintre noi, însemnând vieți, memorii și
prieteni care nu ne trădează niciodată.”

Diaspora:

nalismul de profesie trebuie să includă în
primul rând jertfa de conștiință. Să nu faci
niciodată abatere de la cele două instincte
ale unei națiuni și, mai ales, ale națiunii
noastre – instinctul identității și al libertății”. În discursul său în fața audienței,
Miron Manega, mulțumindu-i „Domnului Mihai Eminescu”, coordonatorul
editorial și moral al revistei „Certitudinea”, pentru ajutorul spiritual pe care
i-l oferă necondiționat, a spus la final:
„Într-o lume în care sensurile istorice
au fost inversate, CERTITUDINEA și-a
asumat riscul și misiunea de a merge pe
contrasens. Mulțumesc Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România pentru că,
acordând revistei CERTITUDINEA acest
premiu, validează sensul luptei mele pe
contrasens”.

Grafică:

Dana Opriță (SUA), Mircea Popi
(Austria), Theodor Damian (SUA). În
discursul de Laudatio, jurnalista și actrița Lavinia Șandru și-a asumat ca moto
cuvintele lui Petre Țuțea: „Mă mișc între
Dumnezeu și neamul din care fac parte.
În afară de acești termeni, nu văd nimic
semnificativ între cer și pământ”.

Eugen Negrea, Vasile Răvescu, Marin
Constantin. O notă de insolit la această
secțiune a dat-o faptul că soprana Felicia
Filip („Filipissima”, cum e supranumită în
lumea internațională a muzicii de operă)
în cuvintele sale de Laudatio, a sugerat
(de fapt, chiar a exprimat-o) reverența
unei forme de creație (muzica) în fața
unei alte forme de creație (grafica).

Revista CERTITUDINEA, al cărei „ispravnic de concept” este Miron Manega.
Mircea Chelaru, istoric, jurnalist, general
și profesor universitar, a rostit o prezentare memorabilă pentru laureatul acestei
categorii. El a spus, printre altele: „Jur-

Constantin Gumann, Ioan Cojocaru. Cunoscutul scriitor și jurnalist
Alexandru Mironov a înmânat premiile
acestei secțiuni, subliniind, în cuvenitul
Laudatio, „cât de important a ajuns, în
devenirea sa, Internetul”.

Publicații:

Online:

Presa scrisă:

Daniela Gumann, Dumitru Țimerman, Elisabeta Iosif, Ion Tița Călin, Nicolae Băciuț, Nicolae Grigorie Lăcrița,
Veronica Balaj. Pentru acești ziariști a
pledat Iuliana Gorea Costin (ambasador și membru în Consiliul Director
al UZPR) care și-a exprimat prețuirea
și respectul pentru cei care „seamănă
responsabil, în inimă și suflete, lumina”.

6
F
„.. Sensul este cel pe care ni l-au dat autoritățile și tot ce au impus, au solicitat și au

propus în comportament și contrasens, adică cei care au procedat la altfel de știri,
punând în antiteză unele atitudini, unii ajungând până la un capăt de fake news – știre
greșită, dar pe care este greu să o categorisești dacă nu ai toate argumentele. Sens și
contrasens, asta înseamnă că a fost o dispută și în presă… De aceea, cred că evoluția
presei ar putea să fie catalogată drept controversată, dar și una pe care trebuie să o
prețuim, pentru că din punctul meu de vedere, și România are o presă bună sau are
o presă așa cum este în toată lumea, cu aceste deficiențe pe care le sancționează
opinia publică, care este nemulțumită, dar nici nu prea vine nimeni în ajutorul ei ca
să respire un aer mai curat și nepresant de forțe politice, de forțe financiare sau de
forțe oculte. De aceea, traversez puțin cu gândul peste hotare, peste hotarul anului
și spun că în 2021, noi intenționăm să găsim o înțelegere, printr-o inițiativă legislativă,
ca presa să fie susținută din bani publici. Și mă refer în special ca presa scrisă să fie
susținută din bani publici, așa cum se întâmplă în țările democratice din Europa,
dar și de dincolo de Ocean, cu o rigoare exactă… și să nu mai poată fi presa la mâna
opresiunilor politice sau financiare de tot felul, de interese obscure.. .”.
Doru Dinu Glăvan, președinte UZPR

NR.23 - 2021

UZP

5

PRESTIGIU

Radio:

F

Viorica Ștefan (Virgin Radio), Monica Stoica (Radio România Actualități), Ramona Alexandrescu (Radio
București), Mihaela Ioniță (București
FM). Laureații acestei categorii au fost
prezentați de Viorel Popescu care a reamintit auditoriului ce înseamnă astăzi
universul radio la noi în țară: „Potrivit
statisticilor, pe teritoriul României se
pot recepționa 16 posturi naționale de
radio, 10 posturi de radio regionale, 2
posturi de radio religioase și 24 de stații de radio locale.[...] Sunt prea puține
radiouri care fac presă, adică și altceva
decât să transmită nonstop muzică și
momente de umor. Adică radiouri cu
rol activ în societate care se implică în
viața cetății comentând, criticând, intervenind, sunt, din păcate, puține.”

Televiziune:

Eva Lazcko (Satu Mare, Informația
TV), Valeriu Ioan (Satu Mare), TVR
Program Moldova, TVR Moldova
(emisiunea Obiectiv Comun). Pentru
aceștia, cel care a rostit cuvintele de Laudatio a fost chiar președintele Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din România,
Doru Dinu Glăvan.

6
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MARELE PREMIU
DE TELEVIZIUNE

- pentru TVR - proiectul Teleșcoala
(coordonatori Camelia Boștină și Valentina Ionescu). Acest proiect a revenit la
TVR în 2020, în contextul pandemiei
COVID-19 care a afectat puternic procesul educațional. Grație unui parteneriat
fructuos între Televiziunea Română și
Ministerul Educației, a obținut un record
de 16.000 de minute de emisie, în peste 2.000 de ediții, realizate atât în limba
română, cât și în limbile minorităților.
Teleșcoala a obținut Marele Premiu al
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi trofeul Galei, înmânat chiar de
Președintele U.Z.P.R., care a reliefat încă
o dată semnificația titlului „Sens şi Contrasens în mass-media”: „Sensul este cel
pe care îl dau guvernanții, contrasensul
este cel pe care îl pot resimți reporterii”.
Apoi, referindu-se strict la cei care au
primit Marele Premiu, a mai spus: „Cred
foarte mult în forța televiziunii de a aduce lumină și culoare în viețile noastre”.
Valentina Ionescu, unul dintre cei
doi coordonatori ai proiectului Teleșcoala, a ținut, la rândul ei, un emoționat discurs de mulțumire: „Este o

încununare a muncii pentru un proiect
la care a lucrat o echipă mare, la foc
continuu. Zilnic, în ture duble, de luni
până vineri, pentru a putea asigura 20
de emisiuni pe săptămână care au ajuns
la copiii din întreaga țară.
Printre cele mai importante atuuri
pe care le-a oferit „Teleşcoala” publicului tânăr este acela că elevii au avut
acces la cei mai buni profesori din țară.
În ediţiile „Teleşcoala” au fost invitaţi
profesori de la licee recunoscute pentru calitatea serviciilor de învățământ,
precum Tudor Vianu sau Sf. Sava.
Teleşcoala le-a oferit elevilor o şansă
pe care, poate, în alt context, nu ar fi
avut-o, aceea de a-şi clarifica informațiile, de a aprofunda ceea ce ştiau deja.
Un alt aspect important este faptul
că toate cursurile au putut ajunge și la
copiii mai puțin norocoși şi mă refer la
copiii hipoacuzici. Televiziunea Română a asigurat interpretarea cursurilor
predate și în limbaj mimico-gestual. Mă
bucur, când primim mesaje din partea
copiilor pe Facebook, pentru că sunt
mulţi elevi activi care solicită cursurile
pe care le-am predat la „Teleșcoala” şi
care îşi doresc să le aibă şi în propriile lor
biblioteci virtuale. Mă bucură că UZPR
s-a gândit că emisiunea „Teleşcoala” me-

rită un premiu, desigur pe lângă premiul
primit deja – notele obținute la examenele de Evaluare Naţională si Bacalaureat de către elevii care ne-au urmărit.
Premiul UZPR este cu atât mai bine
primit și binevenit! Mulțumim tuturor
celor care au decis că și noi, echipa Televiziunii Române, merităm un trofeu!”
S-a acordat și un premiu excepțional pentru „superlativul profesiei de
jurnalist” (o dată cu acordarea titlului
de „Român Universal”) video-jurnalistului american de origine română
Viorel Florescu, campion mondial al
titlurilor profesionale internaționale,
printre care și două premii Pulitzer.
Viorel Florescu s-a născut în 1949 la
Sighișoara și a emigrat în Statele Unite la 30 de ani, angajându-se, aproape
imediat, ca fotoreporter la ziarul The
Connecticut Post. În mai bine de 50 de
ani de carieră, a ilustrat sute de știri importante, multe de prima pagină, însă
preferințele sale s-au îndreptat de la bun
început spre documentarul fotografic, cu

substrat socio-politic, în zonele de conflict sau calamitate. Fotografiile sale au
fost publicate în publicații precum Life,
Time, Newsweek, New York Newsday,
LA Times, The New York Times, New
York Daily News, dar și în numeroase
alte ziare și reviste străine. Pe când lucra
pentru New York Newsday, a fost distins
cu Premiul Presei Internaționale pentru documentarea primelor alegeri libere
din Haiti urmate de masacrul de la Port
au Prince din 1987, după care au urmat
cele două Premii Pulitzer, cel dintâi
obținut în 1992, ca membru al echipei
care a documentat accidentul tragic de
la metroul din Manhattan, al doilea în
1997, pentru fotografiile de la dezastrul
aviatic din Long Island. În 1994, a primit
un al treilea premiu al Clubului Presei
Internaționale pentru documentarea loviturii de stat militare din Haiti. Titlul de
„Român Universal” acordat de Uniunea
Ziariștilor Profesioniști din România,
în cadrul Galei Premiilor UZPR 2020,
este primul premiu pe care l-a primit

@ Tanța Tănăsescu
Viorel Florescu de la o autoritate profesională din România (și, de fapt, de
la orice instituție românească, guvernamentală sau neguvernamentală).
Laureatele și doamnele invitate la
Gală au primit frumoase buchete de
flori, iar toți câștigătorii s-au bucurat de
un cadou oferit de... Domeniile Băniei.
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În cadrul Festivalului Internațional al Filmului
Ecologist EcoFest România – Pentru Sănătatea Pământului de anul acesta, la Craiova, sunt prezentate proiecții având drept tematică protecția mediului
înconjurator sau ecologia sub diversele ei aspecte.

Actul cultural, important
mijloc educativ pentru tineri

***

@ Lavinia Şandru

ECOFEST, un succes la Craiova

Director General Eco Fest / Președinte B.Loved
Încă de la înfiinţare, asociaţiile Iniţiativa
Ecologistă Europeană şi Profamilia, au avut
ca scop atragerea cetăţenilor şi în special a
tinerilor către actul cultural-educativ.

Distrugerea naturii
este o sinucidere a Ființei!
Doru Dinu Glăvan

care a poposit caravana EcoFest, au fost înfiinţate „Zone Libere de Indiferenţă” din dorinţa de a atrage un număr cât mai mare de
tineri spre educaţia ecologistă

***

Creația este motivația care
stă la baza activității noastre, care
ne definește și pe care o respectăm.
În urmă cu 11 ani, din dorinţa de a se alăFilmul este și el, în totalitatea sa,
tura luptei pentru o planetă curată, pentru
un veritabil act de creație.
educarea în special a tinerilor, încă de la cele
Doru Dinu Glăvan

mai fragede vârste, cu grija pentru mediu,
pentru sănătatea PĂMÂNTULUI asociaţia
Iniţiativa Ecologistă Europeană a înfiinţat
„EcoFest - Festivalul Internaţional al Filmului Ecologist”, dedicat luptei Pentru Sănătatea Pământului. De la Oradea la Brăila, de
la Suceava la Craiova, caravana Ecofest a
reuşit să insufle spiritul ecologist în rândul
tinerilor... de toate vârstele! Deşi întotdeauna a fost un juriu profesionist la acest festival, Marele Premiu al concursului de filme
cu tematică ecologistă a fost acordat de un
juriu alcătuit din elevi de la diferite şcoli. De
asemenea, în cadrul festivalului EcoFest, pe
lângă vizionarea de filme la categoriile „concurs” şi „panorama”, au fost organizate competiţii de proiecte ecologiste, plantări de copaci, workshopuri sustinute de lectori cu
expertiză în domeniile prezentate. Tuturor
participanţilor la festival le-au fost înmânate diplome de „Cavaler al Salvării Pământului”. Mai mult, în fieacre dintre oraşele în
8
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Cascada de filme care se revarsă asupra
noastră în ultimii ani nu trebuie să ne facă
să uităm de filmele intrate în istoria cinematografiei, în special a filmelor de dragoste. Aceasta a fost ideea care a dat, cu patru
ani în urmă, viaţă unui nou festival, „Festivalul filmului de Dragoste - B-loved”. El
a luat fiinţă prin eforturile asociaţiei „Profamilia”. În cadrul festivalului, pe lângă
filmele de dragoste propuse spectatorilor,
organizatorii le oferă şi spectacole de muzică şi teatru, precum si workshopuri cu
subiecte de interes general.

Festivalul Internaţional
al Filmului Ecologist
A fost bine primit de presă, dovadă numeroasele articole şi emisiuni TV, dintre care
vă prezentăm pe scurt mai jos.

***

Festivalul Internațional al
Filmului Ecologist EcoFest
România la Craiova.

Aur’a is in
Craiovița Nouă

A XI-a ediție a Festivalului Internațional al Filmului Ecologist
„Eco Fest România” a avut anul
acesta o temă de mare actualitate, frumoasă și totodată dureroasă, sănătatea mediului. Filmele selectate,
realizate pe mai multe continente, au însemnat 17
proiecții, împărțite în două secțiuni: „Concurs” și
„Panorama”. Desfășurat între 7-13 iunie la Craiova,
evenimentul numit simbolic - Pentru Sănătatea Pământului – a avut un partener care înțelege foarte bine
conceptul de sănătate și respect pentru mediul înconjurător – AUR’A. Cu cât devenim mai repede conștienți de nevoia de responsabilitate și responsabilizare
socială în domeniul protecției mediului, cu atât avem
o șansă să avem o viață mai bună și mai sănătoasă.

***

Începând din acest an s-a pus bazele unei
solide şi benefice colaborări în organizarea
festivalurilor între Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România şi asociaţiile Iniţiativa Ecologistă Europeană şi Profamilia,
garanţia unei creşteri continue a notorietăţii şi calităţii celor doua festivaluri.

Despre ECOFEST – ediția 2021, desfășurată în
perioada 7-13 iunie, la Craiova, am vorbit cu doi
dintre organizatorii Festivalului : Lavinia Șandru
– fondator Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană și Doru Dinu Glăvan – președinte UZPR.
NR.23 - 2021
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Watch

ECOFEST 2021, CRAIOVA. GALA

Craiova: EcoFest 2021 –
Ziua a treia. Un „haiku”
cinematografic de 4 minute

Ziua a treia a Festivalului Internațional al Filmului
Ecologist EcoFest România – „Pentru Sănătatea Pământului”, organizat de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Asociația Inițiativa Ecologistă
Europeană și-a continuat traseul programatic, la Filarmonica Oltenia, cu momente artistice tematice ale
copiilor, în cadrul preselecției de proiecte pentru Zona
Liberă de Indiferență.

În paralel, la Colegiul Național „Elena Cuza”, au
avut loc trei proiecții de filme la secțiunea „Competiție”: ARICA (coproducție Suedia / Chile / Norvegia
/ Marea Britanie) – 2020; MUNTELE NAMULI –
SUA, 2016 (filmat în Mozambic); DOWN THE
STREAM / Pe râu în jos – Vietnam, 2015. Acesta din
urmă, un film de 4 minute, este cel mai scurt dintre
filmele prezentate până acum în concurs. Este un
„haiku” documentar, în care nu vorbesc decât personajele filmate iar acestea sunt copii. Nici un alt
comentariu nu tulbură puterea imaginilor.

Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste
„B.Loved”, care va avea loc în perioada 10-12 septembrie în Cetatea Neamțului, va marca premiera națională a filmului „Șnițele înaripate”, în care protagoniști
sunt actorii Mihai Mălaimare și Lavinia Șandru.

Atmosferă de poveste la
Festivalul Filmului de Dragoste

Dracula Parc, proiectul turistic
ucis în campania electorală din
2004, reînviat la Craiova
Proiect dezvăluit la EcoFest 2021.
„Dracula Parc” devine realitate

Totuși, ideea unui parc tematic care să atragă turiștii și prin povestea Contelui din Carpați, faimosul
personaj de roman și film, nu a murit.
„Dracula Parc” va fi construit la Craiova. Anunțul
a fost făcut chiar de Lia Olguța Vasilescu la întâlnirea
cu juriul de specialitate al Festivalului Internațional al
Filmului Ecologist EcoFest România - Pentru Sănătatea Pământului.

Festivalul Internaţional
al Filmului de Dragoste

A fost un succes incontestabil, fapt reflectat
şi de interesul manifestat de canalele media
pentru acest eveniment

***

Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste a
avut parte, în prima zi, de un public care a depășit
așteptările. Aproape două sute de romantici, de toate vârstele, au spus „prezent”, încă de la debutul celei
de-a patra ediții B.LOVED. Aceștia au putut urmări,
astfel, primele două filme de colecție, proiectate în
Cetatea Neamțului.

Festivalul B.LOVED s-a încheiat
cu momente magistrale în
Cetatea Neamțului

Premieră pentru Lavinia Șandru
la Festivalul Internațional al
Filmului de Dragoste
Festivalul B.LOVED a mai scris o pagină. A patra
în istoria sa. Mai tânărul festival de film pentru romantici, B.LOVED 2021, aflat la a patra ediție, a adus,
de la bun început, proiecții de filme de dragoste, dar
și recitaluri de muzică folk, concursuri și ateliere
legate de cinematografie, precum și art performances
(sand art, demonstrații de caricatură).

10
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Lavinia Șandru a recitat din
Nichita Stănescu
Cetatea Neamțului va găzdui
Festivalul Internațional al
Filmului de Dragoste

Festivalul Internațional al
Filmului de Dragoste
intră în Cetatea Neamțului

Festivalul este organizat de Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România și Asociația Pro Familia,
având ca parteneri principali ai evenimentului Primăria Orașului Târgu Neamț, Consiliul Local al Orașului și Complexul Muzeal Național Neamț, cu susLavinia Șandru a recitat din Nichita Stănescu Fiținerea Domeniilor Urlați, Grupului Norofert, Apei nal epic la Festivalul de Film de Dragoste, desfășurat
alcaline „Aur’a” și Editurii Litera.
între 10-12 septembrie, în Cetatea Neamțului. În
prezența unui public masiv, ultima zi de B.LOVED
2021 a adus o serie de momente unice de poezie și
cântece de dragoste.

Premieră pentru Lavinia Șandru
la Festivalul Internațional al
Filmului de Dragoste

Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste
B.Loved, care va avea loc în perioada 10-12 septembrie în Cetatea Neamțului, va aduce în fața publicului și premiera filmului „Șnițele înaripate”, avându-i
în rolurile principale pe actorii Mihai Mălaimare și
Lavinia Șandru.

Dragoste și patriotism,
în finalul Festivalului B.LOVED.
12
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„Să ducem mai departe
lucrurile minunate!”

„Cel mai romantic festival de film” – B.LOVED
2021, desfășurat în Cetatea Neamțului, și-a surprins
publicul, în fiecare zi! Ca într-o rețetă dulce, alcătuită numai și numai cu dragoste, B.LOVED parcă
a scos din joben ingrediente care au întrecut toate
așteptările.

În cele trei zile ale festivalului proiecțiile de filme
de dragoste se vor intercala cu concerte de muzică
folk, concursuri și ateliere despre diferitele aspecte
ale lumii filmului și art performances (sand art,
demonstrații de caricatură).

Festival inedit organizat între
zidurile unei fortăreţe medievale.
„Dacă dragoste nu e, nici film nu e!”

Fortăreaţa medievală ce străjuie oraşul de la malurile
Ozanei va fi gazda unui festival inedit, care are ca temă filmele de dragoste.

Canal 33 este campionul relatărilor despre festival cu cele şapte emisiuni dedicate Festivalului Internaţional al Filmului de Dragoste „B.loved”

Festival de filme la Cetatea Neamţ

Festivalul Internaţional al Filmului de Dragoste
„B.LOVED” este cel mai nou membru al unei triade
a festivalurilor internaţionale dedicate filmului de dragoste, triadă care mai include Festivalul de la Mons
(Belgia) şi Festivalul de la Varna (Bulgaria), ambele Acestea sunt doar o parte dintre consemnăavînd o tradiţie de peste 25 de ani şi reprezentând un rile apărute în presă şi doar spaţiul limitat
brand recunoscut pentru oraşele respective.
nu ne permite să le amintim pe toate.
NR.23 - 2021
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Savantul Denis Buican
a vorbit din nou românilor

PRIMA SERATĂ „EMINESCU JURNALISTUL”:

Cosmonautul Dumitru Prunariu
și cosmogonicul Mihai Eminescu

S

eratele „Eminescu, jurnalistul”,
eveniment emblematic și permanent al Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România, au
fost redeschise cu un veritabil regal,
dedicat, aproape în întregime, unei
personalități de marcă a științei și civilizației, membru de onoare al Academiei Române, DOCTOR HONORIS
CAUSA al Academiei Forţelor Terestre
„Nicolae Bălcescu”, Dr. ing. Cosmonaut Dumitru Dorin PRUNARIU. Prima
serată Eminescu Jurnalistul a avut loc

în Aulă Universității Ecologice București (partener al evenimentului) și s-a
bucurat de o prezență numeroasă și
selectă. După cuvântul de deschidere
al președintelui UZPR, Doru Dinu Glăvan, a vorbit rectorul Universității Ecologice, Conf. Univ. Giuliano Ţevi, iar
Miron Manega (vicepreședinte UZPR)
a lecturat un text din publicistica lui
Eminescu (preambul cu caracter permanent la „Seratele Eminescu”, intitulat „De la Eminescu cetire”). A urmat,
în premieră absolută, „Un cosmonaut
despre cosmogonia eminesciană” – o
14
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disertație care ar stârni invidia oricărui
specialist în cosmogonia eminesciană,
susținută de Dumitru Dorin Prunariu,
dizertație în care omul de știință și
„practicantul” zborului în spațiul cosmic completează viziunile unui geniu
planetar al poeziei cosmogonice.
Aceasta a fost prima secțiune a evenimentului, urmată, în cadrul aceluiași
„one man show” științific, de o altă o
disertație-premieră despre doi deschizători de drumuri: Yuri Gagarin, la 60
de ani de când a devenit primul om în
spațiu, și Neil Armstrong, primul om
pe Lună, dar și despre românii pionieri
ai zborului în cosmos, personalități
marcante ale aviației mondiale.
În final, poetul și prozatorul
GeorgeCanache, inițiatorul întâlnirii

cu Dumitru Dorin Prunariu, a vorbit
despre cartea sa „Year 1961”, care a
inspirat filmul cu același nume, realizat de Rock House Events. Cu acest
prilej, autorul cărții a oferit tuturor
celor prezenți lucrarea bibiofilă unică.
A fost prezentat și videoclipul
„Year 1961”, după lucrarea artistică
sub formă de carte a prozatorului
George Canache, film realizat de
Rock House Events, prilej în care autorul cărții va oferi tuturor celor prezenți lucrarea bibiofilă unică.
La eveniment au participat personalități de seamă ale culturii române,
academicieni, diplomați, jurnaliști și
scriitori precum și membri ai Forțelor Aeriene Române și ai Agenției
Spațiale Române.

Joi, 9 septembrie 2021, un nou
eveniment marca Uniunea
Ziariștilor Profesioniști din
România a avut loc în Aula
Universității Ecologice din
București (partener al
evenimentului): conferința
specială a savantului de talie
mondială Denis Buican, însoțită
de lansarea volumului său
antologic de poezie, „Seceriș
târziu” (apărut la Editura UZP).

D

enis Buican este autorul
unei noi teorii evoluționiste
„Teoria sinergică a evoluției” și al unei noi teorii a cunoașterii – „Biognoseologia”.
Doctor în genetică (pionier al radiogeneticii din România), istoric și filosof al științelor, a fost naturalizat francez în 1972, consacrându-se unor
ample studii în calitate de istoric și de
filosof al științelor. Acestea s-au materializat în primul rând într-o teză de
doctorat de Stat (1983), intitulată „Istoria geneticii și evoluționismului în
Franța”, teză ce reprezintă o premieră
absolută în materie de istorie veritabilă
a acestei științe, realizată în Franța. A
predat, ca profesor, timp de 20 de ani
(1983-2003), Istoria Științelor la Uni-

versitatea Paris X-Nanterre din Franța.
În 1989, cartea lui Denis Buican intitulată „Revoluția evoluției” a obținut Marele Premiu al Academiei Franceze. În
1997, el a prezidat secția Biologie și
științe medicale a celui de-al XX-lea
Congres international de Istorie a Științelor (Liège). În domeniul educației,
Denis Buican este adeptul meritocrației, bazată pe selecționarea selecționatorilor, respectarea valorii individuale
și egalitatea șanselor.
Scriitor de limbă română și franceză, Denis Buican a publicat și câteva
volume de poezii, toate demonstrând
o sensibilitate originală, apropiată de
cea a lui Mihai Eminescu, Tudor Arghezi și Lucian Blaga.
Cenzurat în țara sa, a debutat în
Franța cu poeme publicate de Maurice
Nadeau în Lettres nouvelles. I-au apărut până în prezent șase culegeri de
versuri, dintre care două în limba franceză: Arbre seul (Pierre-Jean Oswald,
1974), volum distins cu premiul literar
Del Duca (1973) și Lumière aveugle
(Saint-Germain-des-Prés, 1976), ambele traduse în românește (Demiurg,
1993). În limba română a publicat volumele: Mamura (Demiurg, 1993), Spice (CD Press, 2006), Mărgăritare negre,
(CD Press, 2008). A editat și volumul
bilingv Roue de torture, roue de lumière/Roată de chin, roată de lumină
(CD Press, 2009).
Deși o celebritate științifică mondială, în țara natală marele savant Denis
Buican (pe numele românesc Dumitru

Buican-Peligrad) era cvasinecunoscut
până în 2018, când Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România, prin Miron
Manega, a început o campanile intensă
și continuă de promovare a personalității sale în spațiul public românesc. În
2020, Uniunea Ziariștilor Profesioniști
din România i-a acordat distincția „Român Universal”, prima de acest gen
inițiată de UZPR. Cu acest prilej, deși
condițiile restrictive de pandemie au
împiedicat desfășurarea la o anvergură
normală a evenimentului, marele savant s-a adresat în mod direct publicului românesc, prin două conferințe
susținute la Palatul Suțu, respectiv Muzeul Literaturii Române.
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O zi neagră pentru istoria României: 23 august 1939
La inițiativa Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România
(U.Z.P.R.), în după-amiaza de 16 septembrie a.c., la celebrul Han al lui
Manuc, acolo unde s-a semnat, în
1812, cedarea Basarabiei către Imperiul țarist, așadar un complex
arhitectonic cu valoare istorică,
aflat în Centrul Capitalei, a avut loc
o amplă dezbatere publică având
ca temă: „23 august 1939, între trecut și actualitate”. Au fost prezenți,
din partea UZPR, ambasadoarea
Iuliana Gorea-Costin, membru în
Consiliul Director și Miron Manega, vicepreședinte.

L

a 23 august 1939 a fost semnat
Pactul Molotov-Ribbentrop sau
Tratatul de neagresiune încheiat
între Uniunea Sovietică și Germania nazistă, prin șeful guvernului și
ministrul de externe al U.R.S.S., Viaceslav
Molotov, și ministrul de externe german,
Joachim von Ribbentrop, în prezența lui
Stalin, la Moscova. Prima parte a Tratatului, semnată pe 19 august 1939, presupunea existenţa unui acord economic între
cele două state. Cea de-a doua parte, semnată pe 23 august 1939, conţinea un pact
de neagresiune pe o perioadă de zece ani,
în care era stipulat că fiecare semnatar
promitea să nu-l atace pe celălalt.
Dezbaterea publică a fost deschisă de
Doru Dinu Glăvan, Președintele
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, care a făcut prezentările, nominalizându-i pe participanții cu lucrări:
dr. Constantin Corneanu, istoric și președinte al Consiliului Director al Asociației Europene de Studii Geopolitice
și Strategice „Gheorghe I.Brătianu”; dr.
Ludmila Rotaru, de la Asociația Sylabus,
Republica Moldova – cercetător; conf.
univ. dr. Octavian Țîcu, cercetător, coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, ex-ministru și ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Prof. dr. Oleg Panfilov
din Georgia. Au urmat prelegerile celor
nominalizați.
16
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Dezbatere publică la
Hanul lui Manuc

@ Tanța Tănăsescu
Dr. Ion Constantin, care a prezentat lucrarea „Pactul Ribbentrop-Molotov și anexarea Poloniei, prima victimă a
celui de-Al Doilea Război Mondial”, consideră Pactul „cea mai sinistră alianță politico – diplomatică a secolului XX”, ale cărui consecințe se resimt dureros și în zilele noastre din punct de vedere politic și
geostrategic. El a prezentat apoi în detaliu
evoluția conflictului, momentele sale importante, precum și consecințele acestuia.
În finalul expunerii sale, dr. Ion Constantin a făcut referire la ajutorul acordat de
România poporului polonez, subliniind
sacrificiul polonezilor angajați în conflictul cu Germania hitleristă, Polonia fiind,
din acest punct de vedere, a patra putere
care a avut un rol important la înfrângerea
mașinii de război germane.
Dr. Constantin Corneanu a
prezentat comunicarea cu tema „România, Pactul Molotov-Ribbentrop și implicații geopolitice”, relevând faptul că istorio-

grafia rusă respinge ideea conform căreia
Pactul este cauza actualei situații încordate geo-strategice din regiune. Dar, cum a
subliniat vorbitorul, ocuparea de către
Uniunea Sovietică a teritoriilor românești
(Basarabia, Bucovina și Ținutul Herța) s-a
făcut cu acordul marilor puteri învingătoare în Al Doilea Război Mondial. Vorbitorul a expus câteva considerente ale acestui Pact, aducând dovezi istorice privind
abandonarea țării noastre de către marile
puteri.
Dr. Ludmila Rotaru a vorbit celor prezenți despre trasarea frontierelor
dintre R.S.S. Moldovenească și R.S.S.
Ucraineană în 1940, în manieră tipic sovietică. Deși a trecut o perioadă destul de
lungă de la terminarea celui de al Doilea
Război Mondial, încă se vorbește despre
consecințele unui pact care s-a semnat
între două state revizioniste, pentru că și
Germania, și Uniunea Sovietică urmăreau
în acea perioadă revizuirea sistemului

Tratatelor de la Versailles. Acest aspect a
reieșit clar din conținutul Pactului de neagresiune în care s-a pus accent pe pedepsirea acelor state care erau creația Tratatului de la Versailles. Ludmila Rotaru a
subliniat că, așa cum Kievul a ridicat
problema Peninsulei Crimeea, similar ar
trebui ridicată la nivel internațional și
problema Basarabiei. Asistăm la un proces de deznaționalizare și chiar de epurare etnică în regiunile românești din componența Basarabiei, care au fost atribuite
Ucrainei. Una dintre cele mai franjurate
granițe din spațiul european este granița
dintre Republica Moldova și Ucraina.
„Dacă nu ne protejăm etnicii din zonele
devenite ucrainene – a spus vorbitoarea
– riscăm să pierdem aceste părți istorice
definiv sau să nu mai avem deloc populație românească în această regiune”.
Dr. Octavian Țîcu a prezentat
lucrarea cu titlul: „Republica Moldova la
30 de ani de la independență: percepții şi
interpretări asupra Pactului Hitler-Stalin”,
lucrare care a avut două componente:
modul în care Pactul Molotov-Ribbentrop, consecințele sale și moștenirea au
permis Republicii Moldova să se desprindă de fosta U.R.S.S., și percepțiile și interpretările în spațiul public și politic de la
Chișinău asupra acestui act. Vorbitorul a
arătat că cetățenii Republicii Moldova
împărtășesc trei viziuni diferite față de o
realitate neviabilă care durează de 82 de
ani. Primul curent, de orientare intelectuală și academică, cu ecouri în țară și în
exterior, este curentul unionist. Al doilea
curent îl reprezintă stataliștii, care sunt de
două feluri: pro-europeni, care consideră
că viitorul Republicii Moldova este în Europa, ei fiind sprijiniți de la București,
susținând că aceasta este calea de unire în

proiectul European, și euro-asiatici, care
văd o construcție politică în care este implicată Rusia, cu unirea Transnistriei, într-un proiect federativ, bilingv și cu prezența Armatei Rusești pe timp de 30 de
ani. Al treilea curent este cel reprezentat
de transnistreni, care au o viziune diferită de celelalte două. Octavian Țîcu a făcut
și trista observație că, în România, idealul
unirii nu se regăsește, din păcate, decât în
programul a doar două partide, dar nu în
acela al partidului aflat la conducere, și
nici a celui mai mare partid de opoziție.
Prof. Dr. Oleg Pamfilov, publicist, autor si coautor a peste 57 de volume,
autor de scenarii de film și numeroase
articole publicate în diverse ziare și reviste, laureat al unor premii internaționale
printre care și Marele Premiu al Festivalului Internațional „Chipul credinței”
(1993), Cavaler al Ordinului de Onoare,
Georgia, a susținut o scurtă comunicare
intitulată „23 August 1939 – între adevăr
și propagandă”. El a susținut teza că 23
august 1939 a fost un experiment monstruos, dar și o oportunitate pentru propaganda sovietică, de a preamări esența
ideologiei bolșevice, instituite de Lenin.
Cenzura avea grijă să scoată în relief doar
lucrurile favorabile regimului și să le interzică pe cele neconvenabile. „Din secolul
al XV-lea și până în prezent Rusia a avut
peste 90 de războaie – a spus vorbitorul.
Toate erau războaie de expansiune, de ocupație, cu excepția celui de al Doilea Război
Mondial, în prima sa parte. Sensul propagandei actuale este de a ține populația rusească în adorație pentru Putin”. La 2
aprilie 2021 ministrul apărării din Rusia
a interzis accesul la arhivele anilor de război, extinzând perioada de interdicție
până în 1939. Timp de câțiva ani doar
10% din arhive au putut fi studiate, dar în
2014 accesul s-a îngreunat, iar în 2021 s-a
luat decizia de a le închide. „Propaganda
este mai periculoasă decât armele, a spus

în încheiere Oleg Pamfilov, fiindcă acestea
omoară un număr de oameni, pe când
propaganda ucide mai multe generații”.
A vorbit apoi Ambasadoarea
I uliana Gorea-Costin, care a prezentat cartea „Istorii antisovietice”, scrisă
de Oleg Pamfilov, tradusă în limba română
și editată luna aceasta de Editura „Cartier”.
Deși se numește „Istorii antisovietice”,
cartea tratează mai mult despre mentalitatea rusească, mentalitate care a fost preluată și de regimul sovietic. Vorbind despre
autor, recenzenta a arătat că acesta, deși
rus, a copilărit și a învățat în limba tadjică,
apoi limba persană, având astfel posibilitatea să compare felul de a fi al acestor populații care au venit în contact cu rușii.
În încheiere, Doru Dinu Glăvan, amfitrionul evenimentului, i-a dat cuvântul
Generalului Mircea Chelaru, prof.
univ. dr. și deputat în Parlamentul României. Acesta și-a început discursul anunțând că a doua zi, va participa la o reuniune a istoricilor români, într-o tabără de
istorie de la Maia, lângă Urziceni, unde se
va discuta despre „ordinul demnității naționale”, de la care s-au împlinit 80 de ani,
ordin istoric și fără echivoc: „Ostași, vă
ordon, treceți Prutul!”. El a evocat, în continuare, unul din studiile lui Mihai Eminescu, în care acesta explica atitudinea pe
care România trebuie să o aibă față de
puterea de la Răsărit, continuînd cu analiza coliziunii dintre două mari civilizații:
cea euroatlantică cu aceea euroasiatică.
Cât privește consecințele Tratatului Ribbentrop-Molotov de la 23 august 1939,
Generalul Chelaru a făcut următoarea
afirmație: „Dacă nu ar fi existat momentul
28 iunie 1940, România nu ar fi declanșat
niciodată un război către Est. Ordinul trecerii Prutului a fost dat pentru eliberarea
Basarabiei și Bucovinei, teritorii românești
strămoșești. Ceea ce s-a întâmplat după
aceea este cu totul altceva”. Apoi,vorbind
apoi despre „unioniști”, generalul s-a „dezlănțuit”: „Ei vorbesc despre unire, o susțin,
dar nu o fac! În 2012, în sala de deasupra
noastră, sala trădării de la 1812, Mircea
Druc a spus așa: «Nu vorbiți despre iubire… Iubiți-vă! Nu vorbiți despre Unire…
Uniți-vă!». Și adaug eu: dacă Mihai Viteazul doar ar fi vorbit despre unire, nu se mai
făcea unirea! Dar, cum îi spunem noi? Mihai Viteazul unionistul? Nu. Mihai Viteazul, Unificatorul! Deci, să trecem și să unificăm ceea ce este al nostru, nu trebuie să
ne îndoim de puterea noastră!”.
NR.23 - 2021
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IMPLICARE

Pentru Steagul de la Lupșa și Avram Iancu,
presa românească există, dar „lipsește cu desăvârșire”

D

acă ar mai trăi onorabilul
Nae Cațavencu, avocat, director și proprietar al ziarului Răcnetul Carpaților,
ce articol ar mai scrie! Și, ca să-l parafrazez, mi-am permis
să exprim, cu durere
în suflet, fraza: Presa românească există,
dar „lipsește cu desăvârșire”. Cum să ai la
îndemână unul dintre
cele mai importante
momente istorice ale
secolului al XXI-lea și
să arăți o indiferență
totală? Cum să te numești om al presei și
să nu participi la un eveniment care se
întâmplă odată la 100 de ani, sau poate
doar o singură dată în viață?! La sfârșitul
celei de-a doua săptămâni a lunii septembrie (10-12 septembrie a.c.), steagul
tricolor care a însoţit delegaţia comunei
Lupșa la Marea Adunare Naţională de la
Alba Iulia, în 1918, steag care în prezent
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se află în colecţia Muzeului Naţional de
Istorie a României, fiind clasat în categoria Tezaur, a revenit acasă… A revenit
în mijlocul lupșenilor, oameni la fel de
devotați acestor trei culori și purtători

de cinste ai sentimentelor și luptei duse
de înaintașii lor. A fost un vis devenit
realitate pentru acești moți care și-au
dorit să mai vadă, măcar odată, steagul
lor prețios, acasă, acolo unde s-a născut.
Am fost la fața locului în acea perioadă și am observat, cu mâhnire, lipsa
presei, a camerelor video, a reporterilor de la ziarele sau posturile de radio
importante din zonă. Cum un astfel de
eveniment să fie total ingnorat? Să fie
oare datorită mareței statui din bronz
a lui Samuel von Brukenthal, înaltă de
3 metri care a fost dezvelită oficial tot
în data de 10 septembrie 2021, în piața
principală din orașul Sibiu... cu turle și
trâmbițe, cu toată floarea cea vestită a
presei mioritice? Brukenthal a fost guvernatorul Transilvaniei la Răscoala lui
Horea, Cloșca și Crișan din 1784. Cu
cât este mai important în istoria României Brukental decât steagul de la Ma-

@ Mădălina Corina Diaconu
rea Unire, încât lui, și numai lui, să i se
ofere toate onorurile presei românești?
Nu trebuie să fim specialiști, cercetători sau istorici înfocați
ca să știm sau să aflăm
acest detaliu. O simplă
căutare pe Wikipedia
și avem răspunsul (cel
care lipsește din manualele de istorie pentru că
… nu mai este la modă):
„În vara anului 1784, s-a
dispus de către împăratul
Iosif al II-lea o conscripție militară, în cadrul regimentelor de graniță; cei
înrolați urmau să primească arme și să
nu mai facă slujbe iobăgești, iar pământurile și casele pe care le aveau în folosință vor deveni ale lor. Numărul celor
care doreau să se înscrie a depășit însă
cu mult așteptările autorităților. Conscripția a fost anulată de guvernatorul
Transilvaniei Samuel von Brukenthal,
sub presiunea nobililor maghiari care își
simțeau amenințate privilegiile de clasă,
ceea ce i-a nemulțumit și mai mult pe țărani”. (sursa: „Moții - calvarul unui popor eroic dar nedreptățit” de Ion Rusu
Abrudeanu, 1928). Cu alte cuvinte, era

mult mai important ca presa neaoșă să
fie toată îngrămădită în Piața mare din
Sibiu și niciun car de reportaj la Lupșa?
Un alt moment important al acestui
moment aniversar a fost total ingnorat

de trusturile mari de presă românească, acea presă care mai întâi de toate ar
fi normal să deservească actele și momentele de cultură ale țării în care activează și de unde își iau sala-
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Lupşa, după care a fost păstr

Î

riile. Sau poate au alți stăpâni și atunci
se schimbă parabola. Așadar, steagul
mai sus amintit, a fost adus acasă într-o
zi tristă dar sfântă în inimile moților
și anume: 10 septembrie. Ce semnifică această zi? „În dimineața zilei de
10 septembrie 1872, Avram Iancu a fost
găsit mort, cu privirea încremenită spre
cer, pe prispa brutăriei (azi muzeu) a
lui Ioan Stupină, zis Lieber, din Baia de
Criș. A fost îngropat cu funeralii naționale la 13 septembrie în Panteonul Moților de la Țebea, jud. Hunedoara, lângă
Gorunul lui Horea. La slujba de înmormântare au slujit 36 preoți, în frunte cu
protopopii Mihălțanu (ortodox) din Brad
și Balint (unit) din Roșia Montană. În
fruntea convoiului funerar pășeau foștii
comandanți militari ai românilor, care se
mai aflau în viață: Simion Balint, Axente
Sever, Mihai Andreica, Nicolae Corcheș
și Clemente Aiudeanu. Pentru a anunța
moartea sa, clopotele au tras în munți
timp de trei zile și trei nopți. Comitetul
de înmormântare l-a declarat erou al națiunii”. (sursa: „Avram Iancu în tradiția
poporului român” de Florian Dudaș)
Iată cum două momente de căpătâi
pentru orice om de presă, au fost ignorate și aruncate în lada ignoranței pentru că... presa românească există, dar
„lipsește cu desăvârșire”.
Jos pălăria lupșenilor care s-au zbătut și au reușit să aducă acasă, fie doar
și pentru un sfârșit de săptămână, steagul care le este în suflet, steagul care i-a
călăuzit în viață pe înaintașii lor, pe cei
de azi și cu nădejde, și pe cei de mâine.
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Jurnalismul românesc în diaspora:
ostracizare sau normalitate?

A

uzim uneori și chiar folosim
câteodată cuvinte și expresii
ale căror semnificații sau înțeles originar au căpătat de-a
lungul timpului, mai ales în vorbirea curentă, alte conotații, diferite de sensul
atribuit în materia Dreptului Internațional: exilați, expatriați, repatriați, deportați,
expulzați, returnați, emigranți, imigranți,
azilanți, non-rezidenți, refugiați, resortisanți străini, etnici străini, apatrizi, respectiv, sintagme din domeniul istoriei literare:
exilul românesc sau emigrația românească.
Astfel, scriem și utilizăm frecvent locuțiuni precum: cărțile și revistele literare ale
Exilului sau Diaspora românească, fără să
avem intenția de a conferi cumva cuvântului Exil sensul originar (pedeapsă), întâlnit
în Dreptul Roman, și nici pe departe nu
gândim să diminuăm, din punct de vedere
semantic, întreaga arie de înțelesuri avute
de cuvântul Diasporă, limitând-o doar la
semnificația biblică inițială.
Ne vom abține, de asemenea, să glosăm pe marginea unor conotații poetice:
ostracizare, alienare, înstrăinare, pribegie,
surghiun, răzlețire. Primii termeni evocați
redau o stare juridică, o raportare la un
sistem de organizare administrativă, unde
granița, cetățenia și suveranitatea statală
determină poziția unui individ în acel spațiu concret. Ceilalți termeni redau o paradigmă a tristeții existențiale, acceptată ca
un destin implacabil al sorții.
Comunitățile românești răspândite în
întreaga lume, deși nu se regăsesc în nici
una dintre situațiile descrise de termenii
evocați mai sus, reprezintă la ora actuală,
totuși, un fenomen efervescent, în plină
expansiune, ce prefațează, probabil, evoluții sau transformări imprevizibile, deocamdată.
Pe de altă parte, părăsirea în valuri a
vetrei strămoșești care face ca localități întregi din țara noastră să pară devastate și
triste, atinse de o coroziune a sentimentului de apartenență la glia străbună, virus al
disoluției, pătruns adânc în fibra unei populații înșelate mai întâi de mirajul migrării de la țară la oraș, iar acum, de o iluzorie
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Fata Mogana, aflată în afara patriei mumă,
acest tzunami afectează nu doar ginta românească, ci mai ales pe fiecare dintre noi.

@ Dan Toma Dulciu

A fi ca individ
și a fi ca popor
România a mai trecut prin astfel de încercări. Dislocarea unor comunități întregi, din motive politice, ca model arhetipal
dictatorial (a se vedea coloniile de deportați din Bărăgan), își găsește azi un corolar
palpabil, dar din cu totul alte cauzalități,
materializat în plecarea masivă în străinătate a forței de muncă tinere sau a celei
instruite, performantă și dorită insistent în
domenii de mare actualitate, cum ar fi IT,
medicină, din păcate însă nu în beneficiul
țării noastre.
Un român încovoiat de nevoi, disperat
de incapacitatea celor aleși de a-și îndeplini promisiunile, pândit de riscul iminent
al rămânerii pe drumuri, din cauza unor
greșeli capitale care nu îi aparțin, dar care
îi pun în primejdie existența, siguranța zilei de mâine, periclitând viitorul său ori al
copiilor săi, a fost obligat să facă o alegere
tragică între a fi, ca individ, și a fi, ca popor.
Fără îndoială, refuzând a fi jertfit pe altarul istoriei, într-un autodafe colectiv, neavând mentalitatea unui samurai ce execută
un seppuku ritual, din motive de onoare,
românul ce a stârnit colbul cărărilor dureroase ale pribegiei, nu este nicidecum un
desțărat, un ostracizat, un apatrid. Totodată, oricâte renunțări ar fi obligat să accepte,
niciodată, însă, acesta nu poate fi despărțit de familie, de locul nașterii și, mai ales,
nu îi pot fi șterse amintirile. Oricum ar fi
ademenit sau îndestulat cu bunuri lumești,
acestea nu îi vor conturba conștiința ce îl
ancorează într-un spațiu și timp cu aspect
intangibil, nu îi vor afecta apartenența la
un genom identitar neaoș românesc, păstrat intact din străbuni.
Oricâte argumente s-ar invoca, oricâte
explicații psiho-socio-economice s-ar aduce pentru a justifica acceptarea cu seninătate mioritică a acestei calamități fără precedent în istoria românească, a transhu-

manței etnice, emigrantul român nu poate
fi învinuit că și-a abandonat locul de baștină de bunăvoie, că a acceptat condiția de
metec în străinătate, preferabilă aceleia de
șomer în propria patrie.

Viața în condițiile
distanțării de inima
și sufletul țării
A trăi în străinătate, nu implică aquae
et ignis interdictio (pedeapsa de a pierde
orice legătură cu patria) și nici nu însemnă lepădarea din punct de vedere mental
de grupa de sânge a țării de naștere. În
sufletul lor, acești pseudo hidalgo ai emigrației speră că vor reveni, asemenea păsărilor migratoare, în fiecare primăvară,
într-o patrie românească veșnică.
Dezlipirea de pământului natal, oricât de dureroasă ar fi, marcând un capitol existențial din cartea vieții fiecăruia, poate îmbrăca osebite forme. Dar
să pleci, mânat de teama că nu vei avea
unde să muncești în țara ta, este o tragedie fără egal.
Cei asemeni mie, având totuși o vârstă, nu au plecat din strâmtori materiale,
motivația fiind diferită: în ceea ce mă
privește, am apreciat (probabil din elan
subiectiv) că în viață trebuie să consimți
o alternanță care să îți confere o anumi-

tă volnicie haiducească în gândire, un
unghi neutru din care realitatea înconjurătoare să nu te mai provoace a o judeca printr-o prismă deformată, excesivă.

Istoria comunității
românești, în arhivele
din Austria
Și, la urma urmei, ce poate să facă cineva, asemeni unei semințe purtate de
vânt, ajunse pe un pământ rodnic, dar
străin de glia strămoșească? Evident, să
caute a spori talanții cunoașterii, mai ales
când știe că pe aceeași glie au rodit cu
mulți, mulți ani înaintea sa, grăunți de
gândire, sădiți cu osârdie, provenind din
toate colțurile ogorului românesc.
De aici s-a născut ideea de a cerceta
cu râvnă istoria comunității românești
din Austria, din Viena sau Graz, în special, din centre universitare din ai căror
stupi de miere s-au hrănit din belșug
scriitori, medici, ingineri români, străluciți academicieni, mari scriitori, ctitori de școală medicală, de științe revoluționare, muzicieni sau artiști de faimă
unanimă.
Scotocind prin ziare vechi, prin arhive, ai satisfacția să descoperi dovezi ale
trecerii lui Mihai Eminescu prin locuri
necunoscute din Viena (casa unde a petrecut aproape o jumătate de an, lipsind
de la facultate, invitat în saloanele actriței Frederica Bognar, de pe Wiedner
Hauptstrasse 55, acum Café F. Wortner)
sau consemnarea prezenței fratelui său,
Șerban, într-o stațiune de tratament, neștiută de către cercetători (Bad Gleichenberg, la 1865); vizitând stațiuni arheologice de pe limesul Dunării, găsești semne
din vremea dacilor și a romanilor (de
exemplu la Carnuntum, unde s-a consemnat de către istorici efemera domnie
a lui Regalianus, strănepot al lui Dece-

bal); răsfoind reviste cu rubrici sportive, ai surpriza de a afla detalii privind
prezența celei mai vechi echipe de fotbal din Diaspora, purtând numele F.C.
România, activând în campionatul Austriei, încă din 1902; curiozitate nestăvilită te conduce spre locuri unde au fost
odinioară un hotel și o cafenea, având
numele România, în apropiere de Tabor
Strasse; același elan al cunoașterii îți aduce în fața ochilor dovezi că, în perioada
interbelică, existau nu mai puțin de 400
de stații de benzină românească în Viena și în întreaga Austrie, care distribuiau
benzină de cea mai înaltă cifră octanică,
produsă de Compania Creditul Minier,
la rafinăria de lângă Ploiești, sub marca
comercială „Cremin”.

Palmares personal
și perspective
O bună parte dintre aceste subiecte
le-am publicat în reviste aflate sub egida UZPR: Revista Cronica Timpului, Revista Muzeul Presei Românești - on line,
Revista Astralis, Revista Floare Albastră,
Revista Drita, Revista Alar (toate din România), iar alte articole au fost publicate
în reviste din Austria (Condeierul Diasporei, Corespondențe Culturale), Canada
(Observatorul) etc. Pe de altă parte, activitatea publicistică a fost dublată de una
editorialistică, constând în tipărirea unor
lucrări conținând studii și eseuri dedicate istoriei relațiilor româno-austriece
(Cartea de aur a spiritualității românești
din Austria, ediție bilingvă, română și
engleză, Mihai Eminescu Fascinația Prezentului, Mihai Eminescu Itinerar Vienez,

Mihai Eminescu Nevropatii atipice, Mihai Eminescu în arhive diplomatice), sau
despre prezența Luceafărului la Berlin.
Un proiect, de suflet, aflat în derulare,
este acela al realizării unei hărți interactive, conținând informații detaliate privind
personalitățile românești care au trăit,
studiat, s-au perfecționat în această țară,
cu menționarea adresei unde au locuit,
denumirea facultăților și instituțiilor de
învățământ urmate, cu localizarea străzilor purtând nume românești, prezentarea
consulatelor onorifice, a sediilor reprezentanțelor românești din Viena sau din
întreaga țară, a bibliotecilor, muzeelor și
expozițiilor unde se găsesc cărți, opere
de artă sau artefacte istorice românești,
cu adresele monumentelor dedicate unor
personalități românești, a plăcilor comemorative, a statuilor, busturilor, cimitirelor unde se găsesc morminte ale
soldaților români, adrese ale bisericilor,
comunităților religioase, a restaurantelor, magazinelor cu specific românesc, a
medicilor români, cu adresele cabinetelor lor sau a spitalelor unde funcționează,
a avocaților, notarilor, traducătorilor de
limbă română, a transportatorilor, micilor întreprinzători, având ateliere sau
magazine românești etc.
Prezentarea interactivă va conține
texte concise, fotografii, filme documentare, hărți, benzi sonore cu vocea
unor artiști români, fragmente din opere interpretate de aceștia, orice informație utilă, în format audio-vizual care să
pună în valoare tezaurul de documente
cunoscute până în prezent, referitor la
prezența românească în Austria.
Această aplicație poate fi implementată
și de ale comunități din diverse țări de pe
glob, unde avem o semnificativă colonie de
vorbitori de limba română, rezultând în final un veritabil Dicționar
enciclopedic al spiritualității românești din lumea întreagă, în format
online. Totul depinde de conștiința
jurnalistului român în Diaspora, de
determinarea cu care lucrează spre
binele României de acasă, în insulele
de limbă română de pretutindeni.
Fie ca timpul să ne ajungă să ducem la îndeplinire aceste proiecte și
altele asemănătoare!
Viena, 31.08.2021,
de „Ziua Limbii Române
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Presa proguvernamentală din Serbia,
somniferul credulilor

J

urnaliștii din Serbia continuă să
fie în vizorul autorităților. Astăzi
mass-media, cu câteva excepții, din bastion al democrației
își atestă rolul câinelui de pază al regimului. Modalitate ideală de manipulare a maselor, jurnalistica este mecanismul suplimentar prin care autoritățile
(la toate nivelurile) își perpetuează puterea, iar jurnalistul care iese dintr-un
asemenea concept, trasat/impus de putere, devine subiectul unor atacuri și clevetiri în jurnalismul tabloid. Reporterii
fără frontiere afirmă că „promisiunile
politice din anii precedenți au rămas
neîndeplinite, că Serbia este încă o țară
cu instituții slabe în care mass-media
pro-guvernamentale răspândesc știri
false, în care jurnaliștii sunt încă aproape zilnic atacați de elita aflată la conducere și de presa pro-guvernamentală”. Serbia se află pe locul 93 în lume la
respectarea libertății presei, după state
precum Botswana, Papua New Guinea,
Senegal și încă alte 90 de state. Asta e realitatea în care jurnalistul își caută calea de a fi văzut, auzit, de a-și îndeplini
crezul, plătind prețul consecințelor unui
sistem politic potrivnic libertății de exprimare, iar dacă cumva realitățile politice, anomaliile, gafele politicienilor,
corupția și justiția dependentă, dirijată,
de culoarea politică, crima organizată,
răul care se multiplică progresiv, sunt
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subiectul investigațiilor, jurnaliștii vor
fi dur atacați, umiliți, discreditați, stigmatizați de presa pro-guvernamentală.
Sub amprenta acestui spațiu mediatic, general, ființează și jurnalistica în
limba română, promovată săptămânal
de ziarul Libertatea, sau, mai bine zis,
acea jurnalistică pe care marea majoritate a „jurnaliștilor” români o concep
drept ceva ce ei numesc jurnalistică, un
fel de scriere între rescrierea și descrierea unei realități, a unor evenimente nu rareori la nivel de proces verbal în
care e bine să rămâi la periferia faptului, cu atât mai mult să nu vii cu un comentariu, să apostrofezi metehnele realității imediate, să nu aduci opinii pro și
contra, pentru că, nu-i așa, capul plecat
nu-i tăiat de sabie; dimpotrivă, trebuie
să evidențiezi cât mai laudativ acțiunile și realizările autorităților, iar reușitelor guvernanților, pe care aceștia le afișează ca atare, să le mai adaugi efectul
de mană cerească, adică tu, jurnalistul,
să nu cauți nod în papură, trebuie să te
străduiești ca „produsul tău” să fie un
bun somnifer pentru credulii rătăciți
la periferia realității, să fii pe placul celor la care se află punga cu bani. Să nu
mai vorbim că pentru jurnalistul român
din Serbia e de neconceput să muște din
eșecurile partidului de guvernământ,
ale președintelui statului sau ale guvernului, nici chiar din abuzurile micilor

@ Nicu Ciobanu

politruci locali, asta ar fi un fel de hulă
- că, vorba vine, suntem minoritari și în
mintea etnicului stăruie conceptul: cum
să criticăm președintele și statul în care
trăim?! Doamne, ferește! Deci, în jurnalistica românească, statul, președintele,
guvernul, miniștrii, elitele politice care
dețin puterea, sunt precum îngerii pe
pământ, exemplul inocenței, personaje
fără cusur. În esență e o crimă săvârșită
asupra libertății de gândire și exprimare în limba maternă, dar nu din partea
autorităților. Democrația căreia îi este
teamă de o jurnalistică insignifiantă (ca
volum și putere de penetrare) nu este
decât o mimare a libertăților, a democrației. Deci, să nu ne înșelăm, probabil că în realitate politicul nici nu face
presiuni asupra jurnalistului român și
nici nu și-ar permite acest lux, totuși?!
Atunci, unde e problema?
Jurnalistica românească fiind bântuită de concepte retrograde, evidențiate mai sus, desfășurându-se într-un
asemenea jalnic hal, nici nu are nevoie
de cenzură clasică, deși ea există! Nu e
impusă de autorități! După douăzeci de
ani, revine autocenzura, impusă de nimeni altul decât de românii care au rătăcit în lumea jurnalisticii, publicisticii,

literaturii, de acel scrib miop și fără op,
apariții vremelnice, rătăciți prin Consiliul de administrație al Casei Libertatea,
de un fel de redactor și director, mașinării uzate, dirijate, marionete ale altor
marionete, un șir lung al lanțului prea
plin de slăbiciuni care leagă minoritatea
prin cinism, lipsă de respect și diletantism. Astăzi jurnalistul român și cei care
sunt montați în fruntea Casei Libertatea, cărora le lipsește atitudinea critică
față de anomaliile societății în care trăiesc, acceptă umilirea ca preț de avansare personală în carieră, alții, poziția
chircită la masa care le asigură existența,
acceptă ca dintr-un ziar decorat de președintele României cu ordinul „Meritul
cultural” în grad de Ofițer, iar Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din România
(UZPR) îi acordă Placheta Omagială,
să practice o jurnalistică din care lipsește crezul jurnalistului. Astăzi ziarul Libertatea nu mai este un ziar imparțial, a
devenit exemplul unui servilism primitiv, numele Libertății e luat în bășcălie.
Însă, în era unui flux excesiv de informații nici cititorul, etnic minoritar
român, nu mai poate fi dus cu zăhărelul.
Se informează din mai multe surse, nu
mai poate fi manipulat, știe să apreciaze informația servită, falsă sau obiectivă, are instrumentele necesare, viabile,
de apreciere și nu te mai crede la infinit.
Într-o poziție diametral opusă se află
jurnalistul, de la care așteptările sunt
altele. Serviciile pe care acesta le oferă
îl catapultează într-o lume în care nu
mușcă din problemele arzătoare, actuale, plasează clăbuci de aer, crezând că
ceea ce face e jurnalism, de voie, de nevoie - oricum își trădează profesia (pe
care nici nu o cunoaște), își taie creanga de sub picioare. Își profanează meseria, mai rău, pentru o perioadă lungă își
pierde credibilitatea care foarte greu va
putea fi refăcută. E clar că pentru această
stare compromițătoare însuși jurnaliștii sunt vinovați pentru că au acceptat
poziția servilă. Jurnalistul român trebuie să înțeleagă că libertatea de gândire, integritatea, sunt oxigenul pentru
care trebuie să lupte continuu. Jurnalistul s-a îndepărtat de propria chemare,
unii niciodată nu și-au însușit deonto-

logia, alții mai fac și ziaristică, dar nu-i
simt pulsul, respirațiile acestei meserii
le sunt străine. Valorile democratice și
jurnalismul liber au murit pentru o perioadă mai lungă.
Cândva jurnalismul în limba română ne-a onorat și ne-a încurajat să persistăm în ceea ce a înseamnat respectarea limbii române literare și a identității
naționale, să susținem promovarea valorilor identitare, culturii, creației autentice și a liberei exprimări în limba
maternă, ea fiind precum lumina născă-

Jurnalismul în limba română (aparte în perioada
2001-2020) a adus și pagini
care fac cinste profesiei.
Atunci jurnalistului român
nu i-a fost inoculată atitudinea că este ceea ce este,
din voința cuiva, că i se
face o favoare și că pentru
această favoare trebuie să
țină capul plecat, ci i s-a insuflat convingerea că e un
drept firesc să fie ceea ce el
consideră că este.
toare de viață, știind că pentru libertatea
omului nici nu există o mai mare tristețe, umilință, decât pierderea libertății
cuvântului, a liberei exprimări. Este cu
atât mai tragic că astăzi această pierdere se acceptă ca o normalitate. Au fost
și ani în care s-a promovat conceptul
de a răspunde mai complex spaţiului
informativ românesc printr-o prezenţă
mai articulată şi mai diversă, astfel s-au
transmis online atât manifestările, cât și
evenimentele importante din viața etnicilor români (teatru, biserică, concerte

de muzică, diverse evenimente și acțiuni
cu prefix românesc) redate integral și
în direct. Este, fără îndoială, o realizare
inedită în lumea presei scrise, nu doar
în spațiul mediatic al Serbiei, dar și mai
larg. S-a dat startul unui moment istoric care a avut toate șansele să evolueze.
S-a inițiat o redefinire a modalităților de
comunicare cu lumea, asigurându-se
atât vitalitatea, cât și continuitatea Casei
Libertatea, respectiv a spațiului românesc informativ unitar. S-a realizat digitalizarea celor aproape 1.000 de titluri
de carte ale Editurii „Libertatea” şi ale
„Colecţiei revistei Lumina” publicate în
perioada 1945-2019, mare proiect care
a avut scopul de a transpune pe suport
electronic întreaga producţie editorială
a „Libertăţii” şi astfel de a o păstra pentru generaţiile viitoare de cititori, critici literari şi oameni de ştiinţă şi cultură preocupaţi de studiul limbii, culturii
şi spiritualităţii românilor din Serbia.
Cândva, nu azi, jurnalismul s-a îndreptat spre posibilitățile și avantajele
pe care ni le oferă atât cuvântul scris, cât
și audio-vizualul, spre conceptul multimedial de comunicare online, prin care
să asigurăm dinamismul, promtitudinea, exclusivitatea..., valori care vor fi și
indiciul relevant al profesionalismului,
însă și pregătirea noastră de a accepta
și utiliza atât provocările, cât și cuceririle profesiei și tehnologiei în vremurile
în care ființăm. Este necesar ca evenimentul, știrea, informația... să ajungă,
să se transmită „cititorului” în momentul când ea se produce, chiar dacă ritmul de apariție este săptămânal sau lunar. Azi, pentru toate cele este necesară
o mare resetare sau o nouă publicație a
românilor din Serbia, un jurnalism ai
cărui protagoniști, mai întâi, trebuie să
fie jurnaliști care cunosc limba română,
dedicați cu adevărat profesiei.
NR.23 - 2021
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Responsabilitatea de a fi jurnalist
român în diaspora

ornind de la faptul că genul jurnalistic se împarte în trei mari
categorii și anume: informativ,
opinie și comentariu și nobil, eu
am ales genul jurnalistic informativ în care
regăsim știrea, relatarea și sinteza. consider că acest gen de relatare mă reprezintă. Îmi place să aduc în atenția cititorului
argumente concrete, fapte și dovezi clare.
Acea presă de reflectare care răspunde clasicelor întrebări Cine, Ce, Unde, Când şi
câteodată Cum, lăsând deoparte, din lipsa
de spațiu, timp, interes şi informație, întrebarea fundamentală De ce.

Gândind la rece
Ca absolventă a facultății de Comunicare și Relații Publice, am învățat că jurnaliștii trebuie să fie capabili să înțeleagă rolul lor în societate, să respecte niște coduri
deontologice, să fie pe fază și să comunice
publicului în timp util cele mai actuale și
mai importante informații. Eu cred totuși
că presa este legitimată de către public. Toți
cei care cumpără ziarul, care se uită la televizor, care ascultă radioul, care accesează
site-urile publicațiilor, legitimează media.
Această activitate ne responsabilizează și
ne obligă în fața cititorilor de a fi cât mai
corecți și transparenți. Dar înainte de toate
studiile și specializările, suntem oameni și
suntem expuși la diverse provocări, astfel,
am intrat și eu în valul mare al românilor
care și-au făcut curaj să se stabilească în
alte țări. Diaspora românească se înmulțește pe an ce trece și, gândind la rece, nu prea
avem ce să reproșăm, pentru că până la
urma fiecare își dorește un nivel de trai mai
ridicat. Pentru mulți români, mai ales printre cei tineri, plecatul în străinătate este un
ideal, un vis pentru o viață mai bună, un
viitor mai luminos pentru ei și familia lor.
Când vorbim despre diaspora trebuie
să luăm în calcul „bagajul” cu care a plecat fiecare individ la drum, dar mai ales
obiectivele stabilite pentru a-și atinge planul lor individual. Dacă în România suntem acceptați oricum, pentru că aparținem
neamului, ei bine, în străinătate nu se acceptă orice și oricum. Asta face diferența.
24
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Străinătatea face selecție și pe bună dreptate. Îmi amintesc de începuturile mele în
Austria, când am fost admisă la Universitatea din Salzburg pentru specializare post
graduală Psychotherapeutische Propädeutikum, unde erau acceptați doar absolvenți ai facultăților de medicină, psihologi,
profesori...

@ Daniela Gumann

Imaginea României,
afectată de criminalitate
și cerșetorie
În primele ore, fiecare profesor dorea
să ne cunoască pe fiecare și rând pe rând
urma să ne prezentăm. Evident că eu spuneam că vin din România și imediat apăreau diverse comentarii referitoare la cerșetorii de pe strada principală sau despre
nivelul de trai din România. Imaginea României era afectată de criminalitate şi cerșetorie, sau de momentele de criză, marcate de plecarea medicilor, a cercetătorilor, a
oamenilor pe care statul român i-a pregătit şi pe care continuă să îi „exporte”. Nu
aveam cum să neg aceste lucruri concrete
și nici nu puteam să arăt cu degetul către
alte naționalități prezente în Austria și mereu în atenția organelor de ordine cu diverse infracțiuni, însă, contrar răspunsurilor
așteptate de ei, veneam cu alte argumente
frumoase despre români și România. Cum
s-ar descurca oare Austria fără cele peste
60.000 de îngrijitoare românce?! Poate că
ar aduce, așa cum au făcut și cei din Israel, mână de lucru mai ieftină din Filipine,
Thailanda, India și alte asemenea țări mai
sărace, însă nivelul social și de educație
este diferit de europeni, iar acest lucru va
aduce multe nemulțumiri.
Cotidianul Der Standard scoate în evidență câștigurile Austriei de pe urma imigranților români. „Sistemul de îngrijire din
Austria apasă pe umerii femeilor românce
şi slovace. Două luni la muncă în Austria,
apoi două luni acasă în România. Timp
de două luni îşi îmbracă clientul, îi dau
medicamente şi îi fac cumpărăturile, apoi
petrec două luni acasă cu familia. Acesta
este programul unei îngrijitoare angajată

pentru 24 de ore din 24. În Austria, această
meserie se află în mâinile femeilor românce şi slovace.

Românii,
forța-cheie de muncă

Fără români, îngrijirea oamenilor bătrâni şi bolnavi, 80% din totalul cazurilor, nu ar putea să funcționeze. De aceea,
ei sunt catalogați forța-cheie de muncă
în Austria.” Cuvântul „român” provoacă
repulsie în societatea occidentală, oricât
de europeni și oricât de „integrați” ne-am

considera, rămânem un popor marginal
și codaș, nu doar din considerente economice. Imaginea deformată din optica
intoxicată a civilizaților exploatatori, prin
percepția greșită, ca urmare a inoculării
informațiilor dirijate preluate din media,
ne situează într-un top rușinos al națiunilor prost văzute. Este foarte nedrept având
în vedere că oamenii noștri de valoare au
contribuit și contribuie la dezvoltarea tehnologiilor și științei, la progresul din care
se înfruptă cu opulență stăpânii.
Românii rămân tradiționaliști, iar
România înseamnă pentru ei locul în
care s-au născut, iubire, bunăstare. Tradiția pentru români înseamnă strămoși,
obiceiuri, costume populare sau sărbători. Românii consideră esențiale familia,
educația și sănătatea. Legăturile afective cu România, percepția sentimentului
intraductibil de „dor de țară” sunt comune majorității imigranților români
din Austria. Cei ce declară că nu trăiesc
sentimentul de dor de țară aparțin mai
ales categoriilor ce nu revin anual în țară,
celor cu durată de ședere scurtă în Austria precum și celor aflați la studii. Cel
mai frecvent, românii invocă sentimentul acut de lipsă a familiei și prietenilor.
În termeni generali, pentru imigrant
integrarea constă în cunoașterea limbii
țării – gazdă (citit, scris), accesul la sistemul de educație şi piața muncii din
țara respectivă, posibilitățile de creștere
a mobilității profesionale prin ridicarea
nivelului de educație şi a calificării profesionale, egalitatea în fața legii, libertatea culturală şi religioasă, respectul față

de legile şi tradițiile țării în care trăiesc.
În același timp, pentru societatea gazdă,
integrarea migranților presupune toleranță şi deschidere, acordul de a primi imigranți, înțelegerea avantajelor şi
provocărilor societăților multiculturale,
oferirea unui acces neîngrădit la informațiile privind avantajele integrării, toleranței şi dialogului intercultural, respectarea şi înțelegerea condiției, tradițiilor şi culturii imigranților, respectul
fată de drepturile imigranților.
Un aspect ce trebuie să-l luăm în considerare în momentul în care vorbim de
orientarea românilor spre activități de tip
antreprenorial este legat de intensitatea
motivației pe care aceștia o resimt pentru
a adopta o astfel de carieră. Aversiunea
față de risc nu este uniform distribuită
la nivelul imigranților, iar cei care şi-au
asumat o serie de riscuri stabilindu-se
într-o altă țară din dorința de a câștiga mai mult este mai probabil să fie mai
dornici de a identifica oportunitățile antreprenoriale (şi nu numai) existente în
piața economică, unde sunt auto-selectați prin modalități care îi fac să fie relativ mai ambițioși, dispuși să muncească
mai greu şi mai mult şi mai predispuși
să reușească în țara de adopție.

Cum se construiește
imaginea publică
a unui român
Împreună cu soțul meu, Constantin
Gumann, conducem o firmă de intermediere locuri de muncă în Austria în domeniul îngrijirii bătrânilor la domiciliu,
în care am investit un amplu efort financiar şi uman, de construcție a brand-ului
„D&C Gumann”, întins pe parcursul unei
perioade de 9 ani, grație căruia această
firmă şi-a consolidat o imagine publică,
notorie în piața de profil, prin care oferim
locuri de muncă românilor care doresc să
lucreze în Austria. De șase ani, suntem în
comitetul reprezentativ antreprenorial de
la Camera de Comerț din Salzburg. Radiografia la zi a economiei austriece pune în
evidență o rată înaltă a ocupării forței de
muncă, cu o remarcabilă constanță a acestui indicator pe parcursul ultimei decade,
Austria rămânând atractivă pentru români. Totuși străinătatea ne-a oferit cele
mai fructuoase oportunități. Eu iubesc și
respect țările pe care am avut ocazia să

le „calc” și mulțumesc cerului că nu sunt
puține. De peste tot, am învățat câte ceva.
M-am simțit bine între evrei, m-am simțit
bine între nemți, între austrieci. Am crescut şi eu ca mulți alții cu poveștile „partidului” și toate aberațiile care ne erau predate pe vremuri. Că țara noastră are și
face. Că doar noi avem munți și mare, că
istoria a pornit de la noi, că absolut orice
om mare de prin toate timpurile s-a născut aici sau are strămoși români etc. Dacă
în vremea comunismului, nu aveam acces
la prea multă informație, acum, din păcate, este multă informație și influență, mass
media de proastă calitate şi prea puțină
deschidere pentru educație, informare de
valoare. Dacă fiecare dintre noi am conștientiza aceste lucruri şi ne-am deschide
mai mult ochii minții și ai sufletului și am
lua și atitudine, lucrurile ar putea fi urnite
încet și bine schimbate în viața fiecăruia.

Sub pavăza UZPR
Din acest motiv, am ales să mă implic
în promovarea identității culturale și naționale românești în Austria, bazată pe
încredere, dialog și asumarea responsabilității comune în avansarea de noi inițiative, atât în România, cât și în străinătate.
Astfel, în plan cultural coordonez Asociația Scriitorilor Români din Austria în cadrul căreia publicăm trimestrial Revista
Condeierul diasporei, fiind o revistă de
cultură și atitudine care apare sub egida
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Organizăm evenimente literare
care în ultima perioadă s-au desfășurat
online din cauza situației impuse de pandemie, cum, de asemenea, public articole
de atitudine în format electronic, deoarece consider că în acest mod ajunge mai
lesne la cititori. Din păcate, cititorul de
obicei caută informații negative, pentru
că cele pozitive sunt considerate false și
neadevărate, fiind scrise doar după exigențele propagandistice.
Românii continuă să reprezinte astăzi
unul dintre segmentele cele mai numeroase ale imigranților prezenți pe teritoriul austriac, astfel că, fie și din acest unic
considerent, situația acestei comunități
trebuie să reprezinte o preocupare atât
pentru autoritățile din Austria, cât mai
ales pentru statul român.
Salzburg

NR.23 - 2021

UZP

25

AUTOPORTRETE ÎN OGLINDĂ * MASS-MEDIA ÎN STRĂINĂTATE

Înapoi la rădăcini

Î

n primul rând un Român adevărat ce se stabilește în Occident se
va recunoaște ca patriot, prin faptul
că: iubește românește, vorbește românește, mănâncă românește, respectă
și caută să adune și să îmbunătățească
tărâmurile și oamenii similari în cuget
și simțiri.
Noi jurnaliștii trebuie să fim ochii și
urechile națiunii, acolo unde ne aflăm,
să practicăm numai adevărul confirmat
personal sau din sursă verificată. În acest
scop, îți faci cunoștiințe printre colegii
de la ziare locale, (țara de adopție) urmărești presa locală și internațională
ceea ce îți consumă mult din bugetul de
timp. Amintesc ziarul Süddeutsche Zeitung din München care apare în ediția
de sâmbăta foarte elaborat, încât cântărește uneori 800-900 grame. Poți să îl
răsfoiești și să citești numai ce este foarte
interesant, timpul te presează. De multe
ori, România se vede mai bine de aici,
decât din interiorul țării, pentru că cei ce
furnizează produc informațiile în țările
cu democrație tradițională nu ajung în
acele posturi importante decât prin concursuri ce pot fi foarte puțin influențate politic, deci sunt profesioniști confirmați. Ne bucură să vedem venind trimiși
de guvernul Român la un post de promovare a culturii românești și nu numai,
oameni care posedă expertiza necesară
precum și experiența diplomatică ce în
Occident trebuie să însumeze 10-20 ani
de experiență profesională pentru un
jurnalist redactor șef sau moderator TV.

Campania „Ne pasă!”
Îmi amintesc cu plăcere vizita doamnei Grete Tartler la Salzburg în 1992, cu
ocazia seriei de emisiuni ale TVR 2 „a
doua Românie”, sugerând că a doua Românie este de fapt diaspora, fanionul
avansat al unui popor cult, însăși poeta
Grete Tartler laureată a Premiului Uniunii Scriitorilor pentru poezie (în 1982)
și pentru traduceri (in 1978 si 1985). In
1992, poezia sa este încununată cu Premiul „Eminescu al Academiei Române”,
pe când conducea secțiunea de cultu26
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ră a ambasadei. Am dat cu acea ocazie
primul meu interviu în libertate, dna.
Tartler fiind și dânsa redactor la revista
Neue Literatur.
Un grup de ziarişti români stabiliţi
în patru ţări europene au lansat în anul
2020 campania „Ne Pasă”, dedicată românilor din diaspora în contextul epidemiei de coronavirus [1].
În cadrul campaniei „Ne Pasă”, fondatorii RoZoom Press, printre care Anca
Mihai, fost corespondent Agerpress,
vor organiza o dezbatere pe platforma
Zoom în fiecare săptămână pe teme de
actualitate. Aceștia extind invitaţia colegilor din România care li se pot alătura
cu informaţii brute.
Din cauza pandemiei, ediția a 17-a
a Bienalei de Arhitectură de la Venetia a fost amânată din 2020 pentru anul
acesta și se va desfășoară în perioada 22
mai-21 noiembrie, cu două zile de previzionare pentru invitați, 20 și 21 mai [2].

Proiectul jurnalistic,
„PLECAT”, realizat de
echipa TELELEU
Elena Stancu și Cosmin Bumbut
au prezentat, la Bienala de la Veneția,
proiectul „PLECAT”, o onoare și o reabilitare a meseriei și a statutului de
jurnalist.
„Fading Borders” abordează tema
migrației și documentează realitatea
fenomenului cu ajutorul a două proiecte de cercetare complementare –
„PLECAT” și „Shrinking Cities in Romania” (Orașe românești în declin),
fiecare abordând aceeași problemă din
puncte de vedere diferite. fiind o cercetare a echipei IdeilaGRAM, aflată

@ Constantin Gumann

încă în desfășurare. Proiectul a luat
naștere ca urmare a unei cercetări începute în anul 2009, asupra declinului
și contracției orașelor românești, privite ca fenomen de amploare, și a constituit o premieră în România în aducerea la lumină a acestui fenomen acut
și omniprezent. La acest proiect au lucrat: Ilinca Păun Constantinescu, Tudor Constantinescu, Iulia Păun, Alexandru Păun, Gabriela Belcineanu și
Laura Popa-Florea.
Să fii jurnalist și scriitor de limbă
română într-o țară cum este Austria, în
care trăiesc sute de mii de conaționali,
este o onoare. Este și un avantaj că poți
avea sursa informației pe viu, instantaneu, cum a fost pe 2 noiembrie 2020,
cu ocazia atacului terorist din centrul
Vienei, soldat cu 4 morți și 23 de răniți,
relatare ce am trimis-o expres la UZPR.
Alt aspect este păstrarea limbii române a vocabularului de nivel prin
vorbire zilnică, mai ales după 38 de
ani (în cazul meu) de coabitare cu limba germană, căci limba țării de adopție
te influențează perseverent, mai ales

când scrii și în acea limbă. DEX-ul
este permanent pe masa mea, ca manual de lucru.

joritatea lor au plecat înapoi la lucru în
Vest, în vreme ce patronatele se plâng că
există în continuare o criză de personal.

„Evadarea” mea din
comunism

Izgoniți de sărăcie

În legătură cu întrebarea clasică:
„cum ai reușit să prinzi rădăcini, deși
erai un arbore adult”? Mda, am educația tatălui meu: „fiule, documentează-ți și argumenteză-ți activitatea ca să
poți crește productiv și în liniște precum pomul, nu deraja mediul, ci integrează-te!” Acest sfat nu m-a mai putut ajuta, când ideologia radicală m-a
obligat să lupt sau să părăsesc sistemul
(comunist) ca să ajung în libertate (Occident). Au urmat 40 de ani minunați,
când poți scrie ce vrei, poți în limita bunului simț să critici, dacă ai argumente.
Dar ce te faci, când guvernul care până
de curând era, se manifesta democrat,
impune să te afirmi corect politic (political correctness), adică cenzura descrisă
bine de George Orwell în cartea „1984”,
o practică a regimurilor totalitare, ce revine încet, încet, în Occident, deși articolul 19 din Carta Drepturilor Omului
privitor la libertatea de opinie NU a fost
eliminat (încă).
Mă asociez la părerea altor colegi
din diaspora, că am fugit de totalitarism
(vezi și cartea „Evadarea mea din Comunism”, Ed. PIM, Iași, 2018), iar comunismul vine sub o nouă formă de
neomarxism în acele țări democrate
din vestul Europei peste capul guvernelor sub presiuni financiare (Soros etc.),
obligându-ne să gândim. ȘI ACUM,
UNDE? Răspunsul automat este, înapoi
la rădăcini, este o lucrare pe care și eu
am început-o, deși îmi voi putea permite o perioadă să lucrez în ambele părți.
Pandemia și criza economică au
adus mulți români din diaspora înapoi
acasă. Anul trecut, aproximativ 1,3 milioane de persoane s-au întors în România (anul 2020), conform datelor jurnaliştilor de la „The Economist” [3].
Deși autoritățile au promis măsuri
pentru integrarea rapidă a lor în economie, acestea nu au mai venit. Milionul
de români revenit nu apare în statisticile
privind munca, sindicaliștii spun că ma-

Cei care se întorc acasă au foarte
multă experienţă, dar şi mari aşteptări
faţă de partea remunerativă a muncii
lor, destul de mulţi vin neluând în seamă că veniturile salariaților depind de
Produsul Național Brut (PNB) care este

Chiar și banii trimişi de diaspora în
ţară sunt acum mai puţini. Conform,
statisticilor BNR, suma totală este de 4,6
miliarde de euro, faţă de 5,2 miliarde de
euro în 2019.
Dorul de ţară este un sentiment bine
cunoscut milioanelor de români care
trăiesc în diaspora. În fiecare august, în
mod tradiţional, mulţi veneau acasă, dar
pandemia i-a ţinut timp de doi ani departe de cei dragi [5].

în România de circa 5 ori mai mic decât în Occident. Avantajul de a vorbi în
limba maternă, mentalitățile, obiceiurile, glumele ș.a.m.d. îți amintesc că ești
acasă și merită să trăiești printre ai tăi.
„România a ratat total acest aspect
al întoarcerii celor din diaspora. Noi am
propus ca aceștia să primească o sumă
de bani, cu condiția să se înregistreze la
AJOFM. Nu s-a dorit, așa că au plecat
din nou”, punctează Dumitru Costin.
România a terminat anul trecut cu un
deficit bugetar de 9,79% din Produsul
Intern Brut (PIB), din cauza veniturilor
în scădere [4].

De la intrarea României în Uniunea Europeană, peste 10 milioane de
români s-au mutat în alte ţări. Doar sirienii au fugit într-un număr atât de mare
din ţara lor, dar ei au fost goniţi de război, în schimb, românii au fost izgoniți
de sărăcie. Țara a avut și are politicieni
ce au ca obiectiv bunăstarea ei. Dacă la
preluare de către socialiști în 1990, România avea 2 miliarde dolari plus în buget, la 14 iunie 2020, BNR informa poporul că avem datorii externe de 126,97
miliarde de euro! Generațiile viitoare
vor avea mult de plătit rapacitatea sau
greșelile în economia țării.

[1] https://www.agerpres.ro/romania-in-lume/2020/04/14/jurnalisti-romani-din-diaspora-au-lansat-campania-nepasa-pe-platforma-rozoom-press--486856
[2] https://www.urban.ro/pavilionul-romaniei-la-bienala-de-la-venetia-2022/
[3] https://stirileprotv.ro/stiri/financiar/1-3-milioane-de-romani-din-diaspora-s-au-intors-in-tara-de-la-debutul-pandemiei.html
[4] https://www.libertatea.ro/stiri/ce-s-a-intamplat-cu-milionul-de-romani-venitianul-trecut-din-diaspora-3484900
[5] https://observatornews.ro/social/dorul-de-cei-dragi-aduce-diaspora-inapoi-acasadupa-doi-ani-iubim-romania-mai-mult-ca-orice-431183.html
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Italiancă Made in Romania

A

m părăsit Bucureştiul geros la finele lui decembrie
1996, pornind spre o nouă
aventură a vieţii mele. În
facultate am câştigat o bursă de specializare în psihoterapie şi toxico-dependenţă la Universitatea „La Sapienza” din Roma, aşa că am unit utilul cu
plăcutul, venind la Roma, în Cetatea
Eternă-Caput Mundi ca jurnalist profesionist corespondent de presă.
M-am înscris la Asociaţia Presei
Străine în februarie 1997, iar din iulie
1998 eram deja parte şi din ODG-Ordine Dei Giornalisti Italiani (UZPR-ul
italian). Bâjbâiam deja italiana de la 5
ani cântând toate melodiile lui Gianni
Morandi, Adriano Celentano şi ascultând filmele cu Alberto Sordi, Monica Vitti, Toto şi Peppino De Filippo şi
continuând apoi să o studiez. Italia nu
a fost pentru mine „una terra sconosciuta” (o ţară necunoscută).
Tot din 1998 am intrat la RAI (RadioTelevisione Italiana), secţiunea Rai
International, să transmit radiojurnalul în limba română şi între 1997-1998
am fost ştiristă la EuroRomaMondoTv, prezentând telejurnalul în limba
română. A fost o perioadă interesantă de „rodaj” care m-a ajutat apoi să
înţeleg cum stăteau lucrurile şi cum
erau văzuţi românii în Italia în perioada în care eram extracomunitari până
în 2007 şi clandestini în marea majoritate. „Badantele” erau plătite la negru şi
şantajate cu expulzarea, dacă ar fi avut
curajul să povestească cuiva situaţia
trăită. La fel şi zugravii şi „şantieriştii”
care lucrau în condiţii inumane zi lumină pentru bani de nimic. De multe
ori îi auzeam pe metrou sau autobuz,
povestind ce li s-a întâmplat şi interveneam de fiecare dată, ajutându-i să îşi
recupereze banii munciți cinstit. Evident că aveam şi o rubrică în ziarul din
Bucureşti care suna aşa: „Ce mai fac,
românaşii noştri prin Italia?”, pentru că
nu erau toţi uşă de biserică. Evident!
Dar marea majoritate erau oameni de
treabă care şi-au vândut acasă aparta-
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mentele să îşi poată încerca norocul
prin străinătate şi nu tuturor le-a mers
cum şi-au visat să fie...

@ Julia-Sandra Vîrsta

De la sport și modă,
la laureați ai
Premiului Nobel
Abia sosită la Roma a trebuit să
scriu şi despre fotbal şi sport de performanţă în general, aşa că am asistat
la meciurile de fotbal din capitală de
pe Olimpico ale echipelor A.S. Roma şi
S.S. Lazio, având şansa să îi intervievez
pe cei mai importanţi fotbalişti italieni
din acea perioadă şi până în prezent.
La începutul anilor 2000, am scris şi
pentru nou-născuta revistă românească
Luxury” Grand D’Or Magazine”, unde
am publicat numeroase interviuri în exclusivitate cu cei mai mari actori italieni şi străini, oameni de afaceri, stilişti
faimoşi italieni şi străini, Chefs 3 stele
Michelin, giuvaergii de lux, sportivi etc.

Odată cu aderirea României la UE,
am fost învitată în diverse emisiuni la
televiziunile italiene, intervievată de
agenţii de presă şi ziare italiene. Între
timp, m-am specializat şi în enogastronomie şi turism italian şi colaborez
cu unele reviste de specialitate italiene.
Am fost şi sunt în jurii internaţionale
ca degustător de vin, ulei, brânză, grappa, cafea, îngheţată, reprezentând România sau Italia.

Am fost invitată, de-a lungul celor
25 de ani de permanenţă în peninsulă,
în foarte multe press streap-voiajuri
de presă în Italia şi în restul Europei
şi ca invitată în juriu la festivaluri naţionale şi internaţionale de film. Am
avut ocazii unice în carieră să intervievez personalităţi importante din
cele patru zări, şefi de state, miniştri,
premieri, actori americani, francezi,
italieni, campioni sportivi italieni şi
străini, premii Nobel pentru literatură şi poezie, scriitori, poeţi, pictori,
oameni de ştiinţă, stilişti faimoşi, intreprinzători. Cel mai important pentru palmaresul meu şi în exclusivitate
pentru România, a fost Buzz Aldrin,
astronautul american care a călcat
solul lunar împreună cu Neil Armstrong, pe 21 iulie 1969, cu nava spaţială „Apolo 11”. Am avut şansa să îl
intervievez pe astronautul Buzz Aldrin „one to one”, în iunie 2009, la
Roma şi să şi public în ţară interviul
cu fotografia mea cu el.

Abecedarul prestigiului
de jurnalist
Am învăţat aici în Italia că e mai bine
să am fotografii făcute împreună cu personajele importante intervievate pentru că, nu se ştie niciodată dacă nu „îşi
însuşeşte” vreun coleg, aşa cum s-a şi
întâmplat cu acest interviu. M-a salvat

tocmai „proba” la mână că i-am luat
interviul personal şi nu copiat cum le
plăcea unor invidioşi de la alte ziare din
ţară să spună, când apărea câte un interviu de-al meu în exclusivitate. Printre cei intervievaţi în lunga mea carieră,
amintesc doar câţiva: Mihail Gorbaciov, Tarek Aziz, Monica Bellucci, Tom
Cruise, Helen Mirren, Jim Carrey, Julienne Moore, Meg Ryan, Omar Sheriff,
Gianni Morandi, Ornella Mutti, Raoul
Bova, Caterina Caselli, Bud Spencer,
Terence Hill, Kabir Bedi (Sandokan),
Jon Voight (tatăl Angelinei Jolie), Susan
Sharandon, Fanny Ardant, Juliette Binoche, Mario Moretti Polegato (Geox),
miniştri italieni şi premieri etc.
În 2011, am reluat studiile şi am
termin şi a doua facultate de psihologie la Roma, continuând apoi cu a
treia facultate de Antropologie Culturală şi Etnologie la Alma Mater Studiorum din Bologna. Am terminat
magistrala în 2015 cu o teză de licenţă despre etnografia şi folklorul maramureşean.
În 2019 am terminat şi un Master de nivel 2 - MEDIM- Economia,
dreptul şi intercultura migraţiilor şi
nu vreau să mă opresc aici! Mă întrebaţi dacă mi-a fost greu la început? Da, a fost greu pentru că eram
unicul jurnalist român corespondent
în Italia, dar mai ales pentru că eram
o jurnalistă! Înaltă, blondă, arătam
încă bine, eram şi manechin aşa că
pentru colegii „masculi” pe care îi
întâlneam la conferinţele de presă la

stadion. Eram doar o tipă bine, o româncă, până au înţeles că şi pricepeam bine despre fotbal şi sport în
general şi au început să mă invite în
emisiunile sportive de la televiziunile locale iar în 1999/2000 am lucrat la realizarea emisiunii sportive
pe Rai International „La Giostra dei
Gol”. Am scris şi despre festivalurile
de film şi defileele de modă şi congresele pe diferite teme, trimiţând în
ţară şi la unele ziare din Diaspora din
USA, Canada, Serbia şi Rep. Moldova, corespondenţele mele.

„Avantajele” profesionale
ale pandemiei
Pe 20 mai 2019, împreună cu colegii mei corespondenţi în Italia din
lumea întreagă, am fost în vizită la
Sfântul Părinte, Papa Francisc şi i-am
dăruit o icoană ortodoxă cu Maica

Domnului, ştiind că îi este foarte devotat. Papa Francisc a fost plăcut surprins şi mi-a spus că peste puţin timp
va vizita România.
Mă întrebaţi dacă italienii sunt rasişti? Acum 25 ani erau, pentru că nu
prea era faima noastră dintre cele mai
bune, aşa că a trebuit să muncesc triplu să le demonstrez că aveam habar
de fotbal, rugby, baschet și de politică, economie, cultură, artă, cinema,
chiar dacă eram „femeie”. Dar, mai
ales româncă! Şi că nu eram toţi românii la fel adică: badante, hoţi, handicapaţi, rom şi „paraşute”, după cum
ni s-a dus vestea în afara graniţelor.
Ce să spun despre situaţia de
acum? Lucrurile s-au schimbat în
bine, după 2007 au venit la muncă
aici meseriaşii români, multe persoane „per bene” care acum sunt indispensabile în casele şi în viaţa italienilor. Această perioadă de pandemie ne-a penalizat şi pe noi jurnaliştii, trebuind să ne „reinventăm”, lucrând de acasă şi realizând interviuri în live streaming. Am avut astfel
onoarea să pot intervieva peste 24 de
personalităţi italiene din lumea medicală, miniştri, chef stelaţi, directori
de muzee, Preşedinta Curţii Constituţionale, Marta Cartabria, actuala
Ministră a Justiţiei şi multi alţii. Va
trece totul, aşa cum a venit, dar nu
vom mai fi noi aceiaşi ca înainte... Ar
trebui să învăţăm lecţia primită de
la Madre Terra şi să ne amintim că
suntem trecători pe aceste locuri...
NR.23 - 2021
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„OBSERVATORUL” din
Toronto, un sfert de veac

L

a venirea mea în Canada am
început să lucrez într-o tipografie (același lucru făcându-l
ani buni și în România). În tipografia Centra din Toronto mă ocupam de pregătirea și supravegherea
tipăririi unor ziare ale diferitelor comunități (francezi, greci, portughezi, ruși,
ucraineni, filipinezi, polonezi, asiatice,
sud americani s.a.m.d.).
Mi-am propus să realizez un ziar
cultural pentru comunitatea româanească. Am obținut aprobarea managerului din tipografie și, după serviciu,
mi-am lucrat singur Observatorul. De
la pregătire, filme, plăci, punerea pe
mașini. Observatorul a început alb negru, cu 12 pagini, apoi 18 pagini, 22, iar
acum este color la 32 de pagini.
Am avut șansa ca să mi se alăture
colaboratori valoroși de diferite meserii,
de diferite vârste. Este păstrată o formă
echilibrată a Observatorului, prin promovarea valorilor, a tradițiilor noastre,
a artei și culturii în multiculturalismul
canadian. Suntem onorați ca în paginile Observatorului să avem colaborări cu
condeie valoroase din România, SUA,
Europa, Australia etc.
Am încercat, după puteri, să activăm
comunitatea romanescă, prin diferite
activități voluntare, nefinanțate de organizații guvernamentale din CA sau
RO. Pe lângă ziar, am creat grupul de la
Observatorul (colaboratori și prieteni
ai revistei, un cenaclu, la începuturi
numit Dor de Eminescu care acum se
numește cenaclul Nicăpetre, o trupa
de teatru amator care a dat spectacole
în limba română, o editură care a editat în limba română, engleză, franceză
în jur de 30 de cărți, autori români din
Canada și USA.
Observatorul face parte, din anul
2000, din National Ethnic Press and Media Council of Canada, o organizație
nonguvernamentală care reprezintă în
jur de 300 publicații, 150 electronic me-
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dia (TV, Radio) care servesc 150 de limbi și comunități culturale din Canada.
Primăria din Toronto pune la dispoziție
un spațiu, sala de conferințe, dotat cu
echipamente tehnice corespunzătoare,

unde cei care fac parte din această organizație se întâlnesc pentru comunicări,
programe comune, aniversari, întâlniri
cu oficialități canadiene. De ziua fiecărei națiuni, la sedile comunitare, sunt
invitați și ceilalți membrii ai organizației, cu un stand, sau un scurt program.
Relațiile între membrii organizatiei au
devenit din ce în ce mai apropiate. Ne
cunoaștem și respectăm sărbătorile tra-

@ Dumitru Popescu
diționale, participam la diferite ocazii,
zile de naștere, aniversări.
Observatorul este invitat la diferite
conferințe de presă ale oficialităților canadiene. Primim și ni se cer diferite informații. Comunitatea românească din
Canada este apreciată de oficialitati. Observatorul a fost apreciat și premiat în
câteva rânduri de oficialități canadiene,

pentru promovarea valorilor românești
și integrarea în multiculturismul canadian. Totodată, avem o relație prietenească și de bună comunicare cu consulatele românești din Toronto, Ottawa,
Montreal, Vancouver.
Acestor rânduri, se cuvine să atașăm
și câteva fotografii elocvente care scot
în evidență: o mica istorie a publicației
Observatorul; activități culturale, organizate de grupul de la Observatorul (realizate fără subvenții de la statul canadian
sau român); celebrarea marelui nostru
poet, Mihai Eminescu, timp de 25 de
ani și a zilei culturii naționale, când se
acordă diplome de apreciere unor tineri
din comunitate, în memoria unor valoroase personalități; aprecieri primite de
Observatorul, în tot acest timp, din partea oficialităților canadiene pentru promovarea valorilor culturale și integrare în multicultulturalismul canadian.

@ Alexandru Cetăţeanu

R

etrăiesc emoțiile de dinaintea apariției ziarului Cuvântul Românesc… Îl citeam pe
„nerăsuflate” în primii mei
ani în Canada, începând cu anul 1984!
După ani şi ani de minciună şi manipulare pe cunoscutele căi de comunicare ale Republicii Socialistă România (RSR), fosta denumire în a doua
parte a perioadei comuniste a țării,
puteam citi şi altceva..., alte „adevăruri”. Acest ziar anticomunist în limba
română din „ţara dintre trei oceane”,
era publicat de un patriot român pe
nume George Bălașu, farmacist din
Hamilton, provincia Ontario şi preşedinte al Asociaţiei Culturale Române.
De altfel, „Cuvântul Românesc” era
singura publicaţie în limba română
din Canada (înainte de 1989), la care
colaborau anticomunişti cu dragoste de ţară din America de Nord, marii noştri intelectuali din exil (Eliade,
Cioran, Vintilă Horia) şi la care erau
abonaţi români patrioţi şi din alte ţări
„capitaliste”. M-am abonat şi eu. Încă
mai păstrez cu grijă unele exemplare
valoroase ale ziarului, mărturie a luptei pentru eliberarea României de dictatura comunistă. Nu voi uita niciodată ziua de Paşte a anului 1985, când
nea’ George (aşa îi ziceam cu drag)
şi preotul dr. Petre Popescu, aflat în
Montreal, au organizat protestul împotriva familiei Ceauşescu. Ajunseseră la Ottawa exact (şi nu întâmplător!)
în acea zi sfântă pentru credincioşii
ortodocşi români!
După 1989, au emigrat în Canada
zeci de mii de compatrioţi. S-au înfiinţat multe biserici ortodoxe şi protestante (la Montreal, de exemplu, de la
două s-a ajuns la vreo 15!), companii,
magazine şi asociaţii româneşti şi au
apărut, cum era firesc, multe publicaţii de limbă română. În mod natural, a apărut și concurenţa (pentru a se face cunoscute de români şi
a găsi sponsori, în special prin reclame) şi Internetul. La Toronto au apărut ziarele (sub forma tipărită şi online) precum: Observatorul şi Faptu’

Din Hamilton la Montreal,
publicaţii din Canada
divers. La Montreal au apărut publicaţiile: Luceafărul Românesc, Pagini
Româneşti, Tribuna Noastră, ZigZag
Român-canadian, Accent Montreal şi
Marca-Ro (publicaţie a Asociaţiei Jurnaliştilor Români de Pretutindeni –
preşedinte Cristian Bucur). Alte publicaţii precum: Terra Nova, Acasă
– ziarul romanilor din Canada, Alternativa, Agenda Românească, Moldova Nouă(!) și Atheneum, s-au centrat mai mult în mediul online. Catedrala Buna Vestire publica (şi încă mai
publică) revista Candela, iar biserica
Sfântul Ierarh Nicolae, publică revista Calea de Lumină. Unele publicaţii

altfel, sunt locuri unde poți găsi ziare
în mai toate limbile Planetei.
Revista Destine Literare (un caz
special...) a apărut în anul 2007 şi apare şi în prezent (tipărită şi pe Internet
– www.destine-literare.com) susţinută
de subsemnatul. Nu am făcut niciodată cereri de sponsorizare şi nu veţi
găsi reclame în paginile ei. Este o revistă care abordează teme literare, de
cultură și care se bucură de mulţi colaboratori – scriitori şi publicişti din
diferite ţări ale lumii. Pe mulţi dintre
ei i-am întâlnit (şi ne-am împrietenit) la diferitele festivaluri de poezie
la care am participat în timp.

precum Cuvântul românesc, Tribuna
noastră, Luceafărul românesc şi-au încetat activitatea, dar altele au rezistat.
Efortul publiciştilor de a scoate publicaţii în limba română în Canada este
foarte mare, iar veniturile din reclame sunt foarte mici. Sponsorizările
de la guvernul Canadian sunt destul
de greu accesibile, situație cunoscută
și în România. Publicaţiile româneşti
se distribuie gratuit la biserici, la magazinele româneşti şi la diferite alte
magazine preferate de emigranţi. De

În aceste rânduri, am menţionat
publicaţiile de care am auzit, mai mult
din partea de est a Canadei. Regret
să nu le cunosc pe toate. Recomand,
însă, să caute numele publicaţiilor pe
motoarele de căutare. Se va înţelege
mai bine forța presei de limbă română din Canada.
În încheiere, l-aş cita pe scriitorul
american Clay Shirky: „Society doesn’t
need newspapers. What we need is journalism.” (Societatea nu are nevoie de
ziare. Ce noi dorim este... jurnalism.)
NR.23 - 2021
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„Curierul de pretutindeni”,
dar mai ales din Israel

C

urierul de pretutindeni este
o publicație tip magazin,
editată în Israel și distribuită pe Facebook. Apărută
acum un an, este cea mai tânără publicație în limba română editată aici.
Și ca multe alte producții jurnalistice,
plus faptul că cititorii de limbă română
scade alarmant, am hotărât să rămânem prezenți doar în mediul online.
Dincolo de conținutul variat pe
care ni l-am propus, limba română
rămâne curată, în acord cu normele
Academiei Române. Confirmarea a
venit și de la cititori profesori universitari și filologi care folosesc texte din
publicația noastră la cursul de limba
română pentru studenți străini.
Plecând la drum cu un număr redus de redactori și colaboratori tineri,
buni cunoscători de limba română,
am reușit să avem în fiecare număr un
cuprins variat și atractiv, fapt ce a determinat creșterea numărului de distribuitori atât în România, cât și în Canada, SUA, Australia, dar și în comunitățile românești din jurul României.
Nu a fost ușor să găsim subiecte din „Viața evreiască”, firește, pe
măsura interesului cititorilor. Colaboratorii au salvat situația. Așa
au apărut articole explicatie, în care
sărbătorile evreiești, momente din
istoria evreilor au devenit subiecte apreciate, cu comentarii pozitive.
O mândrie a noastră rămâne
rubrica „Poesis”, în care au apărut
nume prestigioase din poezia de limba română precum: Ana Blandiana,
Matei Vișniec Christian W. Schenk,
Emilia Jakab și alții. Nu au lipsit și
nume tinere, în plină maturizare lirică, precum: Timeea Ivan, Inge Omihaela Olaru, Mihaela Grădinariu, Maria Grădinaru sau Claudia Motea.
Se cuvine să menționăm, minunata
colaborare pe care o avem cu Uniunea
Ziariștilor Profesioniști din România
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(UZPR) și cu publicații din Canada și
Voivodina. Dincolo de aspectele care
ne-au motivat să mergem mai departe, au fost și momente dezarmante.
Audiență fluctuantă în acord cu profunzimea conținutului și cu subiectele
abordate. Spre exemplu, rubrica „Viața evreiască” a trezit un interes major
atât în rândul evreilor, cât și în rândul
cititorilor de alte religii.
Am reușit să atragem colaboratori
temporari care ne-au făcut cinstea de
a publica în „Curierul de Pretutindeni”.
Ne oprim atenția la: General de brigadă (r) Stan Petrescu, cunoscut analist militar, Acad. prof. univ. dr. Jean
Jaques Askenazi, neuropsihiatru de
renume internațional, col. (r) Benny
Michelson, președintele Asociației de
Istorie Militară din Israel, Prof. univ.
dr. Sorin Paliga și mulți alții.
O altă rubrică bine primit de cititori este „Viața bate filmul”, unde ne
bucurăm de colaborarea cu istoricul
și cercetătorul Toma Roman jr. care
ne trimite materiale din dosarele de
la CNSAS.

@ Etgard Bitel

FORUMUL INFORMAȚIEI
ȘI DEMOCRAȚIEI

U
Încă de la înființare, am hotărât să
nu ne implicăm politic și nici să apărem sub egida vreunei organizații, fapt
care ne-a permis să rămânem obiectivi în opiniile noastre. Iată trei dintre
aprecierile primite de la cititori:

Cristina Ștefan – redactor-șef
adjunct la revista „Plumb”
a Uniunii Scriitorilor din
România
... citiți „Curierul de pretutindeni”?
Nu este un ziar, ci o revistă completă cu
știri, comentarii politice (mi-au părut
foarte cumpănite), literatură, artă, cinematografie și ca meniul să fie complet are rubrici de umor, de rebus,
de șah... O încântare! Lectură plăcută, vă doresc!

Emilia Poenaru
- redactor la Editura
„Colorama” din Cluj
Am crezut că voi citi doar pagina „POESIS”, dar publicația aceasta dă dependență. Nu am mai fost
la curent cu ce se întâmplă în lume
de când eram studentă.

Liliana Măgureanu
- Germania
În sfârșit o publicație care
ne dă știri adevărate din Israel,
scrise cu mult bun simț.
Și DA, vom rezista în no
ianul de publicații online, atâta timp cât vom avea opinii ca
cele amintite anterior.

nsprezece organizații din societatea civilă
au creat Forumul privind informația și democrația, o entitate internațională
însărcinată cu implementarea principiilor Parteneriatului internațional pentru informație și democrație, un acord interguvernamental
semnat de o coaliție de 31 de state pe lângă Adunarea Generală a
ONU. Este continuarea procesului
internațional lansat de Reporteri
fără frontiere (RSF) în septembrie
2018. Această nouă entitate emite recomandări pentru standarde
pentru a încuraja reglementarea și
autoreglarea spațiului de informare
și comunicare.
Asociația are sediul la Paris și
pune în aplicare principiile Parteneriatului internațional pentru informații și democrație, un acord
interguvernamental aprobat de o
coaliție de 31 de state pe lângă Adunarea Generală a ONU.
Secretariatul permanent al Forumului înființează grupuri de lucru însărcinate cu formularea recomandărilor de reglementare și
autoreglementare pentru a aborda
noile provocări rezultate din întreruperile tehnologice și pentru care
legislația existentă nu este adaptată.

Despre Inițiativa
internațională
privind informația
și democrația

Reporteri fără frontiere (RSF)
a lansat această inițiativă internațională în septembrie 2018, când a
creat Comisia internațională pentru informație și democrație, formată din 25 de personalități proeminente din 18 țări. Această Comisie este co-prezidată de Christophe
Deloire, Secretarul General al RSF
și laureatul Premiului Nobel pentru Pace Shirin Ebadi.

Alți membri ai Comisiei includ
laureați ai Premiului Nobel pentru Științe Economice Joseph Stiglitz și Amartya Sen, juristul francez Mireille Delmas Marty, profesor onorific la Colegiul de Franța, jurnaliștii Maria Ressa și Can
Dündar și expertul în noi tehnologii Yochai Benkler, co -director
al Centrului Berkman Klein de la
Universitatea Harvard.
Comisia a elaborat Declarația
internațională privind informația
și democrația, care a primit sprijinul a douăsprezece șefi de stat și
de guvern în noiembrie 2018, inclusiv Emmanuel Macron (Franța), Carlos Alvarado (Costa Rica),
Bechir Caid Essebsi (Tunisia), Erna
Solberg (Norvegia) și Justin Trudeau (Canada). De asemenea, a
primit sprijinul secretarului general al ONU, Antonio Guterres, al
directorului general al UNESCO,
Audrey Azoulay, și al secretarului general al Consiliului Europei,
Thorbjørn Jagland. Parteneriatul
următor pentru informare și democrație a fost prezentat la Summitul G7 din august 2019, câștigând sprijinul membrilor G7 și a
liderilor altor democrații majore
care au participat la summit.

@ Sursa RSF – traducere și adaptare de
Mădălina Corina DIACONU
NR.23 - 2021
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R

evista „Muzeul Presei Românești” care și-a făcut recent
apariția în panoplia de publicații aflate sub egida UZPR,
ajungând la ediția cu numărul 3, este un
proiect dedicat jurnalismului din trecut,
celui contemporan și perspectivelor de
viitor din țara noastră, în condițiile unei
perioade de răscruce prin care trece meseria de ziarist.
Născută din năzuința de conservare
generatoare de plusvaloare și de subliniere afirmativă a imensului capital de
interes dobândit de presă în conștiința publicului, exprimând repere ce pun
în prim plan statornicia temporală și
substanțialitatea întreprinderii eroice a
34
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părinților întemeietori ai gazetăriei românești, noua revistă este o publicație
periodică trimestrială, materializând o
idee plină de perspective a unei jurnaliste întrepide, membră a UZPR, ing.
Tanța Tănăsescu.
Proiectul enunțat în articolul de fond
al acestei reviste poate fi învederat în câteva cuvinte, astfel: „Slujind adevărul istoric, triumful educației și culturii, aducem în fața cititorilor opera, viața și jertfa pilduitoare a părinților jurnalismului
românesc, în primul rând personalitatea
lui Mihai Eminescu, precum și curajul
și deschiderea presei românești pentru
realitățile societății noastre din trecut și
prezent”.
De fapt, acest produs jurnalistic conturează un program pilot, pe care fondatoarea l-a schițat încă în urmă cu aproape un deceniu (Muzeul Virtual Eminescu), alăturând două concepte congruente, atașate sub auspiciile aceluiași
instrument de operare IT – mediul virtual – și anume un Muzeu (online) al
Presei Românești, respectiv o revistă cu
același titlu.
Pe cât va fi cu putință în viitor, foile
acestui periodic vor fi adevărate pagini
de enciclopedie dedicate personalităților
de frunte ale neamului nostru, o originală vitrină virtuală, expunând lucrări,
contribuții jurnalistice sau secvențe biografice ale unor gazetari, publiciști sau
oameni de cultură.
Pentru etapa actuală, în concordanță cu evoluțiile prezentului care converg
spre modificarea fundamentală a paternului clasic sub care se înfățișează presa
tipărită, periodicul acesta intenționează o prezență doar în mediul virtual, cu
posibilitatea adoptării în viitor a formei
clasice, tradiționale, a foiței de tipar, cunoscute de la Guttenberg încoace.

Cum s-a născut
acest proiect?
Așa cum am spus, pilonii inițiali au
fost puși în urmă cu 10 ani, când a fost
inițiat proiectul primului muzeu virtual dedicat Luceafărului. O analiză ulterioară a evidențiat penuria de inițiative
concrete, de preocupări materializate în
proiecte efective care să contureze un tablou autentic al trecutului jurnalismului

Un proiect nou
în peisajul
presei online
@ Redacția Revistei „Muzeul Presei Românești”

din România, să suplinească sărăcia de
instituții muzeale online, dedicate începuturilor presei. În acest context, redacția a examinat instituții similare, prezente pe alte meridiane ale globului, din care
câteva ne-au atras atenția.
Pe continentul american, la Washington, publicul a avut la dispoziție un
faimos „Newseum” („Muzeul Presei”),
inaugurat în urmă cu treisprezece ani,
instituție cu pronunțat profil cultural,
vizitată de peste zece sau unsprezece
milioane de turiști, în prezent suspendată (din considerente pecuniare), însă
prezentă online. Alte instituții similare
ființează pe continentul european: „Muzeul Internațional al Ziarelor” (Aachen);
„Persmuseum” („Muzeul Presei”) - Amsterdam; „Museu das Notícias” („Muzeu
al Presei”), Sintra (Portugalia), inaugurat
în urmă cu cinci ani.
În România, există de mulți ani un
muzeu la Jimbolia, purtând numele cunoscutului jurnalist „Sever Bocu”, instituție de profil muzeal, rezultat al unei
inițiative private, am putea spune, a regretatului poet Petre Stoica. În București,
există un Muzeu al Presei Militare, inaugurat în anul 2014, situat în centrul capitalei, dedicat, desigur, așa cum îi spune și numele, producției editoriale din
cadrul armatei.
Cel mai cunoscut muzeu, cu o vechime de aproape o jumătate de secol,
se găsește la Târgoviște: Muzeul Tiparu-

lui și Cărții Vechi. Aici sunt expuse primele trei publicații cu caracter regulat:
Curierul Românesc (1829), editat de Ion
Heliade Rădulescu, Albina Românească
(1829), a lui Gheorghe Asachi, şi Gazeta de Transilvania, tipărită de George
Bariţiu. Printre obiectele expoziționale
expuse remarcăm: ornamente tipografice, inele sigilare, xilogravuri, legături
de carte şi, mai cu seamă, tiparnița din
secolul al XVIII-lea, piesă extrem de valoroasă a muzeului. În acest muzeu, jurnalismul nu este considerat o secție distinctă, fiind oarecum ignorat deși, sub
aspect etimologic, însuși termenul generic „Presă” provine chiar din denumirea
mașinii care dă naștere foilor tipărite.
Însă, probabil, nu acesta a fost scopul
intenționat de ctitorii muzeului.
În spațiul Muzeului Sportului din București, există o bogată colecție de ziare,
fotografii de presă, conținând articole dedicate campionilor și competițiilor sportive. Acesta se adaugă „Muzeului Presei
Sportive românești”, aflat într-un spațiu
precar în comuna arădeană Târnova.
Însă, în ciuda acestor prezențe, nu
exista în România nici o aplicație online dedicată istoriei jurnalismului din
țara noastră, deși majoritatea ziarelor și
revistelor actuale folosesc în mod extins
facilitățile Internetului. În plus, trecuse
mai bine de un deceniu de când se lansase ideea realizării unui „Muzeu Virtual al Presei” din România, program

amplu și ambițios, prezentat publicului
de către domnul Prof. univ. dr. Marian
Petcu, de la Universitatea din București,
sub auspiciile „Asociației Române de Istorie a Presei”, în cadrul lucrărilor celui
de al 3-lea Congres Național de Istorie
a Presei din România, organizat în perioada 23-24 aprilie 2010 la Universitatea
„Constantin Brâncoveanu” din Pitești.
De la această inexplicabilă întârziere s-a
născut întrebarea: Cât timp mai trebuie să treacă până să vedem cu ochii un
asemenea muzeu virtual?
În acest mod, completând „Muzeul Virtual Eminescu” (https://galeriilefundatiei.wordpress.com), a apărut în
spațiul virtual și portalul numit „Muzeul Presei Românești” (http://tantatanasescu.blogspot.com) prin intermediul
căruia autoarea proiectului prezintă cititorilor o imagine de ansamblu a presei
românești, sub aspect tematic, temporal și zonal. Subdiviziunile acestui muzeu sunt: colecția ziarului Timpul, creația jurnalistică a lui Eminescu, ziare
românești online, periodice românești
vechi, ziare și reviste actuale, ziare și reviste românești din străinătate, almanahuri, anuare, calendare precum și secțiuni consacrate istoriei jurnalismului românesc sau corifeilor ziaristicii noastre.
În spațiul virtual al site-ului menționat vor fi postate materiale concentrate,
expuse în manieră sincronică și diacronică, inclusiv numere ale Revistei „Muze-

ul Presei Românești”. Aceasta prezintă o
diversitate de subiecte, începând încă de
la primul său număr, închinate lui Mihai
Eminescu. Expune mărturisirile și concepțiile marelui compozitor Eugen Doga,
având caracter autobiografic, liniile definitorii ale operelor sale muzicale. Găzduiește importante confesiuni ale distinsului scriitor, traducător și remarcabil diplomat, sinologul Constantin Lupeanu.
În ultimul număr al acestei reviste, ies în evidență interviul acordat redactorului șef Tanța Tănăsescu de către
eminentul eminescolog Prof. univ. dr.
N. Georgescu, inclusiv un studiu fundamental, având aceeași prestigioasă semnătură, de asemenea un studiu de excepție al profesorului Mihai Vinereanu.
Revista găzduiește un reportaj dedicat
reședinței de vară de la Brebu a lui Constantin Brâncoveanu, un portret jurnalistic dedicat lui Nicolae Iorga, purtând
semnătura prof. dr. Ioan Haineș, o evocare a momentului Putna-1871, precum
și un capitol din proaspăt lansatul volum „Filosofia integrativității”, semnat
de prof. univ. dr. Ioan N. Roșca. Revista
este onorată să prezinte în premieră un
superb florilegiu din creația lui Theodor
Răpan din volumul „Rime în floare”, în
curs de apariție. Lirica este, de asemenea, prezentă prin creațiile de vibrație
profundă ale lui Daniel Ernestina, Octavian Hârșeu, în timp ce partea grafică a revistei este îmbogățită de artistul
Nicu Dumitrescu. În cuprinsul revistei,
cititorii mai pot parcurge un studiu dedicat unor documente istorice din secolul XIX, Despre „geții” din inima Asiei și „dacii” din mijlocul Europei (Dan
Toma Dulciu), același autor dedicând
un studiu primului ziar din România:
„Courier de Moldavie”, precum și o prezentare a cărții matematicianului Eugen
Nicolaescu „Plăcuțele de la Sinaia”. Totodată, revista anunță cititorii cu privire
la declararea Roșiei Montane drept site
UNESCO, inserând și un reportaj al ultimelor evenimente având marca UZPR
- „Din lumea jurnalismului”.
Prin conținut, eleganță și valoarea
semnăturilor, publicația este o revistă
de calitate și înaltă ținută jurnalistică.
Revista online „Muzeul Presei
Românești” poate fi citită și la adresa
tantatanasescu.blogspot.com.
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„Petrică și lupul”
sau jurnalismul
la vreme de pandemie

P

rin anii ’70, lui Constantin Noica, cunoscut de mulți sub numele de Profesorul, deși efectiv
nu a avut niciodată o catedră la
dispoziție, i s-a organizat o vizită prin marile Universități din țară, ocazie de a dezvălui publicului, profesori, studenți dar și
altora interesați de înțelepciunea neamului
și a lumii, câte ceva din gândul său obișnuit să se rostogolească „în desăvârșirea
lumii”. Cu acest prilej, se spune că un student, de la Iași, mi se pare, l-ar fi întrebat
pe Profesor dacă mai crede „în veșnicia
lumii și în valorile ei”. După o pauză, marele pedagog ar fi răspuns, cu vocea lui
inconfundabilă: -„Mulțumesc, domnule
student. Poate că e cea mai importantă întrebare”. Apoi, parcă urmându-și gândul
ce-i umplea ființa, Noica ar fi adăugat: „Vă
imaginați? Oare ne este nouă dat să fim
ultima generație de oameni pe Pământ?
Să fim noi aceia? Dacă da, depinde de noi
să apărăm imaginea minunatei Creații”.
Mi-am amintit de această întâmplare,
făcând inventarul știrilor false/fake news
din presa ultimului an, despre Covid-19.
Când am debutat la ziar, se spunea că o
știre trebuie verificată din cel puțin două
surse. Nu se spunea explicit, dar era subînțeles că sursele respective trebuiau să fie
și credibile. Ulterior, numărul surselor
consultate a crescut, nu și acuratețea știrilor. Pilda aceasta seamnănă cu celebrul
basm Petrică și Lupul. Din plictiseală, sau
din amuzament, probabil, copilul a strigat: Lupul! – deși nu văzuse nici un lup.
Mai târziu, când a strigat de-adevăratelea,
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oamenii s-au trezit că sunt „nepregătiți”
să înfrunte primejdia. Cam același lucru
e valabil și cu știrile false. Iar vinovat de
răspândirea lor nu e doar copilul Petrică, pentru că a vrut să se amuze, ci poate
mai vinovați sunt sătenii, care s-au jucat
de-a vigilența. Așa încât și eu, probabil
ca și autorul basmului amintit, mă întreb
nedumerit: oare a fost „prins” creatorul
Covidului 19, sau ne aflăm și azi în aceeași situație ca și sătenii din basm, „descoperind”, în 2020, un virus activ încă de
prin anii ’60.
Altfel, se pare, de fake news nu scăpăm ușor, mai ales că, vorba unui specialist în comunicare, publicistul și scriitorul
Răsvan Popescu, fost purtător de cuvânt
al Președintelui Emil Constantinescu, și,
o vreme, membru C.N.A. și chiar președinte (interimar) al acestui organism
public: „Virusul și-a făcut și clip. Apare
rotund, roșu, antipatic, cu piciorușele fixate direct de gât. A venit pe lume pentru
că nu a mai suportat cum ne purtăm unii
cu alții, nu mai e pic de umanitate, poluăm, aruncăm mâncarea, ne batem joc de
natură. În context, ca o pedeapsă, minte
ca un porc” (s.n.- „Covid, colivia noastră”. Antologie. Institutul European, Iași,
2020, p. 297). Așa au apărut, treptat, în
vocabularul nostru cuvinte, aflate până
atunci în fondul pasiv al limbii: contacți,
pozitivi, negativi, ventilați, comorbiditate, carantinați, recoltați, termoschenere,
asimptomatici, izoletă etc. sau, cum titra,
la vremea respectivă, publicația madrilenă El Pais: „Ce fericiți eram și nu știam!”.

@ Marian Nencescu
Privind azi lucrurile, retrospectiv, nu
putem să nu ne amintim: anunțuri „cruciale” la televizor, la orice oră, exagerări,
conferințe de presă organizate în funcție
de audiență, mesaje de interes public difuzate contra-cost, anunțurile lui Arafat
despre rolul mediei, în opinia sa, menită
„să aducă lumea împreună”, căci, nu-i așa?,
„jurnaliștii fac parte din echipă” (?! - n.n.).
În acest timp, degringoladă și, odată cu ea,
știrile false sporind vertiginos. Guvernul a
închis firmele și a finanțat cu 75% veniturile salariaților. Patronii au prins mișcarea,
au oprit lucrul, apoi au chemat salariații,
aflați în șomaj tehnic, din nou la lucru.
Treabă românească, am spune, toată lumea e mulțumită, toți tac, inclusiv jurnaliștii! Publicitatea s-a adaptat crizei: firmele de livrări anunțau că onorează comenzi
„safe”, pâinea se vindea doar la ambalaj de
plastic care „ne ferește de viruși”, iar un cunoscut cioban și-a „portat” abonamentul
la o firmă de telefonie care îi permitea săși conducă afacerea din birou - adio, transhumanță, putem spune!
S-ar spune că, în pandemie, jurnaliștii
au făcut ce știau ei mai bine: au scris. Dar
cum presa este realitatea văzută prin ochii
ficțiunii, se poate spune că și jurnalismul,
la vreme de pandemie, tot o formă de ficțiune a fost. Un sondaj recent, realizat la
sfârșitul anului 2020 de Centrul de Cercetări Sociologice al Academiei Române, în
parteneriat cu Secretariatul de Stat pentru
Culte și cu Institutul de Științe Politice și

Relații Internaționale relevă că în timpul
pandemiei încrederea românilor în presă
a scăzut constant, coborând de pe locul 3,
după Biserică și Armată, pe o poziție cu
totul codașă. Asta înseamnă că, la concurență cu știrile false și cu rețelele sociale,
presa generalistă a cam pierdut competiția. Senzaționalismul, jurnalismul speculativ, și, mai ales, teoriile conspiraționiste
au erodat încrederea în presa de specialitate, asta după ce, în deceniul anterior, criza economică decimase, practic, presa. De
mai bine de zece ani, în special după 2008,
jurnalistul specializat a devenit, profesional vorbind, o raritate.
Se confirmă, astfel, teza că jurnalismul
este o meserie de risc. De regulă, se vorbește în aceste cazuri de un potențial risc
fizic, în realitate, principalul risc rămâne
îngrădirea libertății de exprimare. Și aici
factorii sunt multipli - banii, presiunea
politică etc. Peste toți și toate, domnește
însă deprofesionalizarea. Anul acesta, pe 3
mai, de Ziua Mondială a Libertății Presei,
primul-ministru Florin Câțu le-a mulțumit jurnaliștilor pentru munca depusă în
timpul pandemiei și pentru eforturile de
a zădărnici știrile false. Fără comentarii!
Pe de altă parte, România, ca și alte țări
europene, a oferit presei, în anul pandemiei, ajutoare/stimulente materiale, relativ substanțiale, pentru a sprijini campania guvernamentală de combatere a Covid-ului. Ajutoarele s-au acordat începând
cu anul 2020 și continuă și în prezent. Selectarea/filtrarea, am spune, a publicațiilor
și a trusturilor de presă care beneficviază
de acest avantaj s-a făcut însă după criterii
aleatorii, asupra cărora presa nu a avut nici
un cuvânt de spus. Așa se face că banii s-au
îndreptat prioritar către trusturile și televiziunile centrale, presa din orașele mici
ca și cea departamentală, ori publicațiile
Uniunilor de Creație, cu excepția celor ale
U.S., fiind cvasi-exclusă de la acest „festin”
financiar. Așadar, nu te poți bizui pe guvern, nici când e vorba de finațarea în interes public. Tot mai sigure rămân sursele
alternative (când ai șansa să le identifici!).
În același timp au evoluat și media
on-line. Tot mai multe evenimente culturale, dar și științifice, se derulează direct
pe platformele digitale, fără contract direct
cu publicul. Un sondaj efectuat la nivelul
anului 2020 de Agenția americană Global
Web Index, indică, de pildă, că în S.U.A. iar fenomenul e similar, susțin sociologii

și în Marea Britanie - tendința publicului
de auto-izolare a sporit, ajungând la o medie de 50-51% din populație. Asta înseamnă că a crescut substanțial consumul de
produse media on-line (TV, jocuri video,
entertainment etc.), în vreme ce presa pe
hârtie a ajuns la un nivel minim, sub 10%
din valoarea pieții de profil. Fenomenul
este preponderent în rândul tinerilor. Dar
și cei cu vârsta de 57 ani și peste, consultă
presa scrisă doar într-o proporție foarte
redusă, sub 7% din consum. Fenomenul
a îngrijorat media din întreaga lume, astfel că, în luna aprilie 2020, un număr al

În Raportul Organizației
Reporteri fără Frontiere,
presa românească a fost
criticată pentru lipsa de
transparență a criteriilor
pentru alocarea de fonduri,
ocupând un dezonorant
loc 43 (din 56 de țări
analizate), în vecinătatea
unor țări precum Papua
Noua-Guinee, Senegal și
Guyana, și nu departe de
Belize, Madagascar, Seycells
și Bosnia-Herțegovina,
ocupantele ultimelor locuri.
celebrei reviste Vogue a apărut cu coperta complet albă: „Am lăsat coperta așa, în
semn de solidaritate cu persoanele aflate
în suferință. În plus, albul este și simbolul
modului cum vedem cu toții viitorul, după
pandemie, mai luminos pentru toți oamenii”, spunea în editorialul său Emmanuele Fornetti, redactorul-șef al publicației.
Confruntată, așadar, cu o scădere masivă a veniturilor din publicitate, presa a
făcut apel la guverne. În acest sens, încă
din aprilie 2020, Parlamentul European a
adoptat o Rezoluție prin care se afirmă că

dezinformarea pe tema virusului Covid
reprezintă un risc major de sănătate publică, iar, pentru ca cetățenii să aibă acces
la informație, este nevoie de o presă veridică și suficient finanțată (s.n.). Dacă presa
e finanțată sau nu, rămâne de văzut. Problema fundamentală este însă credibilitatea. Zilnic, aflam, tot din presă, că virusul
ne-a schimbat complet viața, că milioane
de bolnavi au murit și că alte milioane de
oameni au rămas fără un loc de muncă.
Cum facem, deci, față acestui asalt mediatic neliniștitor? Filtrăm știrile, sau ne întoarcem la vechiul proverb: ascultă-i pe
toți, dar decide singur.
Se poate spune, în aceste condiții, că
vom asista la o revitalizare a presei? Un
sondaj Reuters, efectuat în câteva țări europene (Germania, Spania, Marea Britanie), dar și în unele țări de pe continentul
sud-american, ca și în Coreea de Sud, relevă că publicul e mai tentat să dea crezare
știrilor de pe rețele sociale, decât celor din
media. Asta înseamnă că jurnaliștii, ca să
supraviețuiască, vor trebui să se adapteze.
La fel, și legile vor trebui revizuite. Altfel,
până când presa nu va fi complet și eficient susținută de stat, lupta cu știrile false
e din start pierdută.
P.S. Ca un corolar la acestor opinii,
vom semnala și un aspect ce ține aparent
de politica guvernamentală, în fapt doar
un nou episod din haotica și inconsecventa „bătălie electorală”. Astfel, în iunie
2020, simpaticul și imprevizibilul deputat
Iulian Bulai, din grupul U.S.R., membru
al Comisiei pentru Cultură, cerea public
sistarea ajutorului pentru presă și direcționarea acestor bani către sistemul de sănătate: „Parlamentul clocotește de incompetență și de rea credință. La o miză dublă (anterior, grupul U.D.M.R. propusese
dublarea acestui ajutor de la 40 la 80 mil.
lei/anual), câștigă cel mai versat (?! - n.n.).
Mai ales că banii nu ajung la jurnaliști, ci
la mogulii de presă!” (sursa, Agerpres, redactor Alina Novăceanu).
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Nu vă aruncați în valuri...

S

criam anterior că valurile astea pandemice, purtătoare de
nume după literele alfabetului grec, anunță o reconfigurare a peisajului demografic mondial.
Ei, și?! – ar spune grupul „X”, aflat la
cârmele mașinăriei vădit antiumane.
Pământul colcăie de suflete cu parcursuri haotice... Să-l mai curățăm! - auzim vocea acestei grupări. Și se curăță,
vedem bine, și dintre cei vaccinați, că
e cu AstraZeneca, Pfizer, Johnson &
Johnson, Moderna sau Sputnik. Încă
din martie a.c., și în România aveam
să aflăm că se moare post-vaccinare.
Au apărut fel de fel de epidemiologi,
nume importante, scoși din ce în ce
mai în față, cu misiunea de a ne lumina cu privire la cu ce te ajută și de
ce, ACUM!, să ne vaccinăm.
Ce aveam să aflăm, când entuziasmul pentru vaccinare depășea putința tehnologiei? Dacă te vaccinezi împotriva Covid-19 și, totuși, te
îmbolnăvești la scurtă vreme, scade
riscul formelor severe. După ambele
doze, în proporție de 100%, ești protejat împotriva formelor severe de
Covid. Mai mult, indiferent de câte
valuri vor mai veni (nu mai mult de
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valul Omega, pardon, valul Sfârșitul,
se-nțelege?!), se reduce spre zero apariția mutațiilor virusului. Cel puțin
așa declara medicul Gindrovel Dumitra, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicina Familiei și membru al comitetului care se ocupă de
campania de vaccinare anti-COVID
la nivel național.

Oricât încearcă Direcția
de Sănătate Publică
și multe alte entități
publice să afirme că
nu există vreo legătură
de cauzalitate între
vaccinare și deces,
nesiguranța începe
să facă tranșee în
viețile noastre.
Ei, bine, nu e mai deloc așa. Pierdem lupta cu visurul, oricât ser împotriva lui ni s-ar administra. Mi-am
pierdut de curând o PRIETENĂ care
mă admonesta că am o altfel de opinie. Timpul a demonstrat cine are

@ Daniela Gîfu
dreptate. Mi-ar fi plăcut să aibă ea, o
femeie zdravănă, însuflețitoare, solidară… Multe aș putea spune despre
ea, un OM care iubea viața cum rar
mi-a fost dat să cunosc.
După ce au fost comandate 120 de
milioane de doze de vaccin anti-COVID, conform declarațiilor premierului Florin Cîţu, din 14 iulie 2021, e
clar că trebuie identificată calea de
administrare, cu voie sau fără voie.
Mai degrabă, fără voie. Lumea se agită, guvernul a coborât vârsta de administrare, numa’ să termine afurisitele alea de doze. Toți cei trecuți de
vârsta de 12 ani sunt chemați la vaccinare. Opriți-vă, dragi factori decizionali! Sunt și copiii voștri!
Dincolo de tonul imperativ al discursurilor pro vaccinare, siguranța
efectelor de după e din ce în ce mai
nuanțabilă. Și totuși, vocea președintelui Academiei Române, Ioan Aurel
Pop, are ecouri pe altfel de tărâmuri.
Parcă, mai lipsite de interdicții. Academia Română, „suflet din sufletul
neamului meu”, cum o numea într-un
interviu, are o poziție asupra căreia ar

Resping ideea
apartenenței la vreuna
dintre tabere, chiar
dacă această atitudine
ar deveni sancționabilă,
așa cum demonstrează
cercetătoarea germană
Elisabeth NoelleNeumann în teoria
sa, numită sugestiv
„Spirala tăcerii”. Ei, bine,
nu, presiunea pe care
atâtea voci oficiale o
exercită asupra noastră,
cu privire la opinia
publică despre efectele
„mega” benefice ale
vaccinării anti-COVID,
precauția se înscrie
în dimensiunea
psiho-sociologică de
abordare a acestui
subiect.

trebui să reflectăm. Cu eleganța-i cunoscută, deloc lipsit de fermitate, președintele forului suprem de consacrare cultural-științifică accentuează
ideea că mintea umană (plecând de
la cea în formare, acum la începutul
unui nou an școlar) are nevoie mai
mult decât să utilizeze un browser...
Trecem pe negândite de la dramă
la tragedie. Viteza devine alarmantă.
Că sunt două tabere, una pro- și alta
contra vaccinare, nu mai este pentru
nimeni un element necunoscut. Se
„urlă” din toate părțile, mai ales prin
intermediul platformelor de socializare, dar lipsește ceva. Firește, liderul.
Acel animator vocal, carismatic, pe
înțelesul tuturor, cu priză la comunitatea online pe care să o îmbie în stradă. A dispărut leadership-ul online?
Aș zice că este doar „vaccinat” și se
resimte după administrare. Pătimește

alături de animalul său de companie
(a, nu știați?!, și ele sunt vulnerabile
la Covid-19). Mda, o cercetare recentă lasă de înțeles că există un risc mare
ca animalele domestice să poată acţiona ca „rezervor” pentru coronavirus
şi să îl retransmită nouă celor care le
hrănim. Devine crucială o viziune
clară care să permită minimizarea
efectelor păguboase ușoare, medii,
complexe (tragice).
Nu mai pot sta pasivă într-un colț
al indiferenței. Pardon, al neutralității... Deși nu mă uit la buletinele de
știri sau la emisiunile de tip Talk-show,
ei bine?!, vin ele la mine. Până la noi
ordonanțe de urgență care să specifice cine, când, unde, cum și cât putem
ieși să ne luăm porția de oxigen, interacțiunile umane nu vor dispărea.
Ele lasă amprente serioase în mințile
noastre derutate și derutante.
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JURNALISMUL
ÎN PANDEMIE

restabilirea importanței supreme a faptelor reale
Teoriile discutabile și
alte informații false
despre COVID-19 care
au inundat internetul
din 2020 până în
prezent au făcut
munca jurnaliștilor
profesioniști deosebit
de complexă și dificilă.

C

um pot jurnaliștii să dezvăluie dezinformarea în
jurul COVID-19? Cum
„
circulă pe scară largă informațiile false, cum ar fi, de exemplu,
memele care proclamă remedii miraculoase, statistici înșelătoare care dăunează societăților și amenință sănătatea
publică? Cum pot jurnaliștii să rămână
în siguranță în timp ce raportează despre o pandemie fără precedent?” Acestea erau întrebările puse de UNESCO
în 2020, încercând astfel să găsească
nu o soluție a problemelor datorate
pandemiei, ci mai degrabă restabilirea
adevărului, identificarea lui într-un univers media al dezinformării, un univers
creat în numele rating-ului.
40
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Pentru a ajuta reporterii să facă
față crizei globale a sănătății fără precedent, UNESCO, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Centrul
Knight pentru Jurnalism din America
de la Universitatea din Texas, au organizat un curs online deschis (MOOC)
intitulat „Jurnalism în o pandemie:
acoperirea COVID-19 acum și în viitor”. În cursul inițial de patru săptămâni, programul de instruire online a
atras peste 9.000 de profesioniști din
mass-media din 162 de țări. Cursul
le-a oferit cunoștințele și instrumentele necesare pentru a acoperi criza
de sănătate și pentru a da sens atacului dezinformării descris de OMS
ca „infodemic masiv”. După cum este
subliniat în documentul de politică
UNESCO „DISINFODEMIC: Descifrarea dezinformării COVID-19,
cantitatea masivă de informații false
creează confuzie cu privire la fapte
medicale cu impact imediat asupra
fiecărei persoane de pe planetă.”
Jurnaliștii care au participat la
MOOC reutilizează acum cunoștințele și abilitățile pe care le-au dobândit
în viața lor profesională de zi cu zi și
au adoptat un protocol mai riguros cu

@ Mădălina Corina Diaconu
Pentru jurnaliștii din
întreaga lume, pandemia
COVID-19 este o știre
fără precedent. Ciclul
implacabil de știri,
un „infodemic” al
dezinformării, provocările
personale ale unei
pandemii care ne
afectează pe fiecare dintre
noi, au făcut din aceasta
una dintre cele mai unice
povești pe care reporterii
le vor relata vreodată. În
timp ce mii de angajați au
lucrat și lucrează de acasă
în timpul acestei pandemii,
mulți jurnaliști nu au
altă opțiune decât să se
îndrepte spre studiourile,
redacțiile lor sau pe teren.

privire la verificarea faptelor și o abordare mai atentă pentru confruntarea
știrilor false. MOOC rămâne disponibil în patru limbi (engleză, spaniolă,
portugheză și franceză) ca un curs
auto-ritmat. Adresa web: https://journalismcourses.org/course/encovid/
Dincolo de intensitatea relatărilor
asupra virusului, jurnaliștii trebuie să
lupte și cu ceea ce Organizația Mondială a Sănătății descrie ca fiind „infodemic”. Dezinformarea și zvonurile se
pot răspândi rapid și pe scară largă în
timpul unei stări de urgență (de sănătate). Pentru o parte din mass-media,
pandemia a condus chiar la o creștere
a comportamentului violent și agresiv față de echipele de pe teren. Unele
trusturi de presă au fost forțate să-și
scoată logo-ul de pe camioanele sale
satelit, deoarece au atras un comportament violent din partea unor grupuri care cred că virusul este o farsă și
că mass-media oferă „știri false”.
Pe măsură ce mai mulți dintre
noi caută informații despre virus,
mass-media au asistat la o creștere
semnificativă a numărului de audiențe.
Totuși, membrii publicului riscă să fie
suprasaturați de informații. Relatarea
informațiilor este prioritatea maximă
a jurnalistului, dar atunci când oferă
context, perspective și soluții potențiale, acestea au și șansa de a fi constructive. Deși riscurile virusului nu ar trebui
subestimate, jurnalismul constructiv
ar putea oferi o cale alternativă pentru

a face situația mai suportabilă. Într-o
declarație comună pentru a marca
Ziua Mondială a Libertății Presei în
2021, secretarul general al Consiliului
Europei, Marija Pejčinović Burić, și
ministrul federal al justiției și protecției consumatorilor din Germania,
Christine Lambrecht, reprezentând
președinția germană a Consiliului din
Comitetul de Miniștri al Europei șiau exprimat îngrijorarea cu privire la
atacurile asupra jurnaliștilor și limitările libertății presei în multe părți
ale Europei.
„Dreptul la libertatea de exprimare
este consacrat în articolul 10 al Convenției europene a drepturilor omului, la care s-au angajat toate cele 47 de
state membre ale Consiliului Europei
- inclusiv cei 27 de membri ai Uniunii

Europene. Într-o democrație, jurnaliștii joacă un rol vital în descoperirea
adevărului și responsabilizarea celor
de la putere. Sarcina lor este de a se
asigura că cetățenii primesc informații în timp util, exacte și fiabile, care
au devenit și mai importante în contextul pandemiei Covid-19.
Mass-media ar trebui să fie liberă
să examineze și să critice răspunsul
autorităților publice la criză. Cu toate
acestea, după cum confirmă un nou
raport al organizațiilor societății civile
care lucrează cu Consiliul Europei,
mulți jurnaliști se confruntă de fapt
cu obstacole din ce în ce mai mari în
îndeplinirea acestui rol important în
timpul pandemiei. Din păcate, am
asistat și la un număr tot mai mare de
atacuri și amenințări împotriva jurnaliștilor care acoperă demonstrații
publice. Este inacceptabil. Este mai
important ca oricând ca jurnaliștii să
poată raporta liber și în siguranță.
Promovarea libertății de exprimare în întreaga Europă este un obiectiv
cheie al Consiliului Europei, al cărui
președinte este în prezent Germania.
Pe măsură ce Europa iese treptat din
pandemie, toate guvernele trebuie să
lucreze pentru ca angajamentul nostru comun față de libertatea de exprimare să fie și mai puternic și rezistent
la crize în viitor.”
Surse: unesco.org; un.org;
council of Europe.
Foto: Matthew Henry
(free stock photos burst.shopify.com)
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MEDIA

QUO VADIS?

- presa culturală,
marginalii @ Elena M. Cîmpan

Î

ntrebarea din romanul istoric
„Quo vadis” (1896), al sriitorului polonez Henryk Sinkiewicz,
pentru care a primit premiul
Nobel în 1905, ne urmărește, ne frământă și ne obligă să găsim soluții,
ieșiri, în tumultul vieții. Ne întrebăm
deseori „Quo vadis?”, în românește
„Încotro”, din punct de vedere politic, economic, spiritual, cultural.
Pe harta de pământ, modificările se
produc mai rar. De aceea, geografic,
există o anume stabilitate. Istoric, ne
hrănim din întâmplările care au fost,
lăsând prezentul drept temă pentru
generațiile ce vor veni. Vedeți? Cele
patru mari teme ale literaturii sunt
iubirea, natura, condiția creatorului
și trecutul, nu prezentul.
În limba germană sunt două cuvinte diferite (ca și în limba română,
de altfel, „Unde?” și „Încotro?”). Ele
sunt „Wo?”, pentru unde ești, te afli,
și „Wohin?”, pentru unde mergi, te
îndrepți, amândouă folosite cu alte
cazuri și articole și cu bătăi de cap
pentru cei care nu sunt nativi. De
aici, probabil, situația, ușor amuzantă, când un tânăr student român,
care a învățat limba germană, ajun-
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ge în gară la Berlin, dorește să ia un
taxi, șoferul îl întreabă „Wohin?” și
el răspunde, automat, „cu acuzativ”,
amintindu-și pe loc lecția de gramatică, ce avea drept subiect „Wo” care
cere cazul dativ, în timp ce „Wohin?”
se construiește cu acuzativul.
Toate aceste „Wohin?”, „Quo vadis?”, „Încotro?”, ce presupun mișcare, acțiune, direcție, sunt acele
cuvinte mici, care ar avea rolul și
rostul să pună pe roate o gândire
înțepenită în/ de vechile dureri.
Titlul „Quo vadis?”, după cum
spun specialiștii, face trimitere la
întrebarea retorică, adresată de Sf.
Petru lui Iisus, pe care îl întâlnește
când pleacă spre Roma: „Quo vadis,
Domine?” („Încotro, Doamne?”)
Suntem zilnic încercați, urmăriți de această nehotărâre, dublată
de neputință, neîncredere. Astăzi,
mai mult decât oricând (pentru că
ceea ce trăim acum pare de neegalat, de nerepetat, unic și unicat), ne
aflăm sub imperiul apăsător al frământărilor lăuntrice și, deseori, în
cumpănă fiind, ne trezim rostind,
invocând, ca pe o formula magică,
menită să ne arate calea dreaptă, cu

pricepere, câte un „Quo vadis, Domine?” al nostru, și simțim, parcă,
dacă nu o îmbunătățire miraculoasă,
imediată, cel puțin o lumină blândă,
liniștitoare.
Când ne gândim la presă, în general, ne vin în minte anii ei de început, odată cu inventarea tiparului și
a presei de tipar, de către Gutenberg.
Au mai încercat și alții, dar el a reușit să alinieze literele pe rânduri și
să tipărească în așa fel cuvintele și
rândurile, ca scrierea să fie lizibilă.
Inventarea tiparului și a presei ca
obiect a însemnat o revoluție, atât
pentru Europa, cât și pentru întreaga lume, și a schimbat istoria cărții,
a cărții religioase în primul rând, a
Bibliei, realizate până atunci manual, cu migală, de către copiști, pentru texte, și de către tăbăcari, pentru
coperte.
Mass-media de astăzi, un plural,
tradus din limba engleză, ca fiind
„mijloace de informare în masă”, au
luat și presa scrisă, adăpostind-o la
un loc cu radioul, televiziunea, telefonul, publicații online, internet.
Uneori se folosește numai „media”,
pentru toate informațiile, indiferent
pe ce cale sosesc ele. Și pare a fi un
edificiu ca Parlamentul European de
la Strasbourg, unde acoperișul este
neterminat, în mod intenționat, pentru a simboliza deschidere, transparență, continuarea activității. Acolo,
se pot urmări materialele discutate,
la căști, și în limba română, apăsând
tasta 22. După anul 1990, numărul
ziarelor, al revistelor, al posturilor de
radio și televiziune, naționale sau regionale, a crescut considerabil. Cele
câteva ziare centrale s-au stins, din
cenușa lor, născându-se o caracatiță

de știri, multe, necontrolabile, aceleași, care se repetă sub o altă siglă,
și, de aici, până la inevitabilele „știri
false” nu a fost și nu este decât un
pas mic (pentru noi, „un pas mare
pentru omenire”).
În ceea ce privește presa culturală, numită așa generic, cu referire la revistele de cultură, pericolul
știrilor false este ușor diminuat. Nu
se poate spune că a avut loc un festival de literatură, artă, dacă el nu
s-a desfășurat; nu se poate remarca
prezența unui scriitor, dacă el a fost
absent. Un gram de așa-zisă falsitate este dat în acest caz de faptul
că aprecieri din conținutul textelor
sunt bogate în subiectivitatea celui
care prezintă lucrurile, de multe ori
el însuși creator, scriitor, semnatar al
unor știri culturale, de la care nu se
abține să nu mai și… „înflorească”.
Iar mai departe, întrebările jurnalistului, vechi și valabile, ce, cine,
când, unde, sunt acoperite de un
cum, personal, expresiv și artistic,
menit să se îndepărteze de presă și
să se apropie, să intre în literatură.
Jurnalismul cultural, literar, se
știe, e creat de „oameni de hârtie”,
de oameni de carte. E mai mult decât
un jurnalism de știri. Trage jurnalismul culturalul în jos? E o întrebare
ce ar trebui să aibă răspunsul nu.
Multă vreme, jurnalismul a fost învățat din mers, fără o anume pregătire, școală. Facultățile de jurnalism
sunt noutăți pe piața educației și nu
mai au nimic în comun cu vechea
„Ștefan Gheorghiu”. Mulți scriitori sunt și jurnaliști, chiar dacă de
duminică. Iar mulți jurnaliști sunt
scriitori. Regimul literar și regimul
publicistic se pot completa, fără ca

vreunul dintre ele să aibă de suferit.
Exprimări precum „poemul nu-i
prea reușit, registrul fiind cam publicistic” par a fi tendențioase și lasă
pete de neșters de pe suprafața presei
(fie ea și culturală).
Așa cum afirmam la începutul
acestui text, ne aflăm zi de zi la o intersecție, cu multe indicatoare, cam
câte domenii are societatea, viața, în
general, și în particular, întrebându-ne „Încotro?” „Quo vadis?” Ne
alegem drumurile, cu inspirație, și
uneori chiar suntem ajutați să mergem pe acestea.
Și în sfera presei culturale, întrebarea „Încotro?” este mai „vie” ca
niciodată. Pentru a găsi un răspuns,
merită să ne întoarcem la Titu Maiorescu, la studiile lui „În contra direcției de astăzi în cultura română”,
”Direcția nouă în poezia și proza
română”, să aflăm direcția bună, de
ordin estetic, etic, filosofic, în limba
română „ca un fagure de miere”, cu
un minim simț critic adecvat, pentru că Maiorescu urmărea „crearea
unei culturi române moderne”. Suntem astăzi parte a ei. „Quo vadis?”
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CONDEIE

JURNALISMUL CULTURAL
ÎN DIASPORA ROMÂNĂ

D

acă vorbim de diaspora română, implicit, ajungem la problema identităţii de neam. În
cele ce urmează, voi prezenta
câteva reflecţii cu privire la identitate în
context diasporic, cu unele actualizări la
situaţia românilor din America, respectiv
New York, și voi împărtăşi câteva gânduri despre rolul și rostul jurnalistului
cultural în diaspora română, cu ilustrări
legate de publicația Lumină Lină din New
York, revistă de cultură şi spiritualitate
românească.
Problema păstrării identității, odată
plecat din țară, depinde de înțelegerea și
de viziunea celui plecat. Dacă scopul lui
e de a se integra totalmente în noua lume
și de a o uita pe cea veche, păstrarea identității nu e o problemă. E o piedică. El nu
are nevoie de cine a fost, ci de cine vrea
să devină. Dacă, însă, identitatea cu care
a venit în noul context îi este importantă
și definitorie, atunci va face tot posibilul
s-o păstreze, s-o afirme și să o dezvolte.
În cazul Americii, a-ți păstra identitatea etnică, religioasă, culturală etc. este
un lucru neproblematic. America nu mai
este societatea anilor ’50-60 și de mai înainte, unde filosofia integrării se numea
„melting pot” (topirea tuturor în aceeași
oală), unde se încuraja abandonarea trăsăturilor identității precedente și îmbrăcarea în haina identitară a noii societăți
în care emigrantul sosea.
În ultimii 20-30 de ani, filosofia Americii despre identitate este numită multiculturalism. În baza acesteia, emigranții
sunt încurajați să-și păstreze identitatea
cu care au venit, s-o cultive, să vorbească
limba de baștină, să cultive religia, portul,
tradițiile, muzica, bucătăria de origine.
Ideea din spatele acestei filosofii este că
o des-identificare totală nu este posibilă
orișicum. În plus, dacă se merge pe linia
des-identității, toate energiile personale
sunt concentrate acolo și nu în alte locuri mai importante, ceea ce, pragmatic
vorbind, este neproductiv. De asemenea,
a te abandona pe tine însuți și a te reinventa total poate fi o experiență extrem
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de frustrantă care de asemenea este total
neproductivă, cât privește modul cum
trebuie ca un individ să participe la noua
societate care l-a primit.
De aceea multiculturalismul, când
ești încurajat să rămâi ceea ce ai fost, se
consideră că, din punct de vedere psihologic, se întărește stabilitatea interioară.
Oricine ai fi ești recunoscut ca atare și
binevenit. Deci frustrarea dispare, complexele de inferioritate dispar. Atunci, cu
această mândrie de a putea fi cine ești, cu
resursele interioare nerisipite pe canale
care nu duc nicăieri, individul poate investi forțele sale interioare la performanța
în domeniul pe care și-l alege. Aceasta
este dovadă de pragmatism.
Diaspora românească din America
este și unitară și divizată în același timp.
Ca și situația din România (sau din orice
altă țară). Când spui „România”, te gândești la o unitate. Dar în cadrul acestei
unități, există multe diviziuni. Acestea
pot fi bazate pe orice: de la opțiunile politice sau sportive, la religie sau la simple preferințe ce țin de modă, de stil de
viață etc. Uneori aceste dezbinări au un
sfârșit tragic, din nefericire. Așa e lumea
peste tot.
Eu, ani de-a rândul, am fost cel care
am argumentat în interviuri în presă, la
TV, cu prieteni, că românii din America
sunt uniți și că ideea de dezbinare este
exagerată și nejustificată, pentru că dincolo de opțiunile politice, sportive, religioase sau de invidii personale, totuși
românii își creează biserici, restaurante,
magazine, ziare și reviste, alte instituții
culturale către care apoi, în grupuri, converg. Faptul că eu merg la o biserică și tu
la alta nu înseamnă cu suntem dezbinați.
Chiar faptul că ne certăm nu înseamnă
neapărat că suntem dezbinați, câtă vreme, în românitatea noastră, în acțiunile
de tot felul la care participăm și care au
menirea să ne mențină trează conștiința
apartenenței noastre etnice, suntem la fel.
Un exemplu este biserica, în două
sensuri, pe de o parte aud de ce nu avem
noi, românii, în New York (orașul cu cea

@ Theodor Damian

mai numeroasă emigrație românească din lume), o catedrală a românilor?
Această întrebare e pusă în sensul că în
New York sunt zece biserici românești și
că ar fi mai bine să fie una și mare pentru toți! Răspunsul: dacă luăm un oraș
mic din țară, de 100.000 locuitori, cum ar
fi Botoșani de exemplu, și acolo ai peste
douăzeci de biserici. Bisericile se fac pe
cartiere, nu una pe oraș. Deci, dacă acolo
ai mai multe biserici, înseamnă că românii sunt dezbinați? Același lucru și aici.
De obicei când se vorbește de dezbinare nu se specifică ce fel, la ce nivel etc.
Impresia ce se creează este total negativă,
ceea ce este o exagerare. Dezbinări bazate
pe opțiuni diverse sau pe invidii pot exista în orice familie sau cerc de prieteni.
Pentru aceasta n-am auzit să se spună că
România este o țară dezbinată. Dar că
diaspora este dezbinată, am auzit, și încă
de nenumărate ori. Cred că mesajul ce
se transmite este dependent de cuvintele
folosite. Una e să spui: diaspora e dezbinată și alte e să vorbești despre unitatea
în diversitate a diasporei, sau desigur,
chiar a românilor din țară. Alegerea termenilor are un loc important în ce vrei
să transmiți.
Presa din diaspora română, şi mă refer în special la New York, este centrată

mai ales pe viaţa politică din România, preluând ştiri de pe platformele media şi redându-le aici uneori cu diferite comentarii,
comentatorul fiind directorul ziarului sau
un colaborator al acestuia fie din State, fie
din ţară. Viaţa de zi cu zi din comunitățile
româneşti locale este mai puţin reflectată
în aceste publicaţii. În acest context, jurnalismul cultural a reprezentat mereu o
necesitate imperativă.
Respectul pentru identitate şi cultură,
şi aici noțiunile se întrepătrund, pentru
valorile fundamentale ale acestei culturi,
trebuie să fi quasi-sacru, cam aşa cum sugerează etimologia cuvântului cultură care
la origine are de a face cu o anumită formă
de cult. Ca un studiu de caz, revista Lumină
Lină din New York încearcă să facă de 26
de ani exact acest lucru, de aceea se şi intitulează „revistă de spiritualitate şi cultură
românească”. Pentru că identitatea trebuie alimentată, iar cultura creată şi promovată. Revista întreţine strânse legături cu
oameni de cultură din România, dar şi cu
români din alte părţi ale comunităţii diasporice atât la nivel de limbă şi literatură publicând proză, poezie, teatru, istorie, critică
literară, cât şi la nivel de cercetare academică, publicând studii şi eseuri precum şi
alte tipuri de cercetare şi creaţie.
Religia este un izvor inegalabil de valori
identitare. În acest sens, revista, care apare
sub egida unei organizaţii religioase, Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate
Ortodoxă, publică reportaje sau foto-reportaje ce ţin de marile evenimente religioase de peste an şi de obiceiurile aferente
cum ar fi Paştile sau Crăciunul, Boboteaza,
serbările de Lăsatul secului, hramul, anul
nou, sărbătorile unor sfinţi etc.
O importantă sursă de valori identitare
o reprezintă și istoria. În acest sens, revista
reflectă activitățile românești organizate
de Institutul Român de Teologie și Spiri-

tualitate Ortodoxă şi publică reportaje de
la numeroase evenimente cu caracter istoric legate de momente şi personalităţi
relevante care au marcat în timp devenirea neamului nostru, de exemplu: Unirea
Principatelor, Independența României, începuturile monarhiei, Unirea Transilvaniei
cu România, şi altele.

Prin jurnalism cultural
înţeleg o prezentare într-o
publicaţie care să aibă în
vedere cultura, să urmărească fenomenul cultural din
comunitate şi să-l raporteze
detaliat, mai mult, să stimuleze organizarea de astfel de
evenimente şi să le promoveze. Deoarece cultura unei
comunități în diasporă este
strict legată de identitate, ca
atare, jurnalismul cultural
trebuie să fie centrat în mod
expres pe valorile identitare
care ţin de limbă, tradiții, obiceiuri, religie, istorie.
Un lucru esențial pentru o revistă culturală din diasporă este legat şi de consecvenţa apariţiei şi numărul de pagini prin
care ea îşi îndeplineşte misiunea de păstrător şi promotor al valorilor culturii noastre
naţionale.
Revista Lumină Lină apare trimestrial,
din 1996, cu un număr de pagini între 100200 de fiecare apariţie, ea fiind precedată
timp de trei ani de o foaie săptămânală cu
un număr de pagini mai mic sau mai mare,
între 4 şi 40, publicată tot sub egida Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate
Ortodoxă din New York. Distribuţia revis-

tei ocupă un loc important în promovarea
valorilor identitare ale românilor din diasporă. Când revista ajunge în comunităţile
româneşti – cum e cazul Luminii Line care
este distribuită în peste 20 de ţări, unde
sunt publicaţii şi biserici româneşti, acest
lucru leagă comunităţile între ele cu multiple fire, unul dintre ele, pentru a menţiona
doar unul, fiind schimbarea de informaţie, oferta de idei, oferta unui model, poate
chiar competiţia în sensul pozitiv al cuvântului, încurajarea ca ceea ce se face într-un
loc să se facă şi în altele.
Trebuie subliniat că în ceea ce priveşte
păstrarea identităţii de neam prin menţinerea, cultivarea şi promovarea valorilor
noastre culturale şi spirituale strămoşeşti,
în diasporă, meritul plenar aparţine bisericilor. Ele sunt avangarda dar şi forţa principală care duce greul în lupta (că este şi aici
o luptă serioasă cu puternicele şi multiplele forţe care ţintesc deznaţionalizarea sub
pretextul integrării, al asimilării) pentru
dezvoltarea conştiinţei apartenenţei noastre naţionale.
Slujbele religioase în limba română,
şcolile duminicale parohiale, socializarea
după slujbe, organizarea în sălile sociale a
diferitor evenimente legate de istoria şi cultura neamului românesc, toate acestea situează Biserica în linia întâi a acestui tip de
activitate de crucială importanţă. De aceea
cred că este tot atât de crucială importanţă
ca jurnalistul cultural din diasporă să fie
prezent în Biserică, să-şi facă în spaţiul ei
un teren de lucru, unde să se simtă confortabil pentru a produce roadele dorite.
În concluzie, rolul jurnalistului cultural în diasporă este esenţial pentru marea
problemă a unei comunităţi desprinse fizic
de pământul strămoşesc, dar este în acelaşi
timp dificil pentru că el presupune pasiune, adică o inimă arzândă pentru valorile
neamului, competenţă, în sensul unei culturi generale solide dar şi al unei educaţii
intelectuale ce oferă şansa imperativului
înţelegerii adecvate a fenomenului cultural
şi care îl fereşte pe ziarist de superficialitate
şi uneori chiar de ridicol, precum şi imparţialitate în sensul depăşirii graniţelor
sectare de cerc sau de grup în cadrul unei
anumite comunităţi. Folosind o exprese
a lui Van Gogh referitoare la artă, putem
spune că vocaţia jurnalistului cultural, ca
şi a artei, este să facă din rană (rana dezrădăcinării) o lumină.
NR.23 - 2021
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REFLECȚII

PRIN OCHII JURNALISTULUI

S

e întâmpla cu mai
mulți ani în urmă,
într-o zi de 15 ianuarie 2005. O zi care-şi
pierduse, parcă, semnificaţia.
Uitasem şi eu de ea, evident,
ca aproape toată lumea, luat cu

o tânără cerşetoare, care a scos
din buzunarul jachetei de fâş o
iconiţă şi a început să recite din
„Luceafărul”. Nu câteva versuri
stâlcite după ureche, ci 35 de
strofe, recitate cu intonaţie şi cu
respectarea tuturor nuanţelor

diverse alte „priorităţi”. Şi, ca să
fiu sincer, nici nu cred că mă
interesa prea mult, în acel moment. Mă aflam în autobuzul
331 şi mă grăbeam să ajung la
Casa Presei. La Romană a urcat

şi a micilor arhaisme. Totul, cu
o acurateţe de profesor pedant.
Lipsea, ciudat, episodul cu Cătălin şi Cătălina…
Călătorii o ascultau nedumeriţi, consternaţi parcă. Unii

@ Miron Manega

păreau chiar stânjeniţi de ceea
ce auzeau, probabil pentru că
ei nu ştiau nici măcar două-trei
strofe. Iar ceea ce făcea tânăra
cerşetoare nu mai era de fel
cerşetorie. Era aproape o prestaţie actoricească, un spectacol. Era, oricum, cu totul şi
cu totul altceva decât colindele trunchiate şi falsate grotesc, pe care micuţii aurolaci
le prestează prin mijloacele de
transport în comun, din octombrie până în februarie…
Şi-a meritat din plin banii pe
care câţiva binevoitori i-au strecurat grăbit, după ce ea a mai
recitat, integral, „La steaua”. La
fel de corect, la fel de nuanţat…
O ştiam pe fată încă din vara
trecută, din tramvaiul 41. O întâlnisem prin iunie (poate chiar
pe 15 iunie, ziua morţii poetului? – nu-mi mai aduc aminte)
când, tot aşa, recita din „Luceafărul”. Am stat de vorbă cu
ea atunci, cu gândul de a scrie
despre acestă formă insolită de

cerşetorie, pe care eu, cel puţin, nu o mai întâlnisem. Dar,
tot aşa, m-am luat cu altele şi
am renunţat la idee. Aflasem că
o cheamă Roxana Magdalena,
că are 25 de ani şi că a absolvit
opt clase. Avea mari probleme
cu familia şi era nevoită să locuiască pe străzi, pe unde apuca. La întrebarea mea, de ce s-a
gândit tocmai la „Luceafărul”,
pentru a cerşi bani, mi-a răspuns cu o căldură a vocii şi cu
o intensitate a privirii care miau retezat orice suspiciune: „Luceafărul îmi place cel mai mult
pe lume!” „Dar de ce-ţi place ţie
Luceafărul?” – am insistat eu,
încă neîncrezător. „Îmi place
pentru că acolo se spune tot”.
M-am gândit mult, după această întâlnire, că s-au scris mii de
pagini despre mesajul filosofic
al poeziei lui Eminescu, despre
denotaţiile şi conotaţiile versurilor din Luceafărul, despre influenţele lui Schopenhauer şi
ale culturii hinduse. Am uitat,

ÎNTÂMPLĂRI CIUDATE CU ZIARIȘTI

N

u e vorba de strigătura aceea care vă revine uneori în
minte, de la poarta Cotrocenilor. Dar e pe aproape.
Poate chiar mai mult, pentru că s-a
lansat la ușa unei biserici. Din Săcelele Brașovului. Prin anii ‘70. Și a făcut
ceva vâlvă la vremea aceea. Pentru că
ne aflam în plin avânt al epocii de aur,
socialist comuniste, de construcție a
omului nou, multilateral dezvoltat. Și
nu se cădea, ca tocmai ziariștii să o ia
pe arătură. Nu cred că s-a scris vreodată despre această întâmplare ciudată, petrecută în urmă cu o jumătate
de veac. Poate în niscaiva informări
speciale, puse bine la dosar.

Biserica era aproape plină. Slujba religioasă era pe sfârșite. Precum și lumânările aprinse din mâinile noastre. Eram în
biserică un grup de vreo 8-9 ziariști. Întris46
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tați. Alături de rudele defunctului, aproape
de sicriu. Unde se afla ziaristul Ion Piticu,
fost corespondent al „României Libere”
pentru Brașov.
Noi, trei din grup, veniserăm să ne luăm
adio de la colegul și prietenul nostru. Un fel
de delegație funerară, trimisă de redactorul
șef Octavian Paler. Formată din Pia Rădulescu, șefa secției de corespondenți județeni, Virgil Lazăr, de la Sibiu, și eu, recent
transferat de la Pitești la Brașov, în postul
rămas liber, fiindcă fostul oraș Stalin era
mai important economic, politic.
Pleca prea devreme spre o lume mai
bună. Răpus de un cancer galopant, declanșat pe fond psihic. După două lovituri… mortale: îi fugise soția în RFG, și,
drept efect, fusese dat afară din presă de
politicianul Cornel Burtică, secretar al CC
cu propaganda, pe care nici Paler nu-l înghițea, care nu accepta ca nevasta unui ziarist să vorbească la Europa Liberă, iar soțul să scrie la România Liberă. Și a impus

@ Dumitru Bujdoiu
Filiala Brașov a UZPR

demiterea lui. În zadar a încercat redactorul șef să-l ajute pe Piticu să evite somajul.
I-a propus și i-a dat aprobare riscantă să
meargă în Germania de Vest, să încerce s-o
aducă înapoi pe nevastă-sa. Personal cred
că și șeful era sigur de nereușita acestei variante. Mai ales că un alt corespondent, de
la Iași, „uitase”, recent, să se mai întoarcă
dintr-o excursie în Israel. Putea și Piticu
să rămână afară. Numai că el s-a… autorepatriat. Și s-a întors la Brașov. Dar singur. Ceea ce a însemnat o sinucidere clară.
Dovadă că acum era pe năsălie.
Lângă noi, colegii lui de redacție, se
mai aflau Hans Schuller, corespondentul
Neuer Weg pentru Brașov, un amic deosebit, cu tot simțul umorului din lume,
pus mereu pe glume, mai ales la o tărie,
două; autoironic și pe silueta lui care era

în această cavalcadă sterilă
şi ridicolă, că „în Luceafărul
se spune tot”. Că este acolo şi
o poveste de dragoste, tristă,
simplă şi limpede, cu acces
direct şi nemijlocit la nivelul de pecepţie al unui adolescent. Fără ca prin aceasta
Eminescu să fie mai puţin
complex, mai puţin abisal
sau, cum se spune acum, mai
puţin „ofertant” pentru spiritele elitiste. Eram martorul
şi beneficiarul celei mai vii şi
mai adevărate lecţii despre
Eminescu: „Luceafărul”, vârful creaţiei sale poetice, făcea
să vibreze un suflet inocent,
necontaminat de cultură. Visul acestei fete – am aflat eu
în scurta discuție „de traseu”
– era să ajungă conductor de
tramvai…
Înainte ca ea să coboare
din 331 la Televiziune, după
ce i-am dat o hârtie de zece
lei, am mai întrebat-o, cu o
ultimă curiozitate: „Ştii ce zi
este azi?”. „Este ziua lui Eminescu” – mi-a răspuns. Eu,
abia atunci aflam.

PANDEMICĂ

U

ite al dracu’, și-a
coborât drapelul
în bernă, zisese un
gură cască îndepărtându-se cu tot cu ironia lui
de gură spartă, după ce privise
îndelung gura păcătosului pe
lângă care atârna masca agățată
de urechea stângă, luând în derâdere parcă, deci dreptunghiul de
cârpă, în opinia noastră, persifla
scena neverosimilă, de un comic
sfidător la adresa realității îngrijorătoare, cu virusul ăsta nu-i de
glumă ai fi zis că vrea să sugereze,
pandemia devenise spaima numărul unu a tuturor, dar insului
întins cu fața în sus pe banca de
la intrarea în parc nici că-i păsa,
chiar și nasul dezvelit de orice
precauție îi accentua aspectul
persiflant, o părelnică unduire a
aerului, mai perceptibilă totuși
decât respirația adormitului în
miezul zilei, acompania scurgerea generală înspre după amiază,
precum și susurul firav al unui
sforăit timid, însă o ciudată în-

mai mult lată decât înaltă. Și cunoscutul
ziarist Liviu Munteanu, de asemenea, un
foarte bun camarad și prieten sincer, mereu amabil, secretar de redacție la cotidianul brașovean Drum Nou. Mai erau încă
vreo trei ziariști locali, prieteni cu decedatul, veniți la biserică din proprie inițiativă.
Preotul și diaconul tocmai ajunseseră la
pasajul cu…, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin… Supraponderalul, mucalitul de Hans Schuller nu pierdu prilejul de
a lansa chiar și în biserică o poantă: „Miemi place mai mult aia cu Isaia dănțuiește”.
În acel moment, reproșul unei băbuțe,
cu un batic negru strâns sub bărbie, de a se
păstra liniște, fu acoperit de scârțâitul masivei uși de stejar de la intrare. În prag se
proțăpiseră doi politruci de la județeană.
Doi blasfemiatori, draci negri și în cerul
gurii. Unul era Dumitru Cristea, șeful secției de propagandă a comitetului județean
de partid. Tartorul responsabil cu limba de
lemn în presa brașoveană, cu cenzura (un
fel de Dulea local), cu criticile în ședințele
de partid că n-au fost suficient de pene-

@ Firiță Carp

cremenire crea senzația eternității, dar era pur și simplu numai o
senzație, căci adevărul însemna
mișcare și iar mișcare, nu doar
oamenii aflați la acel ceas în parc
alcătuiau un du-te-vino necontenit, ci chiar și pântecul celui ce
atrăgea atenția tuturor, deci și pe
a noastră, cu toate că răspândea
nepăsare se înălța ritmic, unind
și despărțind, concomitent și tăcut, susul cu josul după regulile
știute dar mai cu seamă neștiute
ale vieții, doar puțină, foarte puțină imaginație să ai și ai merge
cu gândul la burduful unui acordeon întins pe verticală, alene, de
o mână nevăzută, cămașa, care
fusese cândva bucurie pesemne, acum acoperea neputincios
pielea din care se vedeau fâșii
bronzate, uite’al dracu’ boschetar, zice cu un fel de invidie un
alt gură cască, impropriu spus
gură cască, mai corect și în total
respect față de adevăr ar trebui
să rectificăm și să scriem gură
acoperită, căci o zdreanță ase-

trante declarațiile de adeziune față de…
bla, bla. Un trepăduș mereu încruntat care
n-a suportat libertatea presei de după învălmășeala din Decembrie ’89 și s-a dus
în altă organizație de partid, poate în iad,
că în rai, dacă există, n-ar fi avut loc. Celălalt, tot un trepăduș politic, mai puțin
important, care bătea la porțile afirmării.
Ce au făcut cei doi zeloși zbiri în pragul
bisericii spre care se întorseseră toți ochii?
Au urlat, au răcnit, pe rând și împreună,
ca o fiarele în atac, AFARĂĂĂ!!! TOȚI
ZIARIȘTII SĂ IASĂ AFARĂ, IMEDIAT!!!
Surpriză. Nedumerire. Liniște… mormântală. Însă ne-am revenit repede. Și nu
numai că n-a ieșit nimeni, dar Hans le-a
dat și replica: „Și mortu’ să iasă, că e și el
ziarist?” Activiștii politruci au înghițit-o și
au tulit-o, de teamă să nu iasă cu huiduieli
și ceva cădelnițe în capul lor.
Apoi, slujba si-a continuat firul în atmosfera apăsătoare de fumul lumânărilor
și al tămâiei, dublat încă de ecoul urletului
satanic din prag. Noi, cei de la RL, ne-am
înțeles din priviri, că nu vom pleca. Indig-

menea aceleia despre care am
pomenit deja că flutura neglijent și indiferent, dar în firească
dependență de urechea stângă
a priveliștii acesteia insolite, îi
stătea ăstuia sub nas ascunzând
vederii organul rostirii, hai că-i
tare, subliniază gură acoperită,
cum îi spunem corect de astă
dată observatorului fin și liber
al realității, boschetaru’ naibi’ are
și catarg, odată ce acestea au fost
spuse cei ce au timp să privească
privesc și, ce să vadă, din șlițul
rămas deschis, dintr-o regretabilă neatenție firește, altcumva
nu-i de crezut despre un cetățean
onest care se odihnește pașnic,
în parc, pe o bancă a nimănui
tocmai fiindcă e a tuturor, dar să
nu ne abatem de la esență, din
deschiderea specificată cu jena
aferentă răsar câțiva centimetri
de bărbăție, neapărat sfidătoare,
de parcă ar striga curioșilor nerușinați, cu obidă și nesaț, ’rea-ți
voi ai dracu’, cu pandemia voastră cu tot...

nat, dar curajos, Liviu Munteanu a spus și
el tare: „eu nu plec, am venit ca prieten,
pentru ultima dată, la un prieten, nu ca
membru de partid. Nu plec, fie ce-o fi!”
Și a fost. Și-a pierdut funcția de la ziar
și i s-a micșorat mult și salariul. Hans Schuller n-a pățit nimic; sașii lui aveau capul
pe umeri. Pia Rădulescu zice: „e absurd să
plecăm, chiar dacă gestul nostru ajunge la
Burtică. Îl voi informa eu pe Paler, direct
(nu apăruse la noi telefonul mobil) și sunt
sigură că nu vom fi sancționați.”
Nu numai că n-am avut de suferit, dar
ni s-au dat și niște gradații în cartea de
muncă și pe statele de plată. Eu, ca tânăr
jurnalist, am comentat: „înțeleg că e interzis să nu te botezi în biserică, nici să te
cununi, dar nici să mori?!”
Și scripta manent!, pentru memoria
personajelor care au trăit și au cunoscut
acele clipe de viață, dar, care sunt plecate deja dincolo. Unde nu este durere, nici
întristare, nici… dobitoci politici! Unii,
din păcate, ne conduc și azi, prin urmași
de-ai lor.
NR.23 - 2021
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DE VIOREL MARTIN

CARICATURI: COSTEL PĂTRĂȘCAN
Presa literară...

Presa literară nu prea te răsfaţă,
Socotind talentu-ţi ca şi omul: fleac!
Dar pictează-ţi chipul şi-o să-l vinzi
în piaţă;
Anul ăsta-i criză mare de dovleac!
Cincinat PAVELESCU

„Ce-i în mână nu-i minciună”

Am dovada cea mai clară,
Că zicala-i în zadar,
Dacă într-o zi sau seară
Ai în mână un ziar.
Nelu IONESCU QUINTUS

PRESA VĂZUTĂ DE EPIGRAMIȘTI
Pretenție

Spre un ziar privind o cititoare
Zicea în gând, că-i mult mai nimerit:
La prețul său ce-i colosal de mare,
Ar fi eu să-l primesc deja citit!
Vasile LARCO

Auzi câte o grozăvie
De care se zbârlește părul:
Că-n fața presei, cum se știe,
Vorbești și iese adevărul.
Viorel MARTIN

După anunţuri matrimoniale

Compătimesc pe-aceia care
Bătrâni fiind, vor să se-adune
Şi-şi iau neveste din ziare
Când au uitat la ce sunt bune.
Eugen ALBU

Informare prin mass-media

O ştire extraordinară
Ajunge în întreaga ţară
În numai câteva minute…
Dar un secret cu mult mai iute!
Vasile LARCO
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Ziua coloanelor de ziar

Spună cine-o vrea să spună,
Dar eu am părerea mea,
Că și presa este bună
Câteodată la ceva!
Viorel MARTIN

La teatrul de păpuși

Tot fiind mereu pe fază
Și cu instrumente varii,
Presa mai devoalează
Câteodată păpușarii.
Viorel MARTIN

De un timp, arestul geme
De corupți, mai mari, mai mici;
D N A... sculta la vreme,
Nu se ajungea aici.
Petru Ioan GARDA

Redactorul TV

Mai pe scurt, ca-ntr-un compendiu:
Gura lui e-n mod normal,
Ori o gură de incendiu,
Ori o gură de canal.
Dan NOREA

100 de ani de jurnalism
profesionist

Cum presa este câinele de pază
Ce apără al libertăţii hram,
Ca ziarist, părerea mea contează
Şi-i foarte clară: Ham! Ham! Ham!
Janet NICĂ

Presa

Adevărul şi minciuna –
Contradicţie expresă!
Ca să faci din ele una,
E nevoie deci de... Presă!
Corneliu BERBENTE

Ziare nu prea mai citesc...
Doar la Decese-n cel local,
Verific dacă mai trăiesc
Sau de-a mierlit-o vreun rival.
Petru Ioan GÂRDA

Asemănare

Nevasta lui a-mbătrânit
Întocmai ca televizorul:
Imaginea s-a urâţit,
Dar i-a rămas intact - sonorul!
Sorin BEIU

Calvarul unui arbore

18 aprilie - Ziua Coloanelor
de Ziar - Strictul necesar

Tu să aprinzi o lumânare
La crucea de la cimitir,
La căpătâiu-acestui mare
Poet și jurnalist martir.
Viorel MARTIN
Cum ziarele acuză dur
Beţia, că-i dăunătoare,
Chiar începând de mâine, jur,
Să nu mă mai ating... de ziare.
George PETRONE

Protestul ziariștilor

Ehehei, ziarele de altădată!

Lacrimi pentru Eminescu,
jurnalistul martir
al neamului românesc

Cotitură

Se manifestă cu obidă,
Ameninţă, avertizează,
Spunând că presa e acidă,
Dar când a pus pe ea vreo bază?
Petru Ioan GARDA

Ăst ziar de milioane,
Reflectând a vremii goană,
Are-ntr-adevăr, coloane,
Însă n-are şi... coloană!
Janet NICĂ

Ziarele, experte-n toane,
Pe care le citim în goană,
Din fericire, au coloane,
Dar, din păcate, n-au... coloană!
Janet NICĂ

Gura păcătosului

Politicianul... faţă cu presa

Presa, după cum se ştie,
Special, la noi, românii,
Este liberă să scrie...
Tot ce poruncesc stăpânii!
Janet NICĂ

Unui ziar

Știri panicarde

Am închis televizorul
Și declar că nu-i duc lipsă,
Că dădeau numai omoruri,
Crize și apocalipsă!
Maria STURDZA CLOPOTARU

Presa liberă

Mapamond

Milioane de ziare
Ţin politica la zi,
Dar se naşte o-ntrebare:
Adevăru-n care-o fi?!
Marian POPESCU

Programe TV

În alt regim, pe zi, aveam
Doar două ore de program.
Acum, tot două-avem de toate
Că-n rest, e doar... publicitate!
Ion MORARU

Gunoaie... gunoaie!

Reclame TV la medicamente

Când gunoaiele se-adună
Mușuroaie, mușuroaie,
Poate numai presa bună…
Să ne scape de gunoaie.
Viorel MARTIN

Văzând reclame-n disperare
Și modul cum se pun accente,
Eu n-am să mai mănânc mâncare…
O să mănânc… medicamente!
Viorel MARTIN

Soţi îndrăgostiţi de radio

Miniştri acuzaţi de corupţie

Ei zburdă - aşa ca iezii-n curte,
În suflet radio le pătrunde;
El e pe unde lungi sau scurte,
Iar ea pe… cine ştie unde!
Vasile LARCO

De-a lungul anilor mereu
S-au scris prostii pe trunchiul meu;
Nu scap nici azi de acest calvar,
Ajuns hârtie... de ziar!
Iulian BOSTAN

Informatul de ocazie

Din pagini de ziar alese,
Cu multe rubrici de citit,
Mă uit mai nou pe la decese
Să văd cumva, de n-am murit!
Gheorghe GURĂU

Promisiuni elec torale

Un politician cu minte,
După alegeri uită tot,
Doar presa-i mai aduce-aminte
De ceea ce-a promis la vot.
Viorel MARTIN

Cum scandalul, prin ziare,
A făcut deja furori,
Li s-au întocmit dosare
Ca să plece-ambasadori!
Ioan TODERAŞCU
NR.23 - 2021
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IN MEMORIAM
HORIA ALEXANDRESCU
un istoric al clipei care și-a câștigat
dreptul la neuitare

Z

iua de azi și săptămâna în care
am intrat încep cu o veste
grea: a murit Horia Alexandrescu! Trece, astfel, în lumea
veșniciei încă un gazetar de referință al
generației noastre, personalitate complexă care i-a reunit pe cronicarul sportiv de excepție, pe observatorul lucid și
riguros al scenei vieții politice și, deopotrivă, pe ctitorul de gazete și pe generosul, dar și exigentul îndrumător al
noilor noștri colegi de breaslă. Dar,
pentru mine și pentru cei din ce în ce
mai puțini pe care Parcele ne mai lasă
se depene firul pe care îl torc, numele
lui Horia Alexandrescu este și va rămâne legat, în mod deosebit, de acei primi
pași în lumea presei, ani în care am
trăit experiențe care ne-au marcat devenirea și din care am învățat să respectăm și să apărăm demnitatea cuvântul
scris, rostit și tipărit.
L-am cunoscut pe Horia în toamna
lui 1968, atunci când, studenți fiind,
pregăteam apariția primului număr al
revistei „Universitas’’. Eram, pe atunci,
o echipă de entuziaști studenți ai Universității București- Jeana Gheorghiu,
Andrei Aszody, Poli Popescu, Victoria
Cogan și Zoia Ceaușescu-, căreia Horia
i s-a adăugat cu talentul și cu sagacitatea sa. Aveam să ne întâlnim, peste
câțiva ani, în echipa redacțională a ziarului „Scânteia tineretului’’ și nu doar
în echipă, ci chiar în același birou de la
etajul 3 din corpul B al fostei Case a
Scânteii. Birou în care coabitam noi,
redactorii din secțiile propagandă și
sport ale cotidianului. Prilej cu care
Nea Fănuș- Fănuș Neagu-oaspetele
nostru de onoare, ne-a botezat: „Secția
capul și picioarele’’. Ar fi multe de povestit despre modul profesionist în care
Horia și colegul său Vasile Căbulea își
scriau textele reușind, nu o dată, să dea
valoare ideii de mesaj de sub mesaj,
evitând, în acest fel, capcanele cenzurii
și, ulterior, ale autocenzurii. O voi face,

50

UZP

NR.23 - 2021

promit , cu o proximă ocazie, dar până
atunci fac o mențiune aparte pentru
foarte citita rubrică a ziarului în care
Nadia Comăneci dialoga cu ctitorii,
rubrică a cărei realizator era, desigur,
Horia Alexandrescu.
Păstrez de atunci multe amintiri, pe
care spre că timpul îmi va da puterea
să le reunesc într-o carte, dar, în această cernită împrejurare, voi pomeni doar
una care, cred, dobândește valoare de
simbol. Mă refer la vizitele pe care le
făcea tatăl lui Horia, domnul Toma
Alexandrescu dacă nu greșesc, el însuși
om care a trudit în lumea presei, împrejurare care, pe bună dreptate, îi dădea dreptul să intre în birou fără teama
că ne deranjează. Ei bine, de fiecare
dată, domnia sa bătea la ușă și numai
după ce unul dintre noi, de obicei Horia, mergea să îi deschidă, intra în încăpere. Era, în acest gest atât de simplu,
un semn emoționat și frumos de respect pentru ceea ce înseamnă meseria
de gazetarilor, pe care, el însuși om al
breslei, nu vroia să o stingherească în
nici-un fel. Lecție de meserie și de viață pe care sunt convins că Horia de aici
a deprins-o și, cu siguranță, a transmis-o și fiicei sale, Anca, o remarcabilă prezență a presei noastre.

IN MEMORIAM
@ Șerban Cionoff
Firește, în noul curs al evenimentelor de după decembrie 1989, am avut
ocazia să mă întâlnesc cu Horia de mai
multe ori. Dar, dintre toate amintirile
pe care le am strâns din aceste întâlniri,
una anume mi se pare a fi cea mai
încărcată de înțelesuri acum, când
scriu despre felul în care cofratele nostru și-a înțeles și și-a onorat profesia și
breasla. Mă refer la modul categoric și
demn în care jurnalistul și mentorul
de gazete Horia Alexandrescu a reacționat atunci când un grup de veleitari
a încercat ca, printr-un un puci regizat,
să preia, abuziv și insolent, conducerea
democratic aleasă și legal recunoscută
a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România. Țin minte ca acum, la reuniunea care a avut loc în saloanele legendarei cafenele Capșa, în ziua în care
a fost dezvelită placa comemorativă cu
prilejul împlinirii unui veac de la constituirea uniunii noastre, am făcut mai
mult fotografii împreună cu Horia și cu
alți confrați. Prilej cu care Horia mi-a
spus: „Da bătrâne, așa este și așa vreau
să rămână! Să fim împreună și în fotografii, dar, mai ales, în viață’’.
„Împreună’’ iată un cuvânt care capătă tulburătoare înțelesuri acum când
înțelegem, că deși grav bolnav fiind,
Horia Alexandrescu nu a renunțat să
scrie și să își rostească gândurile. Dovedind , prin aceasta, că ne este „împreună’’ în efortul nostru comun ca
gazetari și ca adevărați cetățeni ai unei
Românii confruntată cu atât de multe
opreliști și provocări.
Acestea au fost câteva dintre amintirile pe care le-am adunat și le păstrez
din cele mai mult de cinci decenii în care
m-am aflat împreună cu Horia Alexandrescu pe cărările vieții și ale profesiei.
S-a spus, nu o dată, că se numește jurnalism ceea ce ne va interesa mâine mai
puțin decât azi. Poate că este adevărat,
dar eu cred că există multe și temeinice
argumente și dovezi care pot și trebuie
să ne convingă că ziariștii, acești neobosiți istorici ai clipei, își binemerită dreptul la neuitare. Cu siguranță, Horia Alexandrescu fiind unul dintre aceștia!

EUGEN VERMAN

plecarea fără de întoarcere

Ș

i-a luat rămas bun de la viață și
a plecat să se întâlnească cu
veșnicia. Mare iubitor al filosofiei existeniale, a știut tot timpul
că viața nu este altceva decât o alergare
spre moarte. Dar și că moare doar timpul, pentru că omul va trăi în continuare. Convingeri temeinice care i-au dat
tăria de a-și privi cu seninătate destinul
implacabil ce-l tot apropia de marea călătorie spre infinit. Care, iată, s-a împlinit
în aceste mijloc de septembrie cu adieri
de veșnicie. Ne despărțim, acum, de unul
dintre condeierii de excepție ai jurnalismului băcăuan din ultimele șase decenii.
Un gazetar care lasă posterității un inestimabil tezaur de mărturii turnate în
tiparul literelor de plumb și, deopotrivă,
în memoria electronică a prezentului. A
fost, și a rămas până în ultimele clipe ale
vieții sale, un cronicar fervent al memoriei clipei consemnate pentru totdeauna
în istoria acestor ținuturi.
Eugen Verman și-a început aventura
vieții în urmă cu aproape 83 de ani, la
Piatra Neamț, având ca părinți și mentori
doi oameni simpli, muncitori dăruiți cu
harul înțelepciunii care au știut să-l îndrume spre devenirea de mai târziu. Și-a
însușit, la rându-i, înțelepciunea vieții, și
i-a aflat adevărurile, lucrând ca zilier în
diferite locuri ale orașului, biserica și
cimitirul din dealul Borzoghianului fiindu-i cea dintâi universitate. După absolvirea cursurilor liceale s-a angajat ca
lucrător necalificat la una din fabricile
de cherestea ale orașului, dar spiritul său
întreprinzător i-a îndrumat pașii spre
ziarul local „Flacăra”, al cărui corespondent-colaborator a devenit în scurtă
vreme. A fost pasul spre devenirea definitorie a vieții, cea de gazetar, în vara
anului 1960 fiind selectat pentru frecventarea cursurilor de ziaristică, de doi
ani, din cadrul Universității București.
Condeier fervent, s-a făcut remarcat și
aici, imediat după absolvire fiind promovat redactor șef al ziarului „Oneștiul
Nou”, pentru ca după numai doi ani, în

1964, să fie transferat la ziarul „Steagul
roșu” din Bacău , unde i s-a încredințat
responsabilitatea rubricilor de viață politică. A fost, se poate spune, pasul spre
marea devenire, susținut și prin obținerea, în 1967, a unei burse de stat care i-a
permis frecventarea cursurilor facultății
de Filosofie-Sociologie, după absolvire
reîntorcându-se ca șef de secție la ziarul
băcăcuan. Au urmat alți aproape 50 de
ani de consacrare și afirmare în jurnalism, articolele sale de sinteză, cele de
opinie, reportajele, consemnările „de
spirit” constituindu-se în autentice documente pentru mai târziu, cât și în mostre ale unui condei bine stăpânit cu arta
descrierii și a prezentării. Zecile de colegi
pe care i-a avut pe parcursul celor peste
60 de ani de „prășit” pe ogorul literelor
la „Steagul roșu” și, mai apoi, la „Deșteptarea” având în el nu doar un prieten
și un sprijinitor sincer în însușirea și
rostirea profesiei, ci și un dascăl animat
de cele mai adevărate sentimente. De
numele său se leagă, de asemenea, momentul crucial din 22 decembrie 1989,
când alături de ceilalți 8 colegi ai fostei
publicații băcăuane și-a asumat responsabilitatea „întoarcerii armelor” prin
transformarea acestuia în cel dintâi ziar
județean al revoluței române.
Conduita pilduitoare și rezultatele
notorii ce i-au însoțit întreaga sa activi-

@ Filiala Bacău
„Marius Mircu”

tate, i-au fost răsplătite cu Distincția
CREDINȚĂ și LOIALITATE pentru
consecvența, abnegația și pasiunea de
care a dat dovadă în demersul său jurnalistic și loialitatea față de profesie,
acordată în anul 2019 de Consiliul Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști,
al cărei membru este.
A fost, de asemenea, un soț exemplar
și un tată iubitor pentru cele trei fete ale
sale – Margareta, Georgeta și Lucica,
alături de care a împlinit o familie demnă de tot respectul din partea tuturor
celor care i-au cunoscut.
Condeiul său efervescent, plin de
savoarea fantezistei creatoare, a continuat să fie la fel de activ și după pensionare,
atât ca ziarist-colaborator al tuturor publicațiilor apărute după revoluție în spațiul mediatic băcăuan, dar mai ales ca
reporter-narativ și scriitor de talent, fiind
autorul a nu mai puțin de 10 cărți cu
tentă de mărturisire a acelor trăiri, fapte
și întâmplări care i-au marcat existența.
Dar, mai bine să-i lăsăm faptele să vorbească despre cine și ce a fost Eugen
Verman, trecătorul-biruitor și pilduitor
prin această lume, care a știut foarte bine,
și a acceptat-o ca pe un destin, anume
că „De mult timp de când a apărut viaţa,
omul s-a obişnuit să moară: totul moare,
cu excepţia vieţii care vine după moarte”.
Se cuvine, credem, ca păstrându-i vie
memoria și iubirea în inimile noastre, să
ne oprim pentru o clipă și la cuvintele
răscolitoare ale părintelui Arsenie Boca,
cel care ne spune tot despre rostul nostru
prin această lume: „Toţi suntem condamnaţi la moarte şi mai nimeni nu
crede că va muri; vorbesc de o credinţă
care să-ţi transforme viaţa din vederea
morţii, în vederea vieţii. Toţi suntem
chemaţi la Viaţă şi mai nimeni nu trăieşte viaţa aceasta după aceea la care
suntem chemaţi. Trăim omorând această chemare”. Iar tot ce vom rosti noi după
aceste cuvinte, nu vor fi altceva decât
simple păreri.
La revedere, stimatul și dragul nostru
coleg și prieten. Ne vom revedea, cândva, în lumea spre care ai pornit astăzi.
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Despre prima
cupă la fotbal, organizată de
Sindicatul Ziariștilor, în 1919

A

m privit cu încântare miracolul meciurilor de la
Campionatul European de
Fotbal, cu suporteri în tribune, ca odinioară, iar gândul nostru
s-a îndreptat spre spectatorii români,
martori fideli ai unui fabulos și captivant spectacol, clădit temeinic pe trei
piloni de rezistență: sportul rege, râsul
și cititul presei.
Ce au ele în comun ? Un an de pomină: 1919, dată de hotar, când se desfășoară câteva premiere în țara noastră,
devenite apoi tradiționale petreceri a
timpului liber de la mic, la mare.
Așadar, în acel an consemnăm
apariția unui mare club de fotbal, inclusiv a unei prime reviste specializată în comentarii dedicate jocului cu
balonul rotund, cu periodicitate săptămânală, numită „Revista Sportului
Foot-Ball” (București, 18 septembrie
1919), apoi inaugurarea unui templu

al râsului și, mai ales, desfășurarea
unei competiții fotbalistice, organizate de jurnaliști.
Dar să le luăm pe rând: După Marea Unire, fotbalul prinde aripi și în
Capitală. Chiar în anul 1919 se înființează la București clubul de fotbal
ce avea sa fie cunoscut în anul 1948
sub numele Dinamo, după transformări și schimbări de nume.
Despre Templul Comediei, cunoscutul Teatru de Revistă de azi, știm
că a luat ființă la data de 23 mai 1919,
pe Str. Academiei, pe locul unde
funcționase Grădina de Vară „Amicii
Orbilor”, loc cunoscut de acum drept
Grădina „Cărăbuș”.
Faimosul Constantin Tănase va
recita textul pergamentului de întemeiere, scris de nu mai puțin celebrul jurnalist, George Ranetti, patronul Revistei „Furnica”, gelosul
îndrăgostit de dezinhibata promo-

toare a velocipedului în țara noastră:
Maria Mihăescu („Mița Biciclista”).
„Se-întemeiază Templul Comediei
Și-or pune-ntâia piatră a temeliei
Tănase, care-i un vestit ghiduș
Cu nasu-i lung, de-aici și pân-la Huși
Și Grigorescu, negru ca un tuș…
De ce-l numiși tu Teatru «Cărăbuș»
O, nașule-arhitect care-l făcuși?
Eu nu pricep – da-i treaba meseriei
Iar eu-s doar gramaticul trepăduș
Ce-așterne azi pe luciul hârtiei
Mai alb ca florile de corcoduș
O slovă ce-i menită veșniciei !”
Renunțând la postura de condeieri
și martori de întreceri sportive, vine
și rândul jurnaliștilor să jongleze nu
numai cu cuvinte, sau să se faulteze în
paginile diverselor ziare, câștigând
simpatia publicului cu fente și driblinguri de idei, ci pur și simplu să coboare în arenă, în postura de fotbaliști
amatori. Iată ce scrie ziarul Românul
din data de 6 Septembrie 1919:
„ Duminecă s’au terminat la parcul
Carol I., concursurile de Fot-ball pentru cupa „Sindicatului ziariștilor” (cf.
„Românul”, Anul VIII, nr. 104, Arad,
Sâmbătă 6 septembrie 1919, p. 2).
În perioada 23 august - 6 septembrie 1919 au avut loc ample serbări
organizate de Sindicatul Ziariștilor la
care jurnaliștii și familiile lor aveau
acces gratuit, pe baza ”cărților de ziariști”, adică a legitimațiilor de presă.
De altfel, Sindicatul Ziariștilor și Asociația Generală a Presei Române organiza și în Parcul Oteteleșeanu o serie
de serbări, pentru strângerea de fonduri ce au fost dăruite în scop caritabil
unor asociații cu profil umanitar.
Așadar, în toamna anului 1919
asistăm la câteva premiere notabile,
dintre care două ne privesc în mod
deosebit: înființarea Uniunii Ziariștilor Profesioniști, precum și a primei
competiții de fotbal organizate de
jurnaliști.

@ Tanța Tănăsescu

