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UZPR nu este un culcuş, e o baricadă!
Scrisoare imaginară a lui Doru Dinu Glăvan către membrii Uniunii

  Dragi colegi din breasla pe care v-am lăsat-o în grijă,
Vă înștiințez că aici e bine și frumos iar eu pot, în sfârșit, să mă odihnesc. Știu că la voi nu e posibil acest 

lucru, din motive care m-au făcut și pe mine să iau o pauză prelungită. De fapt, nici n-a fost opțiunea mea, 
dar, probabil, aici mi se terminase misiunea. Sau, mai exact, partea mea de misiune, căci, dacă sunteți 
atenți, undeva, discret, am pus un semn de „va urma”. Dar acest „va urma” este, de-acum, problema 
voastră. Eu v-am creat doar cadrul în care să puteți scrie istoria clipei. Păstrați tot ce am realizat pentru 
voi, dar nu scăpațí din vedere că nimic în viață nu e necondiționat. Tot ceea ce s-a obținut, în virtutea unor 
merite istorice ale jurnalismului românesc, mai trebuie și meritat, la nivel individual.

Nici nu știți ce clar se vede de aici cine ați fost și cine sunteți. Vă dați seama cum le vede Cel Care m-a 
chemat la El? Fiți, așadar, mai atenți cu gândurile, vorbele și faptele voastre căci, mai devreme sau mai 
târziu, toți veți ajunge aici, unde totul se decontează. Nu risipiți capitalul de imagine și demnitate pe care-l 
are UZPR în acest moment. Ele au fost obținute prin diplomație și curaj. Fiți, așadar, „înțelepți ca șerpii și 
curați la suflet ca porumbeii”!

Și mai este ceva ce nu trebuie să uitați. Vin din urmă jurnaliști tineri, neașteptat de talentați. Încurajați-i, 
chemați-i lângă voi, în Uniune, pentru că, volens-nolens, prin legile firii, ei sunt cei ce vor asigura 
continuitatea. Și, vorba lui Dem Rădulescu, nu învățăm noi pasărea să zboare, doar îi aranjăm puțin penele. 
Sau, parafrazez eu, îi orientăm puțin zborul. Dar cum nici tinerețea, nici senectutea nu sunt valori în sine, 
ci doar etape de experiență, învățați-i, dacă puteți, să-și iubească țara părintească, așa cum își iubesc casa 
părintească. Fără acest reper, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România este o structură lipsită de sens. 
Ne apărăm breasla, ca să ne putem apăra țara. Căci, nu uitați: UZPR nu este un culcuș, e o baricadă! 
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EDITORIAL

Doru Dinu Glăvan va rămâne pentru totdeauna un om al multor 
lumi, o amprentă veşnică în conştiinţa colectivă, un model. A 
fost tată, bunic, redactor de radio, gazetar, comentator de sport 
şi atât de multe altele. Cu toate acestea, în ultima parte a vieţii 
sale, a inspirat prin demnitate, profesionalism şi trudenie, din 
poziţia sa de preşedinte al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din 
România. 

Demnitate, 
profesionalism 
şi trudenie
? Oana GLĂVAN

Un lucru cunoscut deja despre tatăl meu este că 
a adus excelenţa în toate proiectele pe care şi le-a 
propus, singur sau cu cei care i-au fost alături în 
tumultoasa sa carieră, a fost mereu aproape de cei 
care au avut nevoie de el şi a condus prin exemplul 
propriu. Doru Dinu Glăvan a fost, de fapt, un mentor. 
A inspirat tineri şi vârstnici deopotrivă, a stimulat 
intelectual pe cei care au avut ocazia să îi fie parteneri 
de discuţie, făcând toate acestea cu o uşurinţă elegantă, 
molipsitoare. Pentru tata, Uniunea a fost totul. A fost 
o misiune să aducă în lumină şi să împrospăteze 
profesia de jurnalist, a fost atât un drum, cât şi o 
destinaţie. În ultimii ani ai vieţii sale, l-am urmărit 
cum a luptat pentru o mai bună reprezentare a breslei 
din care făcea parte, pentru cunoaştere şi educaţie, 
pentru cultura românească, pentru istoria şi credinţa 
noastră. Aceste lucruri l-au ghidat în misiunea sa. Din 
acest punct de vedere, tatăl meu a dat dovadă mereu 
de o extraordinară etică a muncii, de un devotament 
aproape de neegalat şi de o capacitate de muncă ce ar 
îngenunchea pe oricine altcineva. 

A muncit mereu cu dragoste şi devotament, 
motivându-i şi pe cei care i se aflau alături să dea totul 
pentru o misiune colectivă, pentru un scop mai presus 
de noi. Această dragoste pentru jurnalism în general, 
pentru radio, pentru Uniune, au făcut din el un model 
de urmat. Ştiu că marea dragoste a tatălui meu a fost 
munca sa în calitate de Preşedinte al Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti din România şi că a purtat această 

calitate cu respect 
pentru breaslă, 
cu onestitate şi 
omenie. Pentru 
Doru Dinu 
Glăvan a fost 
o onoare să fie preşedintele Uniunii, iar pentru Uniunea 
Ziariştilor Profesionişti din România va rămâne pentru 
totdeauna o onoare să îl fi avut ca preşedinte, mentor 
şi conducător pe Doru Dinu Glăvan.

Uniunea Ziariştilor Profesionişti a fost pentru tata 
şi o provocare cu sine însuşi. Poate de prea multe ori 
l-am privit măcinându-se pentru ceva ce părea, pentru 
mine, nesemnificativ. L-am privit luptând crâncen şi 
depăşindu-şi, de multe ori, propriile limite pentru a 
apăra numele, scopul şi valorile Uniunii. L-am privit 
protejându-şi munca în detrimentul propriei sale 
sănătăţi, iar de multe ori l-am învinovăţit pentru toate 
acestea. Am crezut că misiunea pe care şi-a impus-o 
el însuşi îl fură din rolul său de tată. Mai târziu, mi-a 
fost dat să înţeleg ca măreţia tatălui meu nu poate fi 
mărginită într-o singură lume, într-un singur rol. El 
a fost tot ceea ce putem cuprinde în cuvinte şi mai 
mult, a lăsat o bucată din sine în fiecare rol care l-a 
îndeplinit cu măreţie în decursul vieţii, iar, pentru 
noi, cei care am fost suficient de norocoşi să-l fi avut 
aproape, va rămâne un model al bunătăţii şi omeniei, 
o lumină călăuzitoare, un ecou etern.  
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PROFIL JURNALISTIC 

Iată cum o bruscă întrerupere a lanţului acurat al 
comunicării ne pricinuieşte tulburări, predictibile şi 
regretabile. Tulburări care admit o pluralitate 
de trăiri ce pot contura măsura perfomanţei 
individuale. Multe trăiri ce nu pot deocamdată 
alina întristarea conducerii fratelui şi mentorului 
nostru pe tărămuri îngereşti… Prin determinarea 
sa, a înţeles ceea ce se numeşte universalul care 
conduce (trebuie?!) la unitate printr-o înlănţuire 
de judecăţi şi credinţe într-un sistem evolutiv. 
Este o reamintire a faptelor pe care acest reputat 
jurnalist şi abil lider le-a intuit în călătoria sa, 
dispreţuind ceea ce o parte dintre noi considerăm 
că ne ridică. Iată de ce, este adevărat că singura 
cale de a rămâne împreună nu încetează să ne 
încerce.

Încercăm să ne convingem că aducerile aminte 
despre Doru Dinu Glăvan fac dovada recunoaşterii 
trecerii lui cu demnitate, devoţiune, generozitate, 
trăsături ce dau şi numele cărţii publicate anul acesta 
la editura PapiruS Media, cu ocazia celebrării celor 
75 de ani (n. 7 iunie 1946 – m. 31 octombrie 2021). 
Sunt pagini ce zugrăvesc aproape fidel portretul celui 
care a pus solide cărămizi la temelia jurnalismului 
românesc. Rămâne crainicul copilăriei celor aflaţi 
azi la vârsta deplinei maturităţi care duce şi aduce 
cu sine în spaţiul public o impresionantă activitate 
jurnalistică, încadrabilă într-o serie de exigenţe 
analitice mediatice atât de necesare, mai ales în situaţii 
de criză, ca cea pe care o traversăm azi. În calitate 
de ctitor al postului Radio România Reşiţa, acest oraş 
rămâne - prin trecerea lui - un reper sonor de referinţă. 
„Radio Reşiţa, Dragostea Mea!” nu încetează să ne 
urmărească precum o argumentaţie în susţinerea 
unicităţii celui evocat. În adevăr, nu-i nimic mai 

lămuritor pentru noi cei aflaţi dincoace de nemurire 
decât că există bine, dreptate, adevăr, concepte de care 

ne-a vorbit şi dovedit prin faptele şi atitudinile sale.  
Este o împrejurare în care ne-am trezit complet 

nepregătiţi, aş zice, creduli necunoscători în a răzbi 
tumultul trăirilor efemere. Încercăm să înţelegem 
valoarea prieteniei, în chip perceptibil, pe care însă 
acum o putem doar evoca şi împrăştia în zenitul ceresc 
al luminii veşnice. O stingere bruscă, neaşteptată, 
nedreaptă ne lasă doar cuvintele percepute prin 
simţuri, năzuind spre continuitate. 

Dar, cum să continui proiectul unuia dintre cei mai 
vii jurnalişti pe care România i-a avut? Ei bine, am 
putea nădăjdui că prin cei care îi înscriu numele cu 
discreţie în istorie. Istoria mişcării sportive româneşti. 
Fiindcă sportul, timp de peste o jumătate de veac, a 
fost, prin excelenţă, pasiunea lui Doru Dinu Glăvan 
care a căutat, adesea a şi găsit, răspunsuri călăuzitoare 
pentru sportivii noştri. Cu adevărat, Doru Dinu Glăvan 
poate fi privit drept unul dintre autenticii ambasadori 
ai jurnalismului orientat spre performanţe. 

Salahorul unei utopii 
pragmatice
? Daniela GÎFU

Ce sens au aceste trăsături de personalitate în raport cu sensul vieţii şi taina adormirii? 
Temeiurile acestei interogaţii sunt legate de angajarea - acum centrată în minţile multora 
pe atingerea culmilor unei artificiale glorii - unei vremelnice justificări a importanţei 
unora în raport cu a altora… 

Să nu te îndoieşti că proiectul UZPR va dăinui, domnule Preşedinte!
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FAPTE

L-am sărbătorit, o mână de prieteni, în urmă cu nici 
şase luni, la sediul Uniunii, la împlinirea vârstei de 75 
de ani. Nimic nu prevestea tragicul sfârşit. Din contră, 
era, ca întotdeauna, entuziast, energic, optimist. 
Colegii, prin „glasul” Danielei Gîfu, i-au dedicat şi 
o carte: Demnitate. Devoţiune. Generozitate, noţiuni 
fireşti într-o societate bazată pe o minimă morală 
socială, în cazul lui Doru Dinu Glăvan principii 
călăuzitoare de viaţă, transpuse cotidian în fapte şi 
gesturi memorabile. Privesc tulburat portretul de pe 
coperta cărţii, creaţie a pictoriţei Corina Perianu. O 
figură scrutătoare, şi, totuşi, fundamental, luminoasă. 
Ochii semiînchişi arată chinul cugetării, buzele au un 
rictus dureros, semn că a trăit şi multe dezamăgiri. 
O severitate nativă, învelită într-o aură de mătase 
protectoare, acesta era omul Doru Dinu Glăvan. Abia 
îndrăznesc să recitesc şi dedicaţia: Bunului prieten 
Marian Nencescu, spre neuitare. De ce, neuitare, 
Dorule?  

Cu mai bine de un secol şi jumătate în urmă, un 
alt mare ziarist (şi nu numai), fost, o vreme, la 
propunerea lui Eminescu, inclusiv preşedintele 
Societăţii Ziariştilor, precursoarea UZPR de azi, 
inaugura, primul în publicistica şi istoriografia 
noastră, şi, se pare, un alt exemplu strălucit de 
protocronism cultural, portretul istoric, interpretând, 
psihologic şi caracteriologic, personalitatea lui Vlad 
Ţepeş. Modelul a rămas clasic, în literatuă, dar şi în 
jurnalism, ca mijloc de reconstituire, prin mijlocirea 
metaforelor, a chipului moral al unui mare dispărut. 
Instinctiv, majoritatea celor care au încercat în aceste 
zile, triste pentru tagma jurnaliştilor, să-l evoce pe 
Doru Dinu Glăvan au resimţit încremenirea degetului 
pe condei. Un hău crunt, cum spunea cu durere Ştefan 
Mitroi, s-a deschis înaintea noastră, o prăpastie în care 
s-au prăvălit, parcă, toate cuvintele. Să scrii despre 

Doru Dinu Glăvan la trecut, este peste fire. Şi totuşi...
Elegant, suplu, „nu mare de stat”, cum au fost, 

ori mai sunt, statistic vorbind, majoritatea liderilor 
veritabili ai lumii, degajând din toată fiinţa un aer 
rafinat, de provincie emancipată, Doru Dinu Glăvan 
a „intrat” în viaţa noastră de ziarişti bucureşteni, 
mai mult obişnuiţi cu vorba, decât cu fapta, într-un 
moment hotărâtor pentru soarta Uniunii, pentru care 
trudiseră până atunci mulţi, dar, se pare, fără suficient 
folos. Pe scurt, revigorată după 1990, condusă, 
succesiv de ziarişti de prestigiu, UZPR se zbătea, 
încă, la mijlocul deceniului trecut, într-un anonimat 
păgubos, nereuşind, în ciuda unor demersuri oneste, 
să depăşească pragul recunoaşterii oficiale, ca uniune 
de creatori şi organizaţie de interes public.

Privind retrospectiv acele timpuri, din perspectiva 
actuală, azi, când, legal vorbind, Uniunea are un Statut 
(perfectibil, ce-i drept), dar temeinic şi de necontestat, 
putem spune, cu mâna pe inimă, că venirea la Bucureşti 
a lui Doru Dinu Glăvan şi preluarea „frâielor” într-o 
Uniune deja slăbită şi epuizată de nesfârşite lupte 
interne, de orgolii şi de interese mărunte, a fost 
providenţială.

Continuând, din mers, demersurile oficiale 
anterioare, Doru Dinu Glăvan a deschis uşi, iar, 
acolo unde i se închideau în nas, a intrat şi pe 
fereastră, convingând miniştri, academicieni, „aleşi” 
ai neamului de toate culorile politice, adesea şi pe 
noi, colegii şi confraţii de breaslă, poate mai puţin 
încrezători în dreptatea noastră, că merită să lupţi până 
la capăt pentru drepturile tale. Omul „mititel”, cu părul 
grizonat, încăpăţânat şi diplomat peste măsură, şi-a 
adjudecat victoria, recâştigând, într-un final fericit, 
demnitatea meritată a jurnaliştilor. După război, cum 
se spune, s-au trezit şi mulţi viteji. „Noi am deschis 
drumurile, noi am bătătorit calea, Glăvan nu ar fi făcut 

Agenda vie a Uniunii...
? Marian NENCESCU
În noianul de veşti rele ce ne-au invadat, parcă prea apăsător în ultima vreme, spaţiul 
cotidian, s-a mai adăugat una: duminică, în ultima zi a lunii octombrie, pe la ora prânzului, 
a plecat la ceruri, Preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR), „vocea 
de aur” a Radioului şi, pentru cei apropiaţi din lumea ziariştilor, a politicienilor şi chiar din 
rândul publicului iubitor şi consumator de presă, prietenul de neînlocuit, Doru Dinu Glăvan. 
Cumplit, nedrept şi prematur sfârşit. Totuşi, nu departe de deviza pe care însuşi Doru Dinu 
Glăvan a ales-o pentru a defini profesia noastră: Împreună, scriem istoria clipei! Pentru 
Preşedintele nostru, însă, clipa cea repede, a încremenit.  
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FAPTE
nimic fără noi”. Serios?! Are cineva curajul să ne 
privească în ochi şi să spună: eu făceam mai mult, în 
condiţiile date! Greu de crezut! Suntem ca în fabula 
argheziană a „cuiului”: Aşa cui făceam şi eu / Poate 
chiar mai dichisit / Însă vezi: nu m-am gândit!

Cert este că, din 2016, când a fost ales prima 
dată „aproape în unanimitate”, în fruntea breslei 
ziariştilor, reconfirmat în 2017 şi 2018, în urma unor 
adunări generale „cu scântei”, dar perfect legale, fapt 
consemnat ca atare de organele judecătoreşti, reales în 
2020 pentru un al treilea mandat, modificându-se, în 
acest sens, inclusiv prevederile statutare, Doru Dinu 
Glăvan a condus, practic fără concurenţă, Uniunea 
Ziariştilor, mandatele sale reprezentând, obiectiv 
vorbind, cea mai fastă perioadă din istoria deja 
centenară a UZPR. În tot acest timp, arma sa secretă 
a fost, greu de crezut pentru detractorii săi înrăiţi, 
ce nu deţin acest „organ” fundamental pentru orice 
intelectual, forţa argumentelor. În orice împrejurare, 
Doru Dinu Glăvan avea sau căuta soluţii, salva, calm 
şi imperturbabil, situaţii imposibile, îşi încuraja şi îşi 
motiva colaboratorii, dându-le prilejul să fie mai buni, 
mai eficienţi, mai harnici. Oferea fiecăruia confort şi 
se priva pe sine de linişte.

Având privilegiul, rarisim în viaţă, aş spune, de 
a-i fi „aproape” în aceşti ultimi ani (e drept, nu am 
fost singurul, Preşedintele nostru fiind un adept 
necondiţionat al „muncii în echipă”, în condiţiile în care 
el însuşi dădea tonul şi stabilea ritmul!), aduc mărturie 
că rar am văzut un om mai energic şi mai determinat 
pentru muncă. Ubicuu, atent şi calculat, Doru Dinu 
Glăvan era el însuşi agenda vie a Uniunii Ziariştilor. 
Despre Caietele sale de însemnări, confratele Firiţă 
Carp a scris chiar o inspirată tabletă literară. Rari sunt 
oamenii care reuşesc să-şi noteze totul, să ţină lucrurile 
sub control, să-şi împartă timpul eficient, urmărind 
simultan atâtea fire încâlcite ale realităţilor cotidiene. 
La birou, acasă, sau în deplasare, Doru Dinu Glăvan era 
simultan, manager, secretar şi executant, uneori chiar 
şofer, dându-ne tuturor „ora exactă” a Uniunii. S-ar 
spune chiar că era „metronomul” nostru diurn. Greu 
de găsit în aceste condiţii, cineva care să-l înlocuiască 
sau măcar să încerce să-l urmeze! Agendele lui Doru 
Dinu Glăvan, laolaltă cu tot ce a făcut pentru Uniune, 
sunt un tezaur viu şi sper ca, vreodată, urmaşii săi, 
sau succesorii legali, să le conserve şi să le ofere spre 
consultare. Cu siguranţă, se va găsi şi un nou istoric al 
clipei care să ţină „răbojul” acestor ani, ce nu se mai 
întorc.

L-am cunoscut mai bine pe Doru Dinu Glăvan în 
vara anului 2016, când vestea că Uniunea Ziariştilor 

e pe cale să renască a atras zeci de confraţi care au 
umplut efectiv holurile şi birourile, ba chiar şi scările 
de la vechiul sediu, din Bulevardul Bălcescu. Toţi îşi 
spuneau speranţa în noua conducere. Am convenit ca 
împreună cu partenerul şi colegul meu de gazetărie, 
Firiţă Carp, să-l provocăm pe Preşedintele Uniunii la 
un dialog „deschis”, pe care să-l publicăm în Detectiv 
Literar. Am ales cu grijă întrebările şi le-am dozat 
astfel încât să nu fim nici prea alarmişti, dar nici 
indiferenţi la „glasurile” tainice. Spre surpriza mea, 
Doru Dinu Glăvan era la curent, în linii mari, cu acele 
tendinţe centrifuge din interiorul conducerii Uniunii. 
Dacă le tolera, cu o suverană detaşare, era, credea el 
sincer, şi pentru că, în secret, spera ca vinovaţii să se 
potolească, să-şi dea seama singuri de capcana în care 
singuri se bagă. Din păcate, n-a fost aşa. Iar, curând, 
evenimentele au luat-o razna. Au fost vremuri într-
adevăr cumplite, când ura, reaua-credinţă, invidia şi 
disperarea au înlocuit relaţiile fireşti, colegiale. Atunci 
s-au despărţit destine, s-au forjat caractere. Iar în tot 
acest interval, Doru Dinu Glăvan a rămas neclintit, 
un adevărat steag de luptă pe o câmpie însângerată. 
Spun asta nu cu bucurie, nu cu detaşare, ci cu durere 
pentru că-i ştiu preţul. Inima lui Doru Dinu Glăvan 
a sângerat la propriu în acele luni încrâncenate, iar 
moartea sa prematură este, (probabil) şi un efect al 
acelor încercări dramatice. De aceea, nouă, celor ce 
i-am fost aproape în tot acele momente, dar şi celor 
care l-au susţinut, prin firea lucrurilor, mai de la 
distanţă, ne este greu să acceptăm ca spinii vrajbei 
încep din nou să se ascută.

Astăzi, când amintirea lui Doru Dinu Glăvan e 
doar o umbră a timpului, o clipă încremenită pe 
frontispiciul eternităţii, merită amintită „moştenirea” 
Glăvan”: o Uniune puternică, unită şi demnă, cu un 
buget consolidat şi excedentar, zeci de publicaţii 
ce apar sub egida UZPR, o Editură prosperă, 
Seratele Eminescu, Balurile ziariştilor, Codul etic al 
Jurnalistului, Premiile şi Galele Uniunii, un număr 
record de membri, majoritatea tineri, un număr sporit 
de Filiale locale. Pe cât a crescut Uniunea în ultimii 
ani, pe atât e de temeinică moştenirea celui mai bun 
Preşedinte al nostru.

Ziarist binecuvântat cu harul iubirii de oameni, 
luptător pentru adevăr, inimă caldă şi suflet curat, 
Doru Dinu Glăvan a fost „darul” Ardealului pentru 
Sudul fierbinte şi mereu răzvrătit, a fost promotorul 
armoniei între confraţi, a fost modelul mereu viu al 
luminii ce a ars până la ultima scânteie, spre binele 
breslei ziariştilor şi al Ţării. 
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Datorită Preşedintelui Doru Dinu Glăvan, UZPR 
a fost recunoscută ca uniune de creaţie de utilitate 
publică, un statut care o aşează lângă Uniunea 
Scriitorilor din România, Uniunea Artiştilor Plastici 
din România, alte uniuni de creaţie din domeniul 
muzicologiei, cinematografiei, arhitecturii ş.a.

Întâlnirea cu Doru Dinu Glăvan a fost de un firesc 
absolut. Ca simplu membru aflat în vizită pe la sediul 
Uniunii, am început o discuţie întâmplătoare pe hol 
cu preşedintele UZPR care s-a dovedit a fi o persoană 
extrem de amabilă, interesată să afle ce mai este pe 
la Gorj, care sunt realităţile din teren, nu zvonurile 

Cu faţa la Brâncuşi
? Adina ANDRIŢOIU

Este aproape imposibil să vorbeşti la trecut despre un om a cărui existenţă s-a confundat cu activitatea 
sa, cu profesia, cu Uniunea. Recunosc, până la implicarea lui Doru Dinu Glăvan în reorganizarea 
asociaţiei profesionale a jurnaliştilor, ştiam doar vag despre Uniunea Ziariştilor Profesionişti din 
România (UZPR). Era încă o organizaţie din breaslă care se chinuia să convingă cu privire la 
capacitatea sa de reprezentare. Cu tact, înţelepciune, viziune a reuşit să atragă în această organizaţie 
mii de ziarişti, deschizând porţile Uniunii şi pentru cei care nu făcuseră neapărat studii în domeniu, 
plecând de la premisa că jurnalismul este un mod de viaţă şi de gândire, nu un certificat sau o diplomă. 
Apartenenţa la breaslă se dovedeşte de-a lungul anilor, prin tot ceea ce faci şi scrii la un moment dat, 
prin impactul asupra comunităţii căreia îi aparţii.
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care umplu spaţiul public, ce se mai ştie despre vechii 
politicieni, ieşiţi din scenă. Nimic din morga sau 
afectarea vreunui şef de organizaţie care se consideră 
uns pe viaţă într-o funcţie sau care vânează doar 
aranjamente şi asocieri de circumstanţă.

După ceva timp, în vreme de pandemie, prin 
intervenţia sa directă, a urmat constituirea filialei Gorj 
– Mehedinţi a UZPR. Ulterior, am aflat că preşedintele 
Doru Dinu Glăvan a impulsionat constituirea de 
filiale în multe alte judeţe, realizând un adevărat 
maraton şi întâlnindu-se direct cu membrii Uniunii 
din respectivele locuri. UZPR se organiza după toate 
regulile unei structuri solide, cu piloni în teritoriu.

Este apanajul liderilor adevăraţi să strângă în 
jurul lor sute, mii de oameni, impunându-se prin 
limbaj, atitudine, putere de decizie şi clarviziune. Un 
lucru deloc simplu, mai ales atunci când este vorba 
de jurnalişti, oameni cu un discernământ ascuţit, 
mulţi obişnuiţi să critice, să conteste, să se revolte, 
chiar dacă în mod gratuit, uneori. Şi nu de puţine 
ori s-a văzut calitatea acestui om superior, capabil 
să găsească echilibrul în cele mai dificile momente. 
Cu un ton calm, echilibrat, sigur, reuşea întotdeauna 
să convingă, impunând însă decizia agreată de toţi 
colegii din conducere. 

 Însă Doru Dinu Glăvan era, înainte de toate, 
promotorul construcţiei, al proiectelor importante. În 
luna august a anului trecut eram, împreună cu membrii 
filialelor din judeţele învecinate Mehedinţiului, 
la Mănăstirea Sfânta Ana din Orşova, pentru a 
comemora 40 de ani de la dispariţia marelui jurnalist 
Pamfil Şeicaru. O întâlnire de suflet, de rememorare 
a vieţii şi realizărilor unui mare jurnalist al perioadei 
interbelice. Atunci s-a născut şi ideea unui alt proiect 
care avea să prindă contur trei luni mai târziu, când 
Doru Dinu Glăvan venea la Târgu Jiu cu propuneri 
deosebite. Prezenţa sa impulsiona şi debloca orice 
piedică. Atunci, cu doar câţiva membri ai filialei, am 
dat drumul proiectului cultural „Odă lui Brâncuşi”, 
pe care l-am primit ca pe un nesperat cadou în prag 
de sărbători interzise. Într-un timp extrem de scurt, 
pornind de la o idee lansată telefonic la începutul 
lunii, am ajuns la momentul filmărilor cu artistul 
Sergiu Cioiu, actorul şi interpretul din anii ‚60 şi ‚70, 
căruia compozitorul Alexandru Mandy i-a încredinţat 
multe dintre piesele sale. Între acestea, trei inspirate 

de operele brâncuşiene de la Târgu Jiu: „Poarta 
Sărutului”, „Masa Tăcerii” şi „Coloana Infinitului”. 

Dialogul pentru finalizarea proiectului se întâmpla, 
uneori, la ore imposibile: „Adina, tu scrie-mi pe 
email, eu o să-ţi răspund până a doua zi. Nu am somn, 
mă trezesc la cinci dimineaţa sau, uneori, chiar mai 
devreme, şi rezolv toată corespondenţa.” Într-adevăr, 
câţi alţii nu aşteptau răspunsul Preşedintelui? Câte 
filiale, câte probleme, câte proiecte aflate în derulare? 
Niciun reproş nu am auzit de la Doru Dinu Glăvan la 
adresa cuiva, nicio amânare cu scuze pentru că alţii nu 
şi-ar fi făcut treaba. 

Parteneri în realizarea filmului „Odă lui Brâncuşi” 
au fost Primăria Municipiului Târgu Jiu, Centrul de 
Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin 
Brâncuşi”, Asociaţia Acasă la Brâncuşi şi Liga 
Femeilor Gorjene „Arethia Tătărescu”. Filmul realizat 
a fost oferit instituţiilor administraţiei publice locale, 
putând fi folosit atât la promovarea „Căii Eroilor” 
ca obiectiv cultural şi turistic, cât şi ca potenţial imn 
cultural al municipiului. De asemenea, a fost difuzat 
prin intermediul membrilor UZPR în reţeaua mass-
media naţionale şi regionale, evenimente culturale în 
ţară, dar şi în alte ţări precum Austria, Belgia, Italia, 
Franţa, SUA, Canada, Australia şi altele.

Dar iată că ultima zi a unui octombrie negru a venit 
cu acele veşti pe care nu le vezi niciodată asociate cu 
oamenii care reprezintă borne pe traseul vieţii care 
sunt ei înşişi adevărate instituţii. Astfel a fost şi vestea 
că acelaşi virus perfid, care ia vieţi ca un adevărat 
mecanism de distrugere în masă, l-a răpus şi pe Doru 
Dinu Glăvan. Pare de neconceput ca omul care, în 
urmă cu doar câteva luni, era cheia complicatului 
mecanism al UZPR, astăzi să fi trecut în lumea celor 
drepţi. 

Cu siguranţă, Cel de Sus are planurile Sale, pe care 
noi nu le vom înţelege nicicând. Să înălţăm un gând 
pios şi o rugăciune, pentru ca drumul lui Doru Dinu 
Glăvan spre Împărăţia Cerurilor să fie lin şi luminat. 

Cât despre moştenirea sa în UZPR, ştiu, sunt 
convinsă că ceea ce a lăsat în urmă Preşedintele nu 
va putea fi distrus, pentru că este vorba de oameni 
asemenea sieşi, cu caracter integru, cu o scară a 
valorilor corectă, cu empatie şi dedicaţie pentru 
profesia de jurnalist.
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În vara anului 1986, eram student la Facultatea de Ziaristică. Apropiindu-se perioada de practică, am stabilit 
un portofoliu de subiecte. Şi, la propunerea îndrumătorului de curs, prima deplasare urma să o fac la Craiova, 
pentru un articol despre echipa Universităţii noastre care eliminase din Cupa Cupelor o echipă din Monaco şi 
una din Kiev. L-am contactat telefonic pe Sebastian Domozină, şi el absolvent al Facultăţii de Ziaristică, şi am 
stabilit datele de contact.

Ajuns la Casa radioului craiovean într-o sfîntă zi de sîmbătă, lucrătoare pe atunci, m-a întîmpinat domnul 
Sebi, ocazie cu care mi l-a prezentat pe prietenul său, cronicarul sportiv Doru Dinu Glăvan. După ce ne-am 
măsurat din priviri, domnul Doru a rostit: „nici unul dintre noi trei nu depăşeşte un metru şaizeci!”.

În cei 35 de ani, l-am întîlnit în numeroase ocazii pe minunatul om de presă scrisă şi audio. A fost alături de 
noi, cei de la DATINA, în vremuri cînd libertatea de informare era periclitată. În 1996, după ce severinenii l-au 
ales ca primar independent pe domnul Constantin Dinu (1996-2008), Doru Dinu Glăvan a venit la primărie şi 
i-a adresat invitaţia noului nostru primar pentru a se întîlni cu domnul Mircea Ioan Popa, şi el fost activist PCR, 
ales primar independent la Reşiţa (1992-2004). Cei doi prieteni, foşti PCR-işti de frunte, aleşi cîte trei mandate 
la rînd de severineni şi reşiţeni, au perpetuat relaţiile de prietenie şi colaborare, multe dintre ideile practice fiind 
preluate de fiecare în parte.

Anul acesta, am avut mai multe revederi cu Doru Dinu Glăvan, în calitatea sa de Preşedinte al UZPR. 
Ultima dată a fost în luna august, cînd i-am oferit o reprezentare a tabloului domnitorului Alexandru Ioan Cuza, 
litografiat la Tipografia Turnu Severin în anul 1909, de către profesorul-pictor Alexandru Resmeriţă.

Am făcut o scurtă rememorare despre cel ce a fost şi va rămâne DORU DINU GLĂVAN - ZIARIST ÎN 
DOUĂ SISTEME POLITICE ŞI TRĂITOR ÎN DOUĂ MILENII!

Iar eu voi depănă amintiri, singurele care rămân după ce noi plecăm!

Ziarist în două orânduiri, 
trăitor în două milenii
? Gabriel NICULESCU



UZP

10   UZP NR. 24 2021

Modelul unui OM mare

FAPTE

Dragă Dorule, plecarea ta pe calea Împărăţiei celei veşnice ne-a surprins pe toţi, mii şi mii 
de români care te-au cunoscut, te-au apreciat şi te-au iubit. Ai plecat, dar nu de tot, vorba 
lui Horaţiu: Non omnis moriar. Ai lăsat în urmă chipul şi modelul unui profesionist, de 
vocaţie şi competenţă, ai ctitorit domeniul muncii tale cu pasiune şi devotament, cu dragoste 
şi responsabilitate. Dar totodată ai lăsat în urmă modelul unui OM mare.

Aşa te-am cunoscut şi aşa te-am văzut mereu: prietenos, cald, îmbrăţişător, generos, privire 
senină, zâmbet primitor, modest până la prisosinţă.

Cu acest fel al tău de a fi, mereu cu noi iniţiative şi proiecte, noi colegii tăi veneam către tine 
cu încredere, cu bucuria de a ne vedea, cu dorul de a fi împreună. Asta pentru că, punându-te 
în slujba celorlalţi, ai ştiut, ca puţini alţii, să cultivi spiritul omului în aşa fel încât să poată 
creşte, să poată înflori lângă tine, nu la umbra ta, ci în lumina ta.

Ai fost un patriot în sensul cel mai nobil al cuvântului, un om conştient de valorile culturii 
şi spiritualităţii neamului său, valori pe care le-ai promovat „cu timp şi fără timp”, vorba Sf. 
Pavel, o viaţă întreagă. Această implicare a ta a fost parte din lupta vieţii tale, luptă pe care ai 
dus-o, precum un soldat fără de arginţi, cu o inimă de aur şi cu o energie inepuizabilă ce ţi-a 
definit mereu personalitatea.

 Această dragoste, implicare şi luptă îţi vor cristaliza chipul şi numele în istoria generaţiilor 
viitoare, de aceea pot spune cu încredinţare: te-ai luptat şi ai câştigat, de aceea frumoasa 
observaţie a unui poet român ţi se potriveşte aşa de bine: „Plecăm pe acelaşi drum toţi 
muritorii; câţiva lăsa-vor urmă-n nemurire.”

 Toţi trecem pe drumul veşniciei. Dar câţi dintre noi lasă urma paşilor lor definitiv vizibilă 
pe pământul pe care au mers în aşa fel încât alţii să se poată orienta pe calea vieţii lor?

 Câţi dintre noi sunt deschizători de drumuri pentru alţii în pelerinajul acesta de aici? Tu ai 
fost unul dintre aceştia, întocmai aşa cum spune minunat un proverb japonez: „Înaintea mea 
n-a fost niciun drum; în urma mea rămâne unul.”

 Ceea ce învăţăm din viaţa ta minunată este legat de această întrebare existenţială şi creştină 
totodată: Cum? Nu ne întrebăm de unde venim şi unde plecăm, deoarece suntem încredinţaţi 
că venim de la Dumnezeu şi plecăm spre El. Întrebarea este cum trecem? Tu ai fost şi rămâi 
paradigma acestui răspuns căci ne zicem: ca Doru Dinu Glăvan!

 Dragă Dorule, iată alergarea ţi-ai isprăvit, tot vorba Sf. Ap. Pavel. Dar ce alergare! Cu cât 
folos! Din mersul tău înainte, uită-te, prietene, înapoi şi bucură-te de ce ai lăsat după tine. 
Bucură-te! că ai venit, că ai luptat, că ai învins... Acum te duci la Domnul. Şi acolo o să ai 
de lucru, dar altfel. Împărăţia lui Dumnezeu nu este letargie. Este creştere infinită în Duhul 
Sfânt.

 Sunt sigur că din sferele altor înălţimi, ne priveşti şi ne spui cu glasul tău prietenesc: „Nu 
plângeţi c-am plecat de la voi. Bucuraţi-vă că am fost cu voi.”

 Ne vom ruga pentru tine, iar tu, din îmbrăţişarea divină în care eu sunt încredinţat că eşti 
şi de unde te uiţi înapoi cu dragoste, să mijloceşte pentru noi.

? Theodor DAMIAN
    Colectivul redacţiei, prietenii şi susţinătorii revistei Lumină Lină, New York

„Plecăm pe-acelaşi drum toţi muritorii;
Câţiva lăsa-vor urmă-n nemurire.”
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Directorul bolnav de muncă de la 
„Radio Reşiţa, dragostea mea”

Din 1965, la 19 ani el era corespondent la ziarul 
„Sportul popular”, care va deveni cunoscuta publicaţie 
„Gazeta sporturilor”. Când ajunge cronicar sportiv la 
postul Naţional de Radio, dar este prezent şi în presa 
scrisă, renumele lui Doru Dinu Glăvan creşte. El a 
strălucit comentând Jocurile Olimpice de Iarnă de la 
Sarajevo, din câte îmi amintesc. 

„Radio Reşiţa, dragostea mea”
Îl ştiam bănăţean, dar abia acum, adică după al 12-lea 

ceas am identificat data naşterii lui Doru, care a văzut 
lumina zilei în 7 iunie 1946 la Timişoara. Se spune că 
el nu a vorbit până la 4 ani, dar că apoi nu a mai putut 
fi oprit. Gândul îmi aleargă spre un mare scriitor şi 
filosof român, Lucian Blaga, care îşi amintea că şi-a 
pus mâinile pe ochi, ca să se apere de lumina slovei 
rostite pentru prima dată. Oare la fel să fi fost la Doru 
Dinu Glăvan? El era nepotul învăţătorului Dimitrie 
Bozeanu din Cenad, ceea ce l-a apropiat timpuriu 
de litera scrisă şi, cu precocitate, Doru a început să 
publice la 14 ani texte în presa pentru copii. După alţi 
4 ani, devine colaborator la presa locală şi regională.

Plecarea bunicilor în străinătate îi obturează 
drumul spre un liceu de prestigiu, el urmând o şcoală 
profesională. Dar frontul de afirmare care îl tenta 
este categoric sportul, iar proiectele lui de a urma 
o facultate pălesc în faţa ritmului trepidant al vieţii 
sportive. Acesta îi dădeau zi de zi sentimentul luptei, 
ce-i asigura victoria. De Reşiţa era legat cu lanţurile 
pasiunii, iar ca om ce sfinţeşte locul avea multe de 
făcut acolo unde de 250 de ani flacăra furnalului nu 

a fost oprită. Avea şi domnul Glăvan o făclie proprie 
de om al presei, pe care o va sluji cu ardoare nestinsă 
timp de peste jumătate de secol. În 1991, a fost atestat 
ca ziarist profesionist. Era un punct de plecare bun 
şi absolut necesar în proiectele sale. El se angajează 
ca redactor la ziarul „Timpul” din Reşiţa, cotidian 
transformat din hebdomadarul „Flamura”. Se va face 
cunoscut ca redactor, reporter, comentator de radio la 
românii din ţară, dar şi la cei de peste hotare. 

La 8 august 1995 la Reşiţa se înfiinţează Fundaţia 
Radio din Caraş-Severin, proiect la care el este 
cofondator. După un an de eforturi, Radio România 
Reşiţa primeşte statutul oficial de post public local 
a Societăţii Române de Radioteleviziune. La prima 
emisiune, Doru Dinu Glăvan era director, iar logoul 
ei a devenit „Radio Reşiţa, dragostea mea”. El nu 
activa numai la Reşiţa, ci şi la Radio România din 
Bucureşti. Om al implicării totale, directorul sporeşte 
în curând prestigiul noului post reşiţean, care are cea 
mai mare audienţă. Pe lângă cele câteva judeţe din 
ţară, postul de Radio Reşiţa emitea şi pentru românii 
din Valea Timocului şi pentru cei din Voivodina. 
Profesionalismul său îşi spune cuvântul. Devenit cel 
mi important post regional din ţară, modelul său avea 
să fie urmat la Sibiu şi la Braşov. În 1998, Radio Reşiţa 
este primul post de difuzare pe internet. Pentru cele 
două milioane de auditori ai săi, postul emitea 24 de 
ore din 24. După ce a modernizat aparatura necesară, 
directorul a pus în aplicare un proiect transfrontalier 
de emisiuni cu posturi de radio din Voivodina, Serbia, 
colaborând chiar şi cu Radio Tlaxcala din Mexic. 

? Anca SÎRGHIE

Este greu de stabilit după atâtea decenii de dialog, când ne-am 
întâlnit prima dată ca să conver săm, dar sigur este că glasul lui 
Doru Dinu Glăvan îmi era de mult timp familiar din emisi-
uni radio, de la olimpia de şi jocuri balca nice, de la transmisii 
de atletism, înot şi gimnas tică din Europa, Asia ori Australia, 
întocmai celui al lui Cristian Ţopescu sau al lui Ion Ghiţescu. 
Totuşi comparaţia aceasta cere nuanţări, căci reporterul Glăvan s-a 
construit mai greu, trecând peste obstacole insurmontabile, faţă de 
alţi camarazi de breaslă celebri. 
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Proiectul transfrontalier Phare CBC „Cuvântul fără 
frontiere” care a amenajat un Centru Multimedia 
pentru Europa Centrală şi de Est, cu programe în 8 
limbi-ucraineană, sârbă, maghiară, rromani, croată, 
slovacă şi cehă. Timp de 10 ani, directorul bolnav de 
muncă nu precupeţea niciun efort ca postul de Radio 
Reşiţa să fie la înălţime, iar statutul ziaristului cerea 
în sine anumite ajustări şi noi forme de recunoaştere 
profesională. 

Când cu afectul său profesional simţea că trebuie 
depus un efort, nu ezita să-l facă. În 1984, a plecat pe 
propria cheltuială la Los Angeles, de unde a transmis 
evoluţia Ecaterinei Szabo, gimnasta care a câştigat 4 
medalii de aur şi una de argint. Deloc preocupat să-şi 
completeze studiile universitare proprii, deşi vede în 
jur pe alţii care obţineau diplome academice cu efort 
minim, directorul întorcea privirea spre camarazii 
lui de breaslă care îl urmează. Oriunde pune el 
mâna, lucrurile ies impecabil. Amfitrion al balurilor 
veteranilor de la Prietenii Munţilor pe Semenic, 
organizează concursuri de fluierat şi de dans, mereu 
atent să susţină identitatea Banatului de Munte, pe 
care el îl reprezenta. În 1998, el realiza o premieră 
naţională, când Reşiţa era recepţionată de pe toate 
meridianele lumii. Nu degeaba i s-a spus că este 
„voievod al microfonului”. A înaintat la Parlamentul 
României proiectul onorant al Zilei Ziaristului Român, 
care s-a stabilit deloc întâmplător pentru ziua de 28 
iunie, ca elogiu adus lui Mihai Eminescu, considerat 
ctitorul jurnalismului modern în România. 

Când crezi în dezmărginirea ziaristicii 
româneşti

Deloc întâmplător, tocmai el, Doru Dinu Glăvan 
a fost ales în 2012 preşedintele Uniunii Ziariştilor 
Profesionişti din România, cea mai prestigioasă 
organizaţie a acestei bresle din ţară. Nici aici drumul 
nu i-a fost presărat cu flori, ci a însemnat o luptă 
continuă. Ce principiu îmi mărturisea preşedintele 
nostru că respectă şi susţine? În concepţia lui, o 
asemenea organizaţie nu trebuia să fie restrictivă şi 
elitistă, ci larg deschisă mânuitorilor de condei din 
presă. Aşa se face că atunci când a preluat conducerea, 
UZPR-ul avea 421 membri, iar acum el are peste 3500 
de ziarişti profesionişti. Colosală evoluţie! Secretul 
unei asemenea creşteri spectaculoase constă în faptul 
că Doru Dinu Glăvan a obţinut un statut onorant, pe 
cel de „Uniune de creaţie de utilitate publică”, ceea ce 
aşeza ziariştii pe acelaşi plan cu scriitorii, muzicienii, 

artiştii plastici sau arhitecţii ca valoare creatoare a 
prestaţiei lor. Din acel moment UZPR-ul poate acorda 
o jumătate din valoarea pensiei membrilor săi vârstnici. 
S-a putut afirma că Doru Dinu Glăvan „a pus presa 
românească pe harta prestigiului” sau altfel formulat, 
el este „ambasadorul jurnalismului de performanţă” în 
România. Cine mai asigurase până la el un asemenea 
reviriment pentru UZPR? Nimeni şi niciodată.

Dar puteţi crede că o inovaţie atât de cutezătoare 
a plăcut echipei cu care lucra la sediul central de pe 
B-dul Magheru din capitală? Bineînţeles că nu! Puciul 
cazon care s-a produs din partea unor aşa-zişi „ziarişti 
cinstiţi” a coalizat împotriva lui chiar şi pe unii dintre 
cei mai apropiaţi colaboratori, adică pe oamenii lui de 
mare încredere. Situaţia a ajuns în justiţie şi de multe 
ori îl ascultam povestind scene de o violenţă radicală, 
petrecute când puciştii încercau să-l deposedeze 
de cheile biroului său. Doru a ştiut să-şi aleagă un 
avocat priceput, care a câştigat procesul. Tactica sa cu 
puciştii m-a uimit din nou, pentru că cu înţelepciune el 
le-a întins mâna vechilor lui duşmani. Câtă stăpânire 
de sine trebuia să ai pentru a neutraliza atâtea 
atacuri, bazate pe insulte dintre cele abominabile de 
la şarlatanie la incompetenţă de analfabet în ceea ce 
scrii. Preşedintele a ieşit curat din baia de insulte ce 
i s-a aplicat. De câte ori nu-i va fi venit să lase totul 
baltă şi să plece înapoi la Reşiţa ca un învins! Ei 
bine, tocmai aşa ceva nu a fost de acceptat. Nu! Doru 
Dinu Glăvan a rămas ferm pe poziţie şi a continuat să 
proiecteze creşterile visate de el. An de an, el aduna 
în săli de amfiteatru pe ziariştii ţării, spre a le acorda 
distincţii pentru treaba bine făcută. Consilierii lui, 
aleşi cu înţelepciune practică, îi arătau drumul corect. 
Astăzi UZPR are propria sa revistă şi o editură, unde 
se practică o anumită manieră de a promova cărţile. 

El a petrecut în presă peste 50 de ani, adică exact 
atât cât eu am rămas neclintită la catedră de profesor 
predând literatura în licee sau în facultăţi de Litere din 
Transilvania. 

Promotorul valorilor culturii româneşti
Întâlnirile noastre, fie că erau întâmplătoare, 

ocazionate de vreun eveniment sau erau programate, 
se desfăşurau sub spectrul deplinei sincerităţi, cu 
aerul că ne cunoaştem de când lumea. O prietenie 
profesională fără cusur, ca şi mărturisirile pe care ni 
le încredinţam cu siguranţa că fiecare dintre noi este 
gata să sară în ajutorul celuilalt la nevoie şi cu toată 
buna credinţă. Cel mai special lucru este faptul că din 
2012 când a devenit preşedintele UZPR-ului, Doru 
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Dinu Glăvan nu a venit spre mine cu prestigiul omului 
dedicat sportului, cum îl cunoştea o ţară întreagă, ci 
ca Mecena al proiectelor culturale, desigur, totdeauna 
legate de jurnalistică.

Atunci când preşedintele mi-a propus să devin 
membru al Uniunii, nu mi s-a părut nimic incorect, 
doar mă mişcam în presa românească de câteva 
decenii şi nu de puţine ori Doru Glăvan îmi dovedise 
că i-a plăcut ce şi cum scriam. Îmi solicita adesea 
texte pentru site-ul Uniunii şi eram mulţumită să le 
aflu acolo. Am devenit membru UZPR, cu liniştea că 
nu solicitam niciun avantaj material după pensionare. 
Era o formă de recunoaştere a unei realităţi existente 
ca atare şi nimic altceva. 

În curând aveam să constat că seratele „Eminescu, 
jurnalistul”, ca proiect iniţiat 
de echipa preşedintelui, erau 
nişte manifestări cu totul 
speciale între toate formele în 
care contemporanii noştri îl 
sărbătoreau pe Eminescu. M-am 
încredinţat că este aşa, când am 
urmărit în 10 decembrie 2013 
la Teatrul Mignon din capitală 
spectacolul „Interviu cu Mihai 
Eminescu” al jurnalistului Miron 
Manega care l-a creat şi l-a montat 
ca spectacol-lectură în multe alte 
împrejurări şi instituţii de teatru. 
Cea mai clară amintire este legată 
de conferinţa ţinută de mine în 14 
martie 2016 la Institutul Cultural 
Român din capitală în cadrul seratelor „Eminescu 
jurnalist”. Ca amfitrion, Doru Glăvan mai invitase 
pe omul de carte Nae Georgescu şi pe părintele dr. 
Theodor Damian de la New York, aflat atunci la 
Bucureşti. Emoţia zicerii pe tema îndelung cercetată 
„Ziaristul Mihai Eminescu şi Monarhia României” 
s-a prelungit cu emoţia ascultării celorlalte ziceri. A 
fost un eveniment de elită şi păstrez şi acum afişul şi 
câteva poze cu buchetele de flori pe care le-am primit 
de la participanţii la manifestare, care au înţeles că 
cercetarea ştiinţifică mai are şi astăzi zone nedefrişate, 
mai ales în domeniul ziaristicii eminesciene. 

În perioada covid din aceşti doi ani terifianţi, forţele 
literare şi-au găsit un domeniu de afirmare prin reuniuni 
în tehnica zoom. M-am afiliat cu bucurie Cenaclului 
românesc „Mircea Eliade” din Denver Colorado, SUA, 
care a organizat reuniuni lunare, şi celui din Montreal, 
Canada, cu întâlniri bilunare. Pe ecranele acestor 

reuniuni cu adevărat internaţionale ne-am reîntâlnit 
frecvent cu preşedintele UZPR, care totdeauna avea 
aerul că soseşte din alte fronturi de activitate şi că are 
bucuria să ne împărtăşească planurile, iniţiativele şi 
reuşitele echipei sale. Totdeauna erau multe şi absolut 
încântătoare. Ni se crea impresia liniştitoare că UZPR 
este pe mâini bune. Niciodată nu fusese această 
organizaţie profesională atât de vizibilă şi nu sporise 
atât în realizări. Era o bucurie să te vezi salutată de el 
şi simţeai o nesfârşită încântare să-i răspunzi la fel. 
Puţini participanţi la reuniunile acestea internaţionale 
îmi lăsau, aşa ca Doru Glăvan, impresia că el se simte 
minunat într-o lume de prieteni, una care îi stimula 
plăcerea de a se confesa, de „a da raportul” izbânzilor 
sale recente. Dacă cineva ar prelua din arhivele celor 

două cenacluri toate intervenţiile lui, nu mă îndoiesc 
că ar recompune calendarul activităţii din ultimii ani 
în UZPR. Iată o formă de prezenţă internaţională, care 
a scăpat evocărilor pe care Daniela Gîfu le-a selectat 
pentru volumul omagial, ocazionat de împlinirea a 
75 de ani şi intitulat „Doru Dinu Glăvan-Demnitate, 
Devoţiune, Generozitate”, apărut la Editura Papirus S 
Media în 2021. 

Exact în direcţia respectului faţă de breasla 
ziariştilor, preşedintele dezvolta un amplu proiect 
de recunoaştere a valorilor. Manifestările organizate 
de echipa lui la UZPR aveau anvergură naţională 
şi neobosit selecţionările cuprindeau toate formele 
de mass-media, cu presa scrisă şi cu cea vorbită. 
Un asemenea prilej de panoramare a valorilor reale 
din mass-media a avut titlul „Sens şi contrasens în 
mass-media” din 28 iunie 2021. Când mi s-a cerut 
un text pe o asemenea temă specială, am tratat-o ca 
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un exerciţiu ludic şi nu putea să nu mă bucure vestea 
că mă număr printre câştigătorii concursului. Pentru 
premiere urma să mă prezint în ziua fixată într-o sală 
mare de la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti. 
N-am mai văzut de mult timp o atare alăturare de vipuri 
ale televiziunilor şi ale presei scrise din ţara noastră. 
Ne salutam, cu bucuria diplomelor primite pe scenă şi 
a florilor însoţitoare. Pe a mea scria „Distincţia SENS 
ŞI CONTRASENS în mass-media se acordă Doamnei 
Anca Sîrghie – Sibiu – pentru profesionalismul în actul 
jurnalistic.” Se marcau cei 102 ani de existenţă UZPR, 
organizaţie înfiinţată în 1919. Au trecut 4 sau chiar 
5 ore, în care nu mă mai săturam ascultând ziarişti, 
care dădeau frâu liber amintirilor din cariera cea mai 
spectaculoasă a confruntării cu realitatea, pe care ei o 
consemnau pentru prezent şi pentru viitor. Impresiona 
crezul lor de profesionişti ai condeiului, care luptând 
pentru adevăr şi pentru dreptate n-au mai avut cum să 
strângă şi bogăţii materiale. Ei le promovau pe cele 
spirituale, încredinţându-le cuvântului public. Câte 
riscuri nu comportă condiţia de jurnalist de investigaţie! 
Există, aşadar, o devoţiune şi un eroism al destinului 
unui jurnalist. Care este cheia succesului în jurnalism? 
Era întrebarea la care doreau să răspundă cei mai mulţi. 
Plecând de la această ceremonie, m-am gândit că până 
la Doru Dinu Glăvan nimeni nu a gândit să pună în 
ramă o activitate continuă de consemnare literară, cum 
era a mea. Ea a debutat prin anul 1975, ca să continue 
până astăzi, când s-ar putea arhiva vreo 500 de titluri de 
articole, eseuri şi studii literare, de reportaje şi interviuri 
apărute în presa din România şi din străinătate. 

O surpriză ce m-a uluit aveam să încerc exact la data 
de 2 iulie 2021 când la Muzeul Naţional al Literaturii 
Române din Bucureşti fusesem invitată să prezint, 
alături de alţi doi critici literari, noua carte a poetului 
Victor Mircea Albu, „Dorm într-o coajă”, apărută la 
Editura Techno Media din Sibiu în anul 2020. Între 
spectatori l-am remarcat pe Doru Dinu Glăvan, iar când 
a cerut să ia cuvântul eram sigură că face o apreciere 
la adresa autorului. Nu a fost aşa. Preşedintele a scos 
dintr-un pachet o diplomă frumos înrămată. La oricine 
din asistenţă mă gândeam că i se cuvine dată şi încercam 
să aflu cine va fi acela. Nici nu m-am dezmeticit bine, 
când am aflat că se face vorbire despre mine şi că 
domnul preşedinte al UZPR mă apreciază drept o 
valoroasă mânuitoare a condeiului, ceea ce avea să 
citească şi de pe „DISTINCŢIA CREEDINŢĂ ŞI 

LOIALITATE, care se acordă doamnei Anca Sîrghie 
pentru abnegaţia, dăruirea, talentul şi priceperea puse 
în slujba jurnalismului, în întreaga carieră.” Aşadar, 
noua diplomă avea deschidere panoramică spre toţi cei 
peste 45 ani de când sunt prezentă în presă. Atunci am 
realizat cu cât discernământ axiologic se mişca domnul 
Glăvan printre ziarişti şi oameni de cultură. Cum i-o fi 
cântărit pe fiecare? O asemenea pătrundere psihologică 
şi atâta cernere fină a valorii în lumea esteticului nu are 
oricine. După aproape o jumătate de secol de exprimare 
publicistică, era prea neaşteptat ca în nicio săptămână 
să primesc două distincţii atât de diferite din partea 
UZPR. Era ca o încununare pe care o datoram aceluiaşi 
om, care mi-a sădit pentru mai departe încrederea că 
ceea ce fac este necesar pentru societate. 

Avea Doru Dinu Glăvan un aer de discret pater 
familias, care se trăda arar, la ocazii mari. Altfel îl 
simţeai prieten, un prieten devotat, om de nădejde. 
Din Amărăşti, unde era musafirul lui Alexandru 
Cetăţeanu, venit din Canada la moşia lui vâlceană, 
m-a salutat prieteneşte împreună cu publicistul Miron 
Manega, cu care urma să aibă o acţiune la Bacău. 
Acolo a şi plecat şi s-a întors contaminat cu virusul 
cel mai parşiv, care încearcă întreaga omenire. Ultima 
dată când am vorbit la telefon, el ajunsese bolnav la 
Reşiţa, unde era tratat de fiica lui, cea care de doi ani 
face numai acest lucru. Era pe mâini sigure, aşadar. 
Tocmai de aceea, i-am vorbit de fiul meu care atunci 
se contaminase şi doream să aflu ce recomandă fiica 
lui Doru ca tratament. Mi-a promis ajutor, dar în 
zilele care au urmat el nu mai răspundea la telefon. 
Nu puteam să gândesc nimic periculos, doar doctoriţa 
de la Reşiţa avea multă experienţă, nu-i aşa? Subit, 
am aflat că tocmai când părea izbăvit de virus şi se 
bucura că va primi certificatul de „Trecut prin boală”, 
el a plecat la Domnul. Mi-am amintit de filosoful 
Constantin Noica spunând: „E foarte curios. Se moare 
de milioane de ani şi lumea nu s-a învăţat cu asta.” 
Da, va trebui să ne învăţăm cu perspectiva că omul 
acesta nu va mai răspunde prieteneşte la telefon, că nu 
vom mai plânge pe umărul lui, dar că destinul lui ne 
oferă o lecţie a modestiei, a discreţiei, a entuziasmului 
faptei nu al vorbelor, pe care să le ferim de fals şi de 
minciună. Fără vreo retorică a jelaniei, să reţinem de la 
Doru Dinu Glăvan că există o aristocraţie a spiritului 
prietenesc sau cum spunea Nietzsche „virtutea ce 
dăruieşte este virtutea cea mai înaltă!”.
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FAPTE

L-a iubit fără margini pe             
     Eminescu!

Blând, cu o înţelepciune ieşită din comun, sfătos şi 
întotdeauna la el cu o vorbă bună, chiar şi atunci când nu 
ar fi trebuit să îmbrace haina toleranţei, prietenos din fire, 
cu o forţă de muncă nepieritoare, aşa l-am cunoscut pe 
Doru Dinu Glăvan pe vremea când era o voce unică la 
Radio Reşiţa, studioul pe care l-a zămislit, l-a crescut 
şi l-a ridicat la stadiul de simbol al Banatului şi nu 
numai Gheorghe Păun.

Tot aşa l-am cunoscut şi pe vremea când bătea, de la o 
uşă la alta, la porţile marilor instituţii naţionale pentru 
ca Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România 
(UZPR) să devină o voce inconfundabilă în peisajul 
cultural-ştiinţific al României. Academicianul 
Gheorghe Păun Ion Otiman,  fost secretar-general al 
Academiei Române în două legislaturi, mi-a povestit, 
mai zilele trecute, de câteva ori că Doru Dinu Glăvan 
a trecut pragul Academiei pentru a-l convinge pe 
academicianul Eugen Simion că profesiunea de 
ziarist nu este o îndeletnicire oarecare, ci o activitate 
de creaţie. Cu aceeaşi pricepere şi dăruire, cu o 
abnegaţie stăruitoare a deschis şi uşa altor instituţii şi 
nu s-a lăsat frânt până când organizaţia noastră nu 
a devenit uniune de creaţie şi utilitate publică, care 
mai apoi a fost ridicată de către Doru Dinu Glăvan 
pe podiumul de stindard.

Cum spuneam, l-am cunoscut. Pot spune că l-am cunoscut bine. Sufletul mi se frânge, la gândul că de-
acum suntem nevoiţi să vorbim despre Doru Dinu Glăvan la timpul trecut. Pierderea este irecuperabilă. A 
fost un om cu principii, a fost un om extraordinar, un coleg şi prieten bun, cooperant şi plin de iniţiativă, un 
manager desăvârşit, militând mereu pentru dreptul şi unirea breslei jurnaliştilor, atât de bulversată astăzi. 
A iubit gazetăria, a iubit microfonul, a iubit românii şi România. A fost un patriot în cel mai nobil sens al 
cuvântului. L-a iubit fără margini pe Eminescu!

Am avut, împreună, întâlniri, la Bucureşti ori la Timişoara, era deschis dialogului, de fiecare dată aveam 
impresia că acest om încorporează, în propria-i fiinţă, înţelepciunea unui întreg univers. Era plin de idei şi 
un portofoliu de proiecte. Şi mai avea o calitate: prietenia. Ştia să-şi aleagă şi să-şi iubească prietenii şi, 
deopotrivă, omenia, atât de elocvent versificate în Imnul jurnaliştilor.

Am pierdut un Om. Am pierdut un Prieten. Am pierdut un Manager. Un extraordinar Manager al Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti din România. Ce mai putem face? Să-i păstrăm vie amintirea, dar mai cu seamă 
să-i ducem mai departe proiectele. „Astfel, mă-nfioară dorul”. (Mihai Eminescu).

? Conf. univ. dr. Ioan DAVID
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Moartea Președintelui Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România este un eveniment care 
convoacă și cere un răspuns – uneori în mod tăcut, 
întotdeauna clar. „Evenimentul survine ca un apel”, 
citeam pe când eram la mănăstire la Dervent din 
Jean-Luc Marion, Certitudini negative (Deisis, Sibiu, 
2013). Atunci când e vorba de evenimente „nu poţi 
atât să le cuprinzi / înţelegi, cât mai degrabă să fi 
cuprins / înţeles de ele – non tam capere ab ipsis capi 
(Descartes, Meditatio, III, AT VII, 52, 15 sq ; Primae 
Responsiones, ibid, 114, 7)”.

Actul puterii la Glăvan este limitat, s-a lăsat numit 
după actul puterii înseși conceput (și menţionat) ca 
posibilitate, nu după simpla asumare a puterii într-un 
act. De la acest punct de vedere încolo, vom înţelege că 
Doru Dinu Glăvan ne-a dat un dar care poate fi redus 
la donaţia lui. Atât, nimic mai mult. Prin el, Uniunea 
a devenit o „de creaţie de utilitate publică”, o entitate 
care, cu excepţii, nu a eșuat la separarea neofiţilor și 
impostorilor de profesioniști și de oameni de caracter, 
i-a protejat pe ultimii și i-a dus în faţă, le-a consacrat 
demnitatea, le-a sporit puterea și, să nu fim ipocriţi, i-a 
ajutat pe mulţi ziariști să trăiască puţin mai bine. 

¯

Glăvan era în spital la Reșiţa când i-am 
trimis un mesaj telefonic cu tâlc, dar și crezând  
că-l distrez: „Nu te speria, Covid e o mișcare de masă, 
doar pentru mata e o lovitură de stat”. Bănuiesc că 
atunci și-a amintit un eveniment colorat din tinereţe, 
la care nu a răspuns niciodată. Cândva, la Radio 
Reșiţa, tânărul Glăvan, „internaţionaliza” frecvenţa 
undelor din Caraș-Severin prin Moldova –Nouă până 
la românii din Valea Timocului. Și ca în toată viaţa 

lui, nu ducea lipsă de curaj și tenacitate. E posibil 
ca temerarele sale acţiuni să fi deranjat sau să fi fost 
răstălmăcite de București. Se pare că atunci Glăvan 
a reacţionat cu ţâfnă, nu a răspuns. Anii au trecut, la 
București, Chișinău, Reșiţa, Novi-Sad sau Debreţin, 
Glăvan se vedea cetăţean al României dodoloaţe.

Eram, cu el și cu Firiţă Carp, acasă la mine, la 
Slobozia. Mâncam brânzeturi și beam ţuică de Buzău. 
Avea să se întâmple mai târziu, pe Glăvan l-a tras aţa 
încă o dată spre ţinutul cioplitorilor de piatră, a viilor 
și livezilor de pruni, a covrigilor de Pleșcoi. Pentru el 
la Buzău a început sfârșitul.

Și pe când vorbeam de utilitatea tipografiei UZP, 
m-a sunat Ioan Talpeș, fostul șef SIE.     I-am dat 
telefonul președintelui să se salute cu generalul. 
Amândoi protagoniștii erau din același judeţ, cred că 
și vecini, ca să vezi brodeală! Peste câteva secunde, 
Glăvan a închis telefonul și cu glasul celui care cade în 
gol: „Îi sunt dator un răspuns, știu, dar e târziu...” Am 
revăzut cartea lui Jean-Luc Marion, după Augustin și 
Pascal (și Heidegger!) există adevăruri pe care nu le 
cunoaștem decât numai dacă le iubim.

Cu același sens: Glăvan știa că sunt prieten cu Horia 
Alexandrescu, m-a rugat să-i mijlocesc reapropierea 
de om și de jurnalist, cu care se supărase la un bal al 
Uniunii, un loc cu multe discursuri și urări. E sigur că 
atunci nici unul nici altul nu au știut dacă ochii lor sunt 
închiși, cum ar fi spus August Strindberg. Apoi, Horia 
s-a grăbit, a luat-o dincolo înaintea prietenului său. 
După anunţul șocant de la TVR, Glăvan m-a sunat. Ca 
la Slobozia, a repetat aceleași cuvinte: „Îi eram dator 
un răspuns, știu, dar e târziu...”. Peste un anotimp 
s-a despărţit de noi și Președintele. Am auzit, parcă la 
Philip Dick, că după ce oamenii mor, conștiinţele lor 
se mută într-o „durată de înjumătăţire”. După o viaţă 
înfășurată pe mosorul UZPR...

¯

Când m-a primit prima oară în biroul său de 
președinte, am avut impresia că federalizez cu ușile 

Cetăţean al României 
dodoloaţe
? Răzvan CIUCĂ

Doru Dinu Glăvan a trăit marele adevăr... 
Nu e o alarmă falsă. În jurul mesei e 
zgomot, se aud discursuri. Cel plecat 
nu și-a pierdut patria și casa i-a rămas 
părintească.

F Continuare în pagina 18
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M-am născut în timpul furtunii. Am învățat să mă 
adăpostesc îndărătul propriilor gânduri, atunci când 
vijeliile ideologice vin și trec, cu nonșalanța specifică 
oricărei urgii și să privesc cu un justificat scepticism 
orice declarație prea sonoră. Am crescut la umbra 
oamenilor echilibrați și a cuvintelor bine cumpănite, 
învățând să deosebesc trâmbițașii de oratori și 
oportuniștii de persoane verticale, extraordinare.

L-am cunoscut pe Doru Dinu Glăvan în zilele acelea 
lungi, când apartamentele cenușii, comuniste – prost 
încălzite iarna și dogoritoare vara –, se însuflețeau, 
căpătând alte culori și altă atmosferă, prin prezența 
providențială a aparatului de radio, acordat pe singurul 
post disponibil în acel moment: cel public. L-am 

ascultat pe acest jurnalist, de sute de ori, primindu-l, 
alături de alte voci fără de chip din acele vremuri, în 
familia mea, printre prietenii de atunci care înseninau 
o perioadă marcată de restricții și bizară uitare de sine. 
L-am admirat și i-am păstrat, de-a lungul timpului, un 
respect pe care îl merită, întotdeauna, persoanele cu 
o statură impresionantă care au marcat copilării și au 
definit parcursuri prin viață.

Anii au trecut, presărați cu evenimente care au 
modificat direcția către care năvălesc norii, însă 
furtuna a continuat. Licențiat în Teologie, dar și în 
Jurnalism, aflat în căutarea cuvântului care să cuprindă 
ideile, fără a se substitui lor, l-am descoperit pe Doru 

Drumeţ oglindit 
în ochiul furtunii
? Pr. Alexandru PRIPON

Furtuna a venit demult… A stins felinare și speranțe sub neguri și aparențe, a năruit 
vremurile sub hachițele vremii, a răsturnat orice scară, apoi a răvășit către rătăcire orice 
scală a valorilor. A transformat înfrigurata căutare a devenirii umane într-o atotștiutoare 
autosuficiență, ostracizând tot ce era nobil, dincolo de zările perpetuu întunecate...

F Continuare în pagina 18
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Dinu Glăvan – omul de cultură. Pe cel care s-a luptat 
pentru ca jurnalismului să i se recunoască, natural, 
calitatea incontestabilă de act creator. Pe cel care 
stăruia asupra rolului de netăgăduit al deontologiei, 
arătând că breasla creatorilor de media trebuie privită 
dincolo de pata de culoare, stridentă, a gazetarilor 
– unii dintre ei – agramați, greșit informați sau rău 
intenționați. „Jurnalistul trebuie să fie echilibrat”, 
spunea, într-o emisiune TV, iar aceste cuvinte ar 
trebui gravate în însăși esența profesioniștilor mass-
media, cu riscul așezării lor, definitiv, în truism, nu în 
catastiful vorbelor relativ noi, care pun pe gânduri...

Sunt membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
Româna (UZPR) și am considerat încă de la început 
acest lucru ca pe o onoare. Cu atât mai mult cu cât 
printre cei pe care i-am putut numi, cu sfioasă mândrie, 
colegi se afla și Doru Dinu Glăvan, conducătorul 
acestei asociații de prestigiu. Am fost mirat că, atunci 
când a vizitat Buzăul, președintele UZPR mi-a vorbit, 
cunoscându-mi atât numele, cât și profesia. Politicos 
și demn, cu acea distincție inconfundabilă, s-a prefăcut 
– cred – că nu vede admirația copilului de odinioară 
aflat în fața „vocii de la radio”. Mi-a oferit un sfat, 
adresându-l, cu eleganță, la modul general, tinerilor, 
apoi a zâmbit când i-am spus că, odată trecut de 40 de 
ani, nu mai eram tânăr. Eram. Sunt. Și, pentru a-i duce 

la îndeplinire povața de atunci, voi fi tânăr încă mult 
timp de acum încolo. Urmând exemplul domniei sale.

În urmă cu doar câteva săptămâni, aflat tot la 
Buzău, la o acțiune a filialei locale UZPR, l-am văzut 
neschimbat, în aparență. Era, însă, preocupat, dar 
și puțin obosit, ca un drumeț prin urgie care nu își 
permite să se oprească, amăgit de aparenta liniște, ci 
merge mai departe, oglindindu-se în ochiul furtunii. 
Am vorbit, foarte puțin, iar eu m-am mirat că, din 
nou, îmi cunoștea numele. Și mi-am propus ca, data 
viitoare, să îi spun mai multe lucruri. Lucruri de 
care îmi aduc aminte acum, cu un zâmbet trist, când, 
făcându-mi datoria de preot, dar și de copil crescut la 
umbra vocii sale, îl pomenesc, în rugăciune. Într-o zi, 
cu nimic deosebită de altele, când furtuna își continua 
parcursul prin lume și prin suflete, Doru Dinu Glăvan 
s-a oprit pe marginea drumului, să se odihnească. Și 
ne-a lăsat singuri, cu aceeași eleganță dintotdeauna, 
să ducem noi mai departe strădania sa de o viață: 
jurnalismul ca misiune, nu ca meserie.

„Lupta cea bună m-am luptat, călătoria am 
săvârșit” (II Timotei 4, 7)... Acolo, la capătul cărării, 
sper din toată inima că l-au așteptat liniștea, pacea, 
bucuria bine-meritate. Și mai sper că Părintele ceresc 
ascultă acum, zâmbind, lungul reportaj, alcătuit în 
lume, al drumețului care a luptat cu vremurile, oglindit 
în ochiul furtunii. 

și ferestrele prea mult deschise. I-am dăruit cartea pe 
care tocmai o publicasem, „Între oglinzi și amintiri”. 
Când m-a întrebat, răsfoind filele primului volum, ce 
vreau să-l rog, i-am răspuns cu Mitropolitul Antonie 
de Suroj: „Se mai poate ruga omul contemporan?” 

Adesea noi reacţionăm la diferite evenimente în 
genul oglinzii... Când a înţeles că îmbrac veșmintele 
mântuirii, m-a rugat să-i pomenesc familia, neamul și 
pe cei apropiaţi (nu erau mulţi, aveam să-mi dau seama 
în toată vremea la Liturghii): Oana, Andra, Daria, 
Mihai, Ica, Cecilia, Oti, Florin, Miron, Firiţă...

Drumeţ oglindit în ochiul furtunii

Cetăţean al 
României dodoloaţe

F Urmare din pagina 17
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„Minunată-i prietenia...”

Versurile scrise cu ani în urmă într-un apartament de 
la etajul 2, de pe Bd. Muncii, în serile cu acordeonul dr. 
Pătruț Iliasă și a chitarelor bine acordate, 
într-o bucurie nedisimulată, ne 
însoțesc și azi, devenind, în timp, 
Imn, preamărind unul dintre cele 
mai umane sentimente- prietenia, 
cu tot ce poate subsuma: 
atașament, respect reciproc, 
simpatie, năzuințe și aspirații 
comune, afecțiune. Legătura 
stabilită în ani ne-a dat încredere, 
stabilitate, coerență, corelație, 
speranță. 

Într-o lume consumistă bazată, 
din păcate, pe verbul A AVEA, 
noi am trăit sub deviza lui 
A FI. Doru Dinu Glăvan 
a construit mult pe plan 
local. De la postul Radio 
Reșița, la Clubul de Inot 
Masters Reșița 07 al cărui 
membru fondator a fost, 
de la Filiala Academiei 
Olimpice Caraș-Severin, 
la Fundația Radio Semenic. 
„Dacă stăm numai în lumea 
în care suntem obișnuiți 
să stăm, ne socotim prea 
importanți. Nu e bine să ne 
socotim prea importanți. E 
bine să vedem mai clar care 
e locul nostru în lume - și 
locul tău în lume îl descoperi 
numai mergând departe de 

locul unde te știu oamenii și te salută.” (prof. univ. dr. 
Mircea Miclea). 

DDG, ieșit la pensie, a luat drumul capitalei spre 
cel mai important, poate, proiect al său. Redefinirea 

Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Și a 
demonstrat că poate fi factor de coeziune. Același 
renumit psiholog, prof. univ. dr. Mircea Miclea, 
într-un interviu acordat Andreei Roșca, afirma: 
„Cred că oamenii pot să intre în două categorii: 
oameni bălți și oameni râuri. Oamenii bălți sunt 

oamenii care sunt foarte sensibili la ceea ce se 
întâmplă în jurul lor, reacționează repede, imediat 

simt din ce parte bate vântul, își schimbă 
direcția dacă bate din altă parte, 

se mișcă foarte sensibil 
în funcție de ceea ce 
se întâmplă în context. 
În realitate, ei stau pe 
loc. Pe termen lung, se 
înnămolesc și devin 
mlaștini. Ăștia sunt 
oamenii bălți. Oamenii 
râuri sunt cei care au 
un proiect personal 
sau niște obsesii, niște 
lucruri în care cred 
și încep să meargă 
în direcția respectivă. 
Sigur, au și zile foarte 
proaste, ca orice râu care 
e la început, care pică și se 

sparge în nu știu câți stropi, 
și matca e greu de făcut la 

început, dar după aceea e 
mai adâncă și mai adâncă. 

? Camelia DUCA

Scriam, în iunie 2021, pentru volumul tipărit de UZPR cu ocazia aniversării a 75 de ani: 
„... Iubit de unii, contestat de alții, Doru Dinu Glăvan este pentru mine părinte spiritual și 
prieten adevărat. Acel prieten pe care poți să-l suni la orice oră din zi sau din noapte care-ți 
va răspunde calm și cald și-ți va da încredere în tine. Acea mână întinsă care te ajută să sari 
peste șanțuri. Acel prieten alături de care poți să mergi în întuneric. Acel prieten de-o viață 
alături de care cânt: „Minunată-i prietenia / Cel mai scump și drag cuvânt / O-nțeleg numai 
aceia / Care-n viață știu a fi / Omenoși cu oamenii”. 
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După aceea ești un râu care curge într-o direcție clară, tot 
mai liniștit și tot mai puternic. Ăștia sunt oamenii râuri. 
Oamenii care au vectori, care tot timpul spun: „OK, și 
care îi vectorul meu? Încotro mă duc eu?”. Nu contează 
ce se întâmplă în jurul lor, chiar dacă vine o furtună peste 
ei, mai ies din matcă, dar revin. Eu cred că mai degrabă 
e important să fim oameni râuri decât oameni bălți, 
care avem vectori și reflectăm asupra noastră și asupra 
informației pe care o primim, și nu să ne uităm mereu la 
alții.” Doru Dinu Glăvan a fost un OM fluviu.

Nu pot să nu amintesc experiența pe care am trăit-o 
aici, în Cetatea de Foc, în zilele de 15 și 16 martie 2013 
când, la Reșița, s-au desfășurat „Zilele Lumină Lină/
Gracious Light’s Days“. A fost a XVIII-a ediție de când, 
anual, revista de spiritualitate și cultură românească 
Lumină Lină/Gracious Light care apare la New York, prin 
președinte pr. prof. dr. Theodor Damian și echipa sa de 
redacție, a coalizat jurnaliști, scriitori, oameni de cultură 
de dincolo de ocean și din România, aducând lumina lină 
a culturii mai aproape de cititori, păstrând viu spiritul 
românesc, alinând dorul de casă, scurtând distanțe între 
oameni, închegând prietenii, ducând cuvântul scris acolo 
unde-i este locul: în sufletul cititorilor. Manifestarea, 
organizată de UZPR cu sprijinul Consiliului Județean 
Caraș-Severin și în colaborare cu Societatea pentru 
Cultură Metarsis și Asociația Radio Semenic a fost 
coordonată cu profesionalism de cel care a fost Doru 
Dinu Glăvan. Aflat în  primul mandat de președinte al 
UZPR, promotor al valorilor culturale și spirituale de 
certă valoare, organizator de excepție, într-o desfășurare 
fără cusur, „Zilele Lumină Lină / Gracious Light Days” 
au reunit la Reșița, într-un mare eveniment al diasporei 
româno-americane, protopopi și preacucernici părinți, 
poeţi și scriitori, jurnaliști și oameni de cultură. Reșița i-a 
avut oaspeți pe: preot prof. dr. Theodor Damian, Muguraș 
Maria Petrescu, Eugen Evu, Mariana Pândaru, Ioan N. 
Roşca, George Stanca, Petre Tănăsoaica, prof. univ. 
dr. Mihaela Albu, Dan Anghelescu, Florentin Popescu, 
Cornel Ungureanu, Aurel Pop, Mariana Pândaru, 
Gheorghe Jurma, Paulina Popa, Ada D. Cruceanu, Ioan 
Petraș-Arbore, Anca Sârghie, Gheorghe Puiu Răducanu, 
Vasile Petrică, Petru Bungărzan, Liubiţa, George Precup, 
Ilie Cristescu, Petru Berbentia și mulți alții. 

Sâmbătă, 16 martie 2013, oaspeţii Zileor Lumină 
Lină / Gracious Light au văzut o parte din frumuseţea 
Banatului de Munte, apreciind traseul de la Reşiţa la 
Oraviţa ca fiind spectaculos. Ajunşi la Oraviţa, la cel 
mai vechi teatru din ţară, au fost întâmpinaţi de istoricul 
Ionel Bota, directorul Centrului Cultural Teatrul Vechi 
Mihai Eminescu, preşedinte al Clubului Mitteleuropa 

al Intelectualilor Cărăşeni - chiar în clădirea copie 1/6 
a Burgtheater din Viena, oferind date preţioase despre 
edificiu care poartă numele poetului nostru național. 
Istoricul ne-a condus, apoi, într-un alt lăcaş conservat 
cu acribie: cea mai veche Farmacie Montanistică 
(Minieră) din România, fondată în 1763.  

Au fost, în 15-16 martie 2013, Zilele Lumină 
Lină / Gracious Light, ed. a XVIII-a.  Lumina lină, 
mângâietoare, a Culturii. Cultura care mângâie, 
diferentiază şi, dincolo de orice orgolii, uneşte. Unul 
dintre primele evenimente de aploare organizate, 
„acasă”,  de Doru Dinu Glăvan în primul său mandat de 
președinte al UZPR. Reșița a fost pentru 2 zile, centrul 
jurnalismului cultural românesc, de aici și de dincolo. Și 
cred că de atunci a înflorit ideea de a considera Uniunea 
ca fiind una de creație și de utilitate publică. 

 „Ar fi de prisos a discuta teza că omul e în esența 
lui o ființă eminamente ideală. Ceea ce face un om de 
bună voie, sub impulsul naturii sale morale, nu seamănă 
nicicând cu ceea ce face silit, numai pentru plată sau 
numai pentru câștig. Se vede dar câtă importanță are 
educația care tocmai îl deprinde a face de bună voie, 
fără speranță de plată sau teamă de pedeapsă, ceea ce 
e bun, drept, adevărat. Învățătura numai ca atare nu are 
a face cu creșterea. Învățând pe de rost numirile tuturor 
orașelor de pe pământ și toate formulele chimice, toate 
numele speciilor de plante și de animale, această masă de 
cunoștințe, oricât de nouă ar fi pentru o inteligență, n-o 
fac nici mai iubitoare de adevăr, nici îndemânatică de a 
judeca și de a distinge drept de strâmb. Învățătura consistă 
în mulțimea celor știute, cultura în multilateralitatea 
cunoștințelor, creșterea nu consistă nici într-una, nici 
într-alta. Ea consistă în influența continuă pe care o au 
lucrurile învățate asupra caracterului și în disciplinarea 
inteligenței. Când aceste două lipsesc, oricât de multe 
și-ar fi apropiat capul în mod mecanic, omul simte în 
sine un gol moral, care din toate e cel mai insuportabil 
și care conduce mintea nedisciplinată la cele mai triste 
abateri.” (M. Eminescu, Opere vol. XI, p. 307)

Doru Dinu Glăvan și-a dus propriile bătălii. Nu s-a 
victimizat. Și-a trăit înfrângerile, a luat decizii asumate, 
a acționat hotărât. Și-a savurat victoriile și s-a bucurat. 
Antiteza învins - învingător a fost soluționată tranșant 
prin tot ceea ce a clădit. A construit punți. Omul-fluviu 
și-a stabilit bine matca pe care a lăsat-o moștenire 
generațiilor următoare. Apoi, într-o zi de toamnă arămie, 
s-a întrupat în lumină lină, plecând să se odihnească 
puțin... Vom mai cânta, cândva, împreună. „Minunată-i 
prietenia / Cel mai scump și drag cuvânt / O-nțeleg numai 
aceia / Care-n viață știu a fi / Omenoși cu oamenii”.               
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Proiecte din trecut 
– amintiri din viitor

Amintiri din viitor. Acest timp, piedut în fuga clipei, se transformă însă 
într-un timp interior, al rememorării, în care închidem, ca-ntr-o casetă 
cu bijuterii de familie, oameni, locuri și întâmplări care ne-au marcat 
sufletește, ori care ne-au marcat devenirea. Acolo, în această casetă cu 
amintiri prețioase, am depus, mai ieri, (încă) un părinte spiritual și un 
mentor, grăbit prea mult de timpul nerăbdător spre adăpostul cald al 
memoriei noastre. 

Proiecte de viitor. Îmi amintesc de parcă a fost ieri... sau alaltăieri?... 
Venism atunci cu o tolbă de proiecte, multe proiecte de jurnalism 
școlar, de colaborări cu instituții muzeale și culturale din București, cu 
teatre, licee și facultăți umaniste. Aveam așteptări tinzând către zero 
și, ca urmare, speranța coborâtă în bernă, mai ales că documentația era 
stufoasă și brazda multora dintre instituții greu de desțelenit. Minune, 
însă! Toate au fost primite cu răbdare, deschidere și încredere, cu sfaturi 
și sugestii ce dovedeau o uluitoare știință a ierarhiilor instituționale, a 
zonei administrative și, mai ales, a oamenilor, care m-a învățat că nu 
există „nu se poate”, ci doar „nu pot”. Am organizat astfel dezbateri pe 
teme literare și jurnalistice cu elevi și studenți, concursuri de jurnalism, 
sesiuni academice de comunicări la sediile diverse ale Uniunii, care 
au făcut deschis gustul pentru breaslă al următoarelor generații de 
ziariști ori au ajutat prestigioase reuniuni științifice să-și urmeze cursul. 
„Proiecte de viitor”, le spunea hâtru, închizând în pleonasmul voit 
convingerea „lucrului făcut bine și cu bătaie lungă”, util celor ce vor 
urma. Toate astea – și multe, multe altele – au făcut ca în liderul UZPR 
să pot găsi întotdeauna un sprijin, dar și un mentor, închizând în acest 
cerc de colaborare perpetuu eterna temă a căutării timpului și a tatălui 
spiritual pierdut. 

Proiecte de trecut. Îmi amintesc de parcă a fost ieri... sau alaltăieri?... 
Vin acum cu o tolbă de amintiri, cu „proiecte de trecut”, din care curg, 
pe cărarea interioară, firimituri roditoare, cu bună recoltă profesională în 
viitor. E un timp pierdut și regăsit mai apoi, în ceea ce un Om este și lasă 
în urmă, renăscând în ceea ce a clădit (căci „toți se nasc spre a muri”, dar 
mor spre a renaște) – o uniune de creație puternică și funcțională, alături 
de o revistă de specialitate de ținută, o sumă de urmași profesionali 
valoroși, o mulțime de proiecte finalizate și, mai ales, o mulțime de 
oameni, prin existența cărora a trecut luminos și care-și vor aminti, 
cu siguranță, la capătul unei colaborări ziditoare de suflet și profesie, 
de Doru Dinu Glăvan, cu căldură și limpezime, de parcă a fost ieri-
alaltăieri. Sau mâine?...

? Corina POPESCU

„Orbit trebuie să fie 
acel guvern care nu-şi 
dă seamă de simptomele 
politice ale acestei stări 
bolnăvicioase de lucruri. 
În toate unghiurile 
României se formează 
grupuri de nemulţumiţi 
cu mersul actual al 
lucrurilor. Sînt deosebite 
numirile ce aceste grupuri 
adoptă; un lucru însă 
le este comun tuturor: 
sentimentul de indignare 
şi de exasperare de cele 
ce se petrec zilnic. Şi 
această indignare nu e 
decît prea justificată. 
Ruşine chiar trebuie să-i 
fie unui român cînd se 
pronunţă numele obscure 
a acelor naturi catilinare 
cari formulează voinţa 
statului său în paragrafe 
de legi, indignare cată să 
simţă cînd vede creaturi 
fără principii, fără umbră 
de cultură, avînd numai 
instincte rele, jucînd pe 
reprezentanţii voinţei 
suverane a ţării”.

Mihai Eminescu, 
TIMPUL, februarie 1880
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Moartea unui nemuritor

Am avut șansa de a-l întâlni înainte de toate pe 
calea undelor: în 1985, Daniela Silivaș câștiga titlul de 
campioană mondială la bârnă, iar Doru Dinu Glăvan 
transmitea pentru Radio România Actualități vestea 
pentru milioane de români. Au urmat nenumărate 
alte transmisii sportive care 
ne-au încălzit inimile tuturor 
iubitorilor de sport. Personal, l-am 
cunoscut în 2011. Publicasem 
recent prima istorie a gimnasticii 
feminine românești, Performanță 
și prestigiu, iar omul de sport nu 
rămânea indiferent. A aflat numărul 
meu de telefon, m-a sunat și m-a 
întrebat dacă doresc să o întâlnesc 
pe Nadia Comăneci la Onești. Nu voi uita niciodată 
convorbirea telefonică, detaliile întâlnirii și călătoria de 

la Sibiu la Onești, împreună cu Doru Dinu Glăvan. Am 
descoperit atunci un om extraordinar, cu o memorie 
fabuloasă, dar și un mare iubitor al poeziei religioase 
(cu care mă ocupam atunci în mod special). Șase ore de 
drum au părut o clipă. Cred că am evocat împreună toate 

momentele excepționale din istoria 
gimnasticii și din istoria poeziei! 
La Onești mi-a făcut cunoștință cu 
Nadia și a avut grijă ca timp de două 
zile, mie și soțului meu Francisc, să 
nu ne lipsească nimic și să ne simțim 
minunat. Aprecierea însă nu s-a oprit 
aici. Același inimos și neobosit Doru 
Dinu Glăvan ne-a rezervat o altă 
surpriză: la Reșița, alături de familia 

artistului și fotografului profesionist, colaborator al 
prestigioasei reviste „International Gymnast”, dar și al 

? Maria-Daniela PĂNĂZAN

Un Om excepțional, din categoria 
celor care se nasc foarte rar: jurnalist 
profesionist, de o rafinată cultură, 
iubitor de literatură, coleg și prieten 
desăvârșit. 
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Într-un veac în care a fi bun este o 
ruşine, el nu s-a ruşinat să fie OM 

ziarelor de sport din România, Daniel Motz. Nu aveam 
cum să refuz o asemenea invitație. La Timișoara (cu 
Mihai Junea) sau la Reșița (cu Doru Dinu Glăvan)? A 
fost să fie Reșița. Acasă la Doru Dinu Glăvan, la Radio 
Reșița... dragostea mea, totul a căpătat sens. Am trăit 
momente unice și irepetabile. Întâlnirea organizată 
atunci de minunatul jurnalist Doru Dinu Glăvan ne-a 
marcat definitiv. Am realizat cu adevărat că nu este 
doar jurnalist, ci om de cultură de calitate superioară. 
Am realizat mai multe interviuri pentru Radio Reșița, 
am înregistrat lecturi din poezia religioasă, atât eu cât 
și Francisc. Regalul poetic a completat fericit de poezia 
religioasă. Cea mai mare surpriză a fost pentru mine 
afirmaţia unei angajate care mi-a spus incredibil de 
simplu: „L-aţi găsit pe Domnul Glăvan, cu gimnastica, 
dar şi cu poezia religioasă!”. Mi-am amintit că-mi 
spusese, în timpul călătoriei făcute împreună la Oneşti, 
de intenţia de a realiza la Radio Reşiţa un festival al 
poeziei religioase, dar parcă nu mă puteam gândi atât de 
departe... Acum regret că acest gând nu s-a concretizat 
faptic... A plecat la București, a inițiat seratele 
„Eminescu, jurnalistul”. Cine știe? Poate în memoria 
Domniei sale se va realiza. 

A iubit oamenii, a iubit cultura, a iubit sportul. A 
creat și a pus temelii unor instituții (dacă ar fi să ne 

gândim doar la Radio Reșița, la Academia Olimpică, 
filiala Reșița, la UZPR al cărei președinte a fost și câte 
nu ar mai fi de spus?!). Recent, cu o săptămână înaintea 
plecării dintre noi, trebuia să ne întâlnim la Colocviul 
Internațional „Emil Cioran” de la Rășinari. Așteptam 
cu emoție reîntâlnirea și să-i propun câteva proiecte 
care leagă o prietenie culturală deosebită. Știam că 
va fi un moment deosebit. Nu s-a realizat întâlnirea 
atunci, fiind amânată pentru 13-14 noiembrie, din 
cauza îmbolnăvirilor de Covid. Duminica la amiază, 
Daniela Uchiyama din Japonia, mi-a trimis un mesaj 
scurt pe WhatsApp: „S-a stins Doru Dinu Glăvan”. Nu 
am crezut inițial. Un asemenea om este nemuritor. Și 
totuși... S-a stins un Om, dar a rămas o flacără. S-a stins 
un om, dar a rămas o Operă. Imaginile vieții lui Doru 
Dinu Glăvan și evocările ce vor avea, fără îndoială, loc 
în fiecare an, ne vor aminti că am fost contemporani 
cu o voce de aur a radioului, cu un om de cultură 
excepțional, cu un jurnalist dedicat, profesionist. În 
corul îngerilor, vocea sa va răsuna: „Din Montreal, vă 
transmit că noua campioană mondială la bârnă este 
românca Daniela Silivaș...” Pentru mine, Doru Dinu 
Glăvan rămâne un Om care a respectat valorile, care a 
crezut în puterea cuvântului scris și vorbit. 

Ad astra per aspera!

Oraşul nostru a căpătat în anul acesta un aer tot mai trist. Dar acest sentiment nu-i doar al 
nostru - al acelor rămaşi, dar şi al sfinţilor, cărora li s-au astupat gurile şi li s-au pus măști pe 
chipuri, aşa încât să nu le mai observăm nici măcar lacrima. A fost parcă un an blestemat, ca 
şi cum, cineva a pus mâna pe-o cutie de chibrituri şi printr-o joacă a aprins şi a stins fiecare 
chibrit. Iar odată cu el şi clipele celor pe care i-am iubit. Sau, ca şi cum, cineva tot încearcă 
să ne înveţe ce înseamnă – neplânsul. Şi e dureros. Atât de dureros, că aceşti oameni care au 
răspândit în jurul nostru numai lumină, brusc, ca după o noapte lungă, nu mai sunt. Şi-s prea 
mulţi. Prea mulţi au plecat şi încă mai pleacă… Iar odată cu ei, în sufletul nostru se plimbă un 
vânt din ce în ce mai îngheţat. 

Se pare că Dumnezeu, cu adevărat, îi ia lângă El numai şi numai pe cei mai buni care se 
mută dincolo însoţiţi de aplauzele noastre. Acele aplauze cu care, după ce se închide cortina, 
actorul iese în faţa scenei şi lumea, în semn de admiraţie şi preţuire, se mai ridică încă o dată în 
picioare. În una dintre aceste duminici, pentru Doru Dinu Glăvan, ieşit pentru ultima dată în 
scenă deschisă, s-au ridicat în picioare toţi ziariştii. Pentru că, într-un veac în care să fii bun este 
o ruşine, el nu s-a ruşinat să facă din Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România o Uniune a 
Iubirii, a Bunătăţii şi Prieteniei. Nu s-a ruşinat să fie blând şi corect. Nu s-a ruşinat să fie OM!

? Doina DABIJA
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N-a luat nimic cu el, ci 
    ne-a lăsat totul

S-a întâmplat ca în urmă cu mulți ani, într-o după amiază de toamnă, să primesc un telefon, 
interlocutorul recomandându-se scurt: „Bună ziua, sunt Doru Dinu Glăvan.” Am păstrat și voi păstra 
mereu în memoria auditivă vocile unor jurnaliști de radio și TV care mi-au bucurat copilăria: Cornel 
Pumnea, Sebastian Domozină, Adrian Fetecău, Paul Grigoriu, Doina Jalea, Doru Dinu Glăvan și mulți 
alții, așa că numele celui care îmi telefonase în acea zi m-a făcut să tresar. Mi-a spus că avea numărul 
meu de la o cunoștință comună și că ar vrea să ne întâlnim când trece prin Sibiu, să stăm puțin de vorbă. 
Am stabilit locul și ora și peste câteva zile stăteam la taclale pe terasa de la Bulevard, sorbind câte un 
ceai. Nu îl văzusem până atunci, dar aveam impresia că îl cunosc de o viață și am închis de câteva ori 
ochii în timp ce îmi vorbea, ca într-un joc al întoarcerii în timp, în vremea transmisiunilor sale de la 
diferite competiții sportive.

Am discutat atunci multe și am descoperit că împărtășeam valori și idei comune, suferind amândoi 
de acel soi de naivitate care îi face pe mulți să te considere un idealist botezat în apele utopiei. Iubea 
mult meseria de gazetar și vorbea cu patimă despre onoarea care ar trebui să-i călăuzească pe toți cei 
din breaslă. Mi-a plăcut că avea și ceva de naționalist moderat, regăsindu-mă oarecum în atașamentul 
pe care îl nutrea față de reperele românești solide. S-a legat, de atunci, între noi, o prietenie pe care o 
voi păstra și după ziua de duminică, atunci când Doru Dinu Glăvan a plecat către o altă lume, poate 
mai puțin încrâncenată, mai puțin decimată de nemeritatele pedepse aplicate de maeștrii încoronați și 
neîncoronați ai dihoniei. 

Se simțea bine la Sibiu și își făcuse o mulțime de prieteni aici. Venea deseori în redacția Tribunei, unde 
se întâlnea cu jurnaliști din Sibiu, tineri sau mai puțin tineri, iar din când în când ne spunea autoironic: 
„Chemați și colegi mai tineri, să nu fim numai noi, dinozaurii!”. Era un îndemn la atragerea în Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din România, al cărei președinte era, a colegilor care își fac meseria cu pasiune 
și discernământ, iar visul lui Doru Dinu Glăvan era ca acest organism să crească permanent, calitativ, nu 
doar cantitativ, să îi aducă sub același acoperiș pe toți acei ce fac gazetărie din pasiune. 

Dincolo de subiectivismul meu, dat de nostalgia transmisiunilor de la radio, din copilărie, l-am 
apreciat pe Doru Dinu Glăvan pentru încăpățânarea cu care a promovat interesele ziariștilor, dezvoltarea 
și impunerea UZPR în societatea românească, dându-ne nouă, celor ce practicăm această meserie, un 
plus de siguranță și, mai mult, sentimentul că, uniți, suntem mai puternici. Nu știu de ce, poate pentru 
că îl știam de o viață, Doru Dinu Glăvan mi s-a părut nemuritor, iar duminică am primit cu toții năuciți 
vestea tristă a plecării lui. N-a luat nimic cu el, lăsându-ne amintirea omului cald, blând, îndrăgostit 
lulea de meseria de jurnalist, servitor fidel al publicului și, în același timp, cloșcă ce își adăpostea puii 
în fața intemperiilor de tot felul. Am simțit întotdeauna că ai ce învăța de la oamenii cărunți, că spiritul 
cuiva nu e legat ombilical de vârsta biologică. Doru Dinu Glăvan încărunțise doar la păr, căci sufletul 
și mintea îi rămăseseră pline de energie și tinerețe. A plecat grăbit, înainte ca vârsta lui biologică să o 
ajungă din urmă pe cea cronologică. Adică tânăr, așa cum va rămâne și în memoria noastră.

? Dragoş BAKO
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În Valea Domanului 
se va aşterne tăcerea...
DORU DINU GLĂVAN a plecat dintre noi 
în acest sfârșit de octombrie, mai frumos ca 
oricând, de-acolo din orașul natal cu care 
se mândrea și pe care prin cuvântul scris ori 
transmis în eter l-a propulsat ca o emblemă 
printre orașele de referință ale României, în 
diverse domenii de activitate. 

Încă de când era elev la 14 ani, a început să 
publice în presa locală, consecvent vocației  de a fi 
în slujba comunității la 18 ani devine oficial și 
colaborator în presa regională. Entuziasmul și 
profesionalismul său îl recomandă a fi cooptat 
ca și corespondent la 19 ani, al ziarului ,,Sportul 
popular”, devenit după Revoluția din1989 
,,Gazeta sporturilor”. 

Calitățile sale de reporter sunt unanim 
apreciate și cunoscute, prilej de a fi angajat apoi 
cronicar sportiv al postului național de Radio, 
continuând în același timp să publice și în presa 
locală. De asemenea, din inițiativa și strădaniile 
lui împreună cu un grup de tineri iubitori de 
cultură, artă și nu numai înființează în 1995, 
la Reșița, Fundația Radio Caraș Severin și tot 
datorită zbaterilor sale în 1996, Radio România Reșița, 
capătă statut oficial de Post Public Local al Societății 
de Radioteleviziune și emite pentru prima dată în eter. 
Un vis împlinit, în fața căruia, Radio Reșița nu poți 
decât a te minuna ,,Ce capodoperă este Omul”. 

Sub conducerea sa, Radio România Reșița ajunge 
cel mai important Post Regional Radio, cu mare 
audiență, cu acoperire nu numai a teritoriului cărășan, 
ci și a teritoriilor locuite de români în Voivodina și 
pe Valea Timocului. El avea harul de a uni spirite și 
caractere de a înțelege durerea celor ce scriu  și plâng 
ca și noi în dulce limba română!

Dincolo de această biografie încărcată de o mulțime 
de evenimente, întâmplări fiecare cu doza de risc 
asumat specific jurnalistului de cursă lungă, dincolo 

de simbolul presei românești și reperul de moralitate 
și echilibru, eu l-am cunoscut pe OMUL cu sufletul 
risipit printre oameni în urmă cu vreo 7 ani la sediul 
din București, acolo unde m-a primit cu brațele 
deschise și  generozitatea specifică bănățeanului. Se 
bucura de veștile aduse de la Timișoara, de acțiunile 
întreprinse în Vestul țării de Filiala UZPR ,,Valerui 
Braniște” la al cărei botez a fost prezent. A fost primul 
care m-a încurajat și susținut, a promovat pe pagina de 
internet a UZPR, Proiectul cultural-artistic ,,Eminescu 
un vis în așteptare”, propus la nivel european de 

Asociația Cultural Umanitară ,,Luceafărul de Vest-
Timișoara. Era un mare iubitor de Eminescu, poetul 
dar și jurnalistul. Îi mulțumesc din suflet, sper și am 
certitudinea că cei care l-am cunoscut și cei care i-au 
fost apropiați profesional vom scrie în continuare 
istoria clipei sau clipe istorice, gândind la mentorul, 
prietenul și simbolul breslei noastre, DORU DINU 
GLĂVAN, și vom face ca ,,Pulsul Uniunii” să bată în 
continuare, într-un ritm de minuni cotidiene benefice 
comunității. 

De-acum pe stadionul din Valea Domanului se va 
așterne tăcerea, orașul cu poeți, scriitori și jurnaliști, 
Reșița, citadela industriei românești, va fi mai tristă cu 
un zâmbet, va fi mai săracă cu o iubire pe care nicio 
altă iubire nu o poate înlocui. 

? Dumitru BUŢOI
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Ultimul eveniment

Însoțit fiind de vicepreședintele 
Miron Manega, președintele 
Doru Dinu Glăvan a fost prezent, 
vineri 8 octombrie și sâmbătă 
9 octombrie 2021, la Buzău, cu 

ocazia manifestărilor organizate 
de Centrul Cultural „Alexandru 
Marghiloman” în colaborare 
cu UZPR, Biblioteca Județeană 
„Vasile Voiculescu”, Ziarul 
„Lumina” al Patriarhiei Române, 
Direcția pentru Cultură a Județului 
Buzău, Editura Detectiv Literar, 
Primăria comunei Pârscov, Muzeul 
Județean Buzău, ca urmare a celei 
de-a XXXIII-a ediție a Concursului 

Național de Creație Literară Vasile 
Voiculescu, un proiect susținut de 
Primăria Municipiului Buzău și 
Consiliul Județean Buzău.  

Vineri, 8 octombrie, președintele 

Doru Dinu Glăvan a depus un 
buchet de flori la bustul scriitorului 
Vasile Voiculescu, aflat în 
parcul din vecinătatea Primăriei, 
apoi s-a întâlnit cu membrii 
UZPR din Buzău în sala „Nicu 
Constantinescu” din Primărie. În 
prezența primarului Constantin 
Toma, președintele UZPR a 
înmânat distincții unor persoane 
cu merite deosebite în domeniul 

presei și a prezentat diferite 
aspecte ale activităților care ur ma u 
să se desfășoare în cadrul UZPR. 
Am constatat o largă deschidere 
față de proiectele propuse în cadrul 
UZPR și ale altor instituții care 
i-au solicitat sprijinul, căldura și 
bunătatea sufletească răzbind prin 
toți porii. 

Sâmbătă, 9 noiembrie, la 
Căminul Cultural al comunei 
Pârscov, a avut loc festivitatea de 
premiere a laureaților Concursului 
Național de Creație Literară 
„Vasile Voiculescu”, președintele 
Doru Dinu Glăvan, înmânând 
premiul Uniunii, premiu învăluit 
în cuvinte simple care au atins 
sufletele tuturor participanților. 

Înainte de a pleca din Pârscov, 
președintele Doru Dinu Glăvan 
a vizitat Casa Memorială „Vasile 
Voiculescu”. Cred că și-a dat 
întâlnire cu Vasile Voiculescu pe 

? Elena CĂPĂŢÎNĂ

Suntem într-o perioadă în care devii reticent la orice 
informație care îți ajunge la ureche. Cauți mai multe 
surse să vezi dacă știrea este adevărată. Și apoi, 
cum poți da crezare unei vești atât de tulburătoare, 
când cu trei săptămâni în urmă te întâlniseși cu 
președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România (UZPR) la o activitate deosebită organizată 
la Buzău?

8 noiembrie 2021. La statuia lui Vasile Voiculescu, 
alături de primarul Constantin Toma
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o alee străjuită de lumină și iubire să-i recite „Poeme 
cu îngeri”. Astăzi, când bate sfios „la poarta cerului”, 

cu siguranță „raza scăpărată” din adâncul minții 
omenești a lui Doru Dinu Glăvan va fi văzută de un 
înger care îi va deschide și, prinzând-o blând, o va 

duce-n „sfânta îngerilor horă”. O lumină adevărată, 
„trimisă în lumile-nvrăjbite”, Doru Dinu Glăvan a 

strălucit în viața lui pe pământ adunând, ca pe 
un mănunchi de raze împletite, pe toți cei în care 
a văzut pâlpâind blânda lumină din sâmburele 
de adevăr, ca o cale de binecuvântare a lui 
Dumnezeu.   

Acțiunea de la Buzău este încă o dovadă că, 
până în ultima clipă a vieții sale,  președintele 
Doru Dinu Glăvan a fost și un promotor al 
culturii și spiritualității românești care și-a 
dedicat întreaga și neobosita sa activitate 
breslei jurnaliștilor, activităților de promovare 
a adevărului, fiind o personalitate marcantă a 

presei românești. 
Noi rămânem acum doar  

cu dorul de Doru Dinu Glăvan...

De ce ne doare așa de mult dispariția 
domnului președinte Doru Dinu Glăvan?  
Unde ești, prieten drag?

Marea și excepționala sa calitate era iubirea, iubirea 
de oameni și iubirea de profesia sa. Ne transmitea și 
nouă marea sa dragoste de țară și dorea ca toți condeierii 
să o facem patrie a sufletului românesc. Când l-am văzut 
prima oară la o întâlnire cu scriitorii, m-a impresionat 
faptul că se vorbea despre el în șoaptă, cu mult respect, 
ca despre o mare personalitate. În discursul dumnealui, 
ne-a spus că scriitorii trebuie să se implice prin tot ce 
fac în viața societății. Avea respect pentru adevăr și își 
asuma toate riscurile pentru a-l susține. Detesta orice 
compromis. Știa să prețuiască valorile și încuraja pe cei 
ce aveau ceva de spus prin pana lor.

Când  m-a primit în UZPR, am înțeles că am intrat 
într-o familie de prieteni dragi. Și ce chip luminos avea 

la Târgul de carte de la Romexpo, când ne prezenta 
fericit, ca pe mari realizări, revista „Cronica timpului” și 
cărțile editurii! Nu s-a temut că vor fi reacții distructive și 
a avut curajul să publice valoroase poezii ale lui Nicolae 
Labiș, în ediție română-franceză, eu realizând traducerea 
în franceză.

Mi-a propus un alt proiect: publicarea cărții mele, 
ediția a doua, „Prin luminile din Țara Luanei” să facem 
mai bine cunoscut Geoparcul Munții Buzăului, propus 
pentru a fi în patrimoniul mondial UNESCO, cum 
pledam eu în introducere.

De ce i-am trimis un e-mail chiar în ziua plecării sale în 
alte constelații, nici azi nu înțeleg... Poate avea nevoie de 
suflete prietene să-i vină aproape, să-i ușureze suferința...

Pentru mine rămâne un prieten drag pe care îl voi 
prețui mereu, căci aparținem aceleași familii spirituale. 
El rămâne icoană vie în sufletele multora…

Se vorbea despre el, în şoaptă, 
ca despre o mare personalitate 
? Ecaterina CHIFU
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Crainic sportiv 
şi promotor al culturii

Mă gândesc la organizarea sărbătoririi Centenarului 
UZPR, dar și la sprijinul pe care l-a acordat filialelor 
din teritoriu. Împreună cu jurnalistul și colegul Vasile 
Filip, președintele Filialei UZPR Arad, am marcat 
Centenarul UZPR cu realizarea (și publicarea) unui 
volum biobibliografic al membrilor Filialei, întitulat 
„VOCI ȘI VOCAȚII JURNALISTICE ARĂDENE 
ÎN UZPR”. Pornind de la relațiile cordiale statornicite 
de-a lungul anilor cu președintele UZPR, Doru 
Dinu Glăvan, l-am rugat, personal, să ne scrie un 
„Cuvânt înainte”. Acesta ne-a comunicat cu multă 
promptitudine că o face cu multă plăcere. 

Într-un timp relativ scurt, după ce a citit manuscrisul 
cărții, ne-a trimis un eseu întitulat „UZPR – un secol 
de neîntreruptă utilitate publică”, evocând momente 
semnificative din istoria Uniunii, conchizând că are 
toate motivele să privească înainte, întrucât UZPR 
este capabilă să atragă tineri jurnaliști, dar și să-i 
țină aproape pe cei care-i dau esența și valoarea, să 
gestioneze o problematică extrem de complexă a 
situației presei în era internetului sau să stea alături de 
entități de înaltă ținută a culturii și mediului academic. 
Era încrezător că UZPR continuă, la scara mileniului 

trei, marele principiu al „părinților fondatori” – 
profesionalizarea prin creația publicistică de mare 
ținută. Mai subliniem că președintele UZPR, Doru Dinu 
Glăvan, a ținut să aprecieze în mod călduros inițiativa 
noastră, de la Arad, de a marca Centenarul Marii Uniri 
de la 1918 și Centenarul UZPR din 1919, dar și 25 
de ani de la înființarea, din inițiativa  subsemnatului, 
a Filialei din Arad, subliniind: „Volumul VOCI ȘI 
VOCAȚII JURNALISTICE ARĂDENE  se înscrie 
în viața filialei locale din orașul de pe Mureș ca un 
eveniment editorial de excepție dedicat Centenarului 
UZPR, și, în același timp „o piatră de hotar” pentru 
viitoarele proiecte editoriale”.

După succesul editorial la care m-am referit, 
contactele (telefonice) s-au înmulțit, președintele 
UZPR mă suna frecvent, având lungi și promițătoare 
discuții pentru noi colaborări editoriale. Cunoscându-
mi monografiile prin dialog pe care le-am realizat cu o 
serie de personalități culturale din județul Arad și din 
vestul Transilvaniei (cu scriitorii și publiciștii Ștefan 
Augustin Doinaș, Ioan Alexandru, Gabriel Țepelea, 
Cornelia Bodea, Viorel Gheorghiși, Valentin Voicilă 
ș.a.), urma să realizăm, în primăvara anului 2022, la 

? Emil ŞIMĂNDAN

Vestea morții președintelui 
Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România 
(UZPR), Doru Dinu Glăvan, 
a fost primită ca un șoc 
neașteptat de către membrii 
Filialei „Ioan” din Arad. Îl 
știam un om sănătos, blând, 
mereu săritor să te ajute 
dacă-l rugai ceva anume 
personal, ori în numele 
conducerii Uniunii pe care a 
păstorit-o cu multe împliniri 
de excepție. 
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Arad, o carte de interviuri pe tema: „Vocea  crainicului  
sportiv și omului de cultură Doru Dinu Glăvan”. 

Avea o mulțime de idei foarte interesante, mi-a 
făcut o lungă pledoarie pentru jurnalismul sportiv și 
cultural. Sportul și cultura constituiau în opinia lui 
Doru Dinu Glăvan două domenii distincte, dar în 
același timp îngemănate în sfera creației. Urma să 
scoatem în evidență trăsăturile culturale ale sportului 
pornid de la aserțiunea că cele două domenii - sportul 
și cultura - se armonizează, iar sportul oferă o superbă 
lecție de morală, caracterizată în fair-play, respectul 
regulilor, spiritul de echipă, sentimentul solidarității, 
comunitatea în joc sau asociație. 

Jurnalismul sportiv și cel cultural – îmi repeta 
mereu – continuă să atragă în mod deosebit publicul 
cititor, ascultătorii de radio și telespectatorii, chiar și 
în era internetului. Sporturile, în viziunea președintelui 
UZPR, sunt acte de creație, întocmai ca și scrisul 
literar sau gazetăresc. Ele se înscriu în sfera esteticului 
pentru că sunt creatoare de frumos, au valența de a fi 
frumoase. Pentru că jocul, ritmul și armonia mișcărilor 
și gesturilor generează (sau degajă) frumusețe, valoarea 
sportului pentru cultură iese și mai mult în evidență. 
Legătura sportului cu arta, cu creația artistică – îmi 
spunea Doru Dinu Glăvan – o putem sublinia și în 
planul imaginației. Deși sportul este îngrădit de reguli, 

de spațiul de joc, acesta dă posibilitatea eliberării unui 
potențial de creație individuală, de inspirație (să ne 
gândim la tenis, la gimnastică, patinaj artistic, fotbal 
și alte discipline). Întocmai ca și arta, sportul poate 
exprima toate sentimentele, toate emoțiile umane, fie 
direct, fie prin „actorul” din arenă, fie prin simpatie 
în rândurile spectatorilor. Prin asemenea reflecții, 
președintele Doru Dinu Glăvan considera sportul ca 
un element de cultură. Iar în ceea ce privește ziaristul 
sportiv, din perspectiva expresivității, publicul intră 
în contact nu numai cu informațiile cuprinse în 
mesajul reporterului, ci și cu vocea acestuia, voce 
care, în ceea ce-l privește pe Doru Din Glăvan, a fost, 
în tinerețea generației mele de octogenar, apreciată 
și îndrăgită, când îi ascultam relatările de cronicar 
sportiv al postului Național de Radio. Doru Dinu 
Glăvan a trăit și a cunoscut momente de excepție: 
a făcut transmisii în țară de pe trei continente – din 
Europa, Asia și Australia, relatări și comentarii de la 
Jocurile Balcanice, Campionatele și Cupele Mondiale 
de atletism, natație și gimnastică, Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Sarajevo etc. 

Despre toate aceste teme urma să discutăm la 
primăvară, într-o carte de interviuri, proiect  ce s-a 
năruit odată cu trecea președintelui UZPR, Doru 
Dinu Glăvan, în lumea umbrelor veșnice! 

Un mandat întrerupt
Personalitate marcantă a presei româneşti, preşedinte al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din 

România (UZPR), Doru Dinu Glăvan a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani, la sfârşitul lunii 
octombrie, funerariile având loc în Timişoara, orașul său natal, la data de 2 noiembrie 2021.

Rămân din urma domniei sale multe realizări, dar mă voi opri asupra a două dintre acestea să le 
amintesc pe două dintre acestea, care fac parte deja din istoria jurnalismului românesc:

- înfiinţarea, la Reşiţa, în anul 1995, a Fundaţiei Radio Caraş-Severin, sub conducerea sa, ca 
director, Radio Reşiţa devenind post public local al Societăţii Române de Radio-televiziune;

- obţinerea pentru UZPR a statutului de „Uniune de creaţie de utilitate publică”.
Era în exerciţiul celui de-al treilea mandat al funcţiei de preşedinte al UZPR, cunoscut şi 

recunoscut în presă pentru calităţile şi realizările sale profesionale. O viață închinată activităţilor 
jurnalistice. Mulţimea de anunţuri şi mesaje de condoleanţe, din presă şi de pe reţele de sociealizare, 
atestă ceea ce Doru Dinu Glăvan a fost. A fost și rămâne.

? George G. ECHIM
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Momente
Vestea că Doru Dinu Glăvan nu mai este m-a lovit ca un trăznet! Când 
am aflat că acest prieten și om adevărat a plecat pentru totdeauna dintre 
noi, am rămas blocat! Repetam halucinant că așa ceva nu se poate!

 
Parafrazând un cunoscut dicton, îmi spuneam că „mourir c’est partir un peu”. Așadar, pentru 

mine, ca de altfel pentru toți prietenii adevărați, Doru Dinu Glăvan n-a plecat definitiv! El a rămas 
și va rămâne veșnic, pentru noi, un model de comportament și dăruire fără egal. Într-o perioadă 
foarte agitată, a știut să domine împrejurările care nu i-au fost întru totul favorabile și să realizeze 
un deziderat major pentru breasla ziariștilor: recunoașterea de facto a naturii creative a profesiei 
noastre. Câștigarea acestui drept n-a fost deloc o treabă ușoară. Adversarii, pe care i-am numi, cu un 
eufemism de sorginte basarabeană, neprieteni, au fost însă nevoiți să accepte argumentele fără cusur 
ale inițiatorului legiferării unui drept legitim. A fost, așa cum a mărturisit celor apropiați, o luptă 
surdă, cu partizani și nonpartizani, o luptă în culisele căreia s-au purtat aprige dialoguri. Rememorăm 
aceste momente tocmai acum, exprimându-ne opinia că uzura acelei dispute a lăsat, indubitabil, urme 
în starea sănătății unor combatanți!

*
 O scurtă evocare, credem utilă pentru cunoașterea omului Doru Dinu Glăvan, mai bine zis 

a sufletului său însetat de muzică și poezie. Chemând amintirile, rememorez un moment grăitor 
pentru prietenia și înțelegerea lui. Era în toamna anului 1997 și ne aflam la Reșița, orașul căruia 
numai meritele lui Doru i-au conferit rangul de centru al culturii. Prin numeroase acțiuni dar și prin 
înființarea postului Radio – Reșița, această localitate a ieșit din anonimat și a devenit un indiscutabil 
și indispensabil reper pe harta culturală a țării. Participam la una dintre consfătuirile zonale organizate 
de Radio România și girate de eminenta personalitate a lui Paul Grigoriu. Ei bine, deși programul era 
foarte dens, Doru Dinu Glăvan a găsit un răgaz și pentru... lansarea primului meu volum de versuri. 
Pentru mine a rămas o amintire deosebit de plăcută și, în același timp, elocventă pentru spiritul de 
înțelegere și colegialitate a lui Doru. Mai mult chiar și o dovadă de generozitate, deoarece mi-a 
solicitat să-i rețin, contracost, 20 de cărți pentru a fi dăruite cunoscuților săi. 

*
 Din punct de vedere profesional, Doru Dinu Glăvan a excelat în transmisiile directe din 

fascinanta lume a sportului, prezența lui nr. 1 fiind gimnastica artistică. Și dacă Țopescu, vedeta 
televiziunii, avea ca aliat imaginea, Glăvan trebuia să convingă ascultătorii numai prin argumente 
sonore, adică prin inflexiunile vocii sale. 

*
Acum, când Doru Dinu Glăvan ne privește de acolo de sus, cu detașare dar și cu multă înțelegere, 

pe noi, cei rămași după el, credem că nouă ne revine misiunea de onoare de a continua tot ceea ce a 
fost bun în activitatea cotidiană, fără a face rabat atributelor calității! Și pentru a-i stimula pe ziariștii 
cu lăudabile inițiative, propunem instituirea ordinului DORU DINU GLĂVAN care urmează să fie 
conferit anual celor mai merituoși dintre noi. 

 Ad perpetuam rei memoriam! Spre veșnică aducere aminte a celui care a fost Doru Dinu 
Glăvan!      

? Emilian SIMION
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Anul 2021 mi-a mai luat un prieten

 Şi tot de COVID. Doru Dinu Glăvan era Preşedintele Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România la 
al treilea mandat. Când a acceptat să facem lansarea Istoriei Românilor de la Est de Prut la UZPR, m-a 
întâlnit cu un zâmbet misterios, care intuiam că ascunde ceva. Mi-a spus că îmi cunoaşte toată cariera de 
boxer profesionist, pentru că mi-a urmărit activitatea sportivă de la JO Atlanta (1996). Un cronicar sportiv de 
excepție, un aristocrat al jurnalismului şi un om de o bunătate excepțională.

Dezbaterea publică ”23 august 1939 între trecut și actualitate”, organizată de UZPR la Hanul lui Manuc pe 
16 septembrie 2021, a fost ultimul eveniment pe care l-am făcut împreună pe lumea asta. Mulțumim prietene 
pentru tot ce ai dat sportului românesc, jurnalismului şi basarabenilor, față de care ai avut o afecțiune aparte! 

Octavian ŢÎCU

Harul primit de la Dumnezeu 
Cu profundă durere în suflet am primit această tristă veste despre sfârșitul frumoasei și bogatei vieți a 

Omului, Prietenului, Marelui spirit al culturii românești Doru Dinu Glăvan care a pus Harul său primit de la 
Dumnezeu în slujba Lumii pe care o iubea și pe care cu ajutorul cuvântului fierbinte depunea toate eforturile 
pentru a o face mai bună, mai frumoasa mai pașnică. El a fost mereu prezent în viața multor oameni, pe care 
îi ținea aproape de suflet, îi susținea, îi încuraja. Îi vom simți lipsa, lipsa vocii sale calde, cât vom trăi. Îl 
vom ține în sufletele noastre îndoliate, a celor de peste Prut, pe care ne-a primit de fiecare dată cu toată 
dragostea de neam, de frate, cu Dor, ce ne unește și care ne ține sub cerul acesta veșnic.

Dumnezeu să-l primească în Împărăția Sa și Să-l odihnească în pace!
Eugen DOGA

Am rămas mai săraci...
A murit un Președinte! 31 octombrie 2021, o zi atât de tristă de parcă a căzut Cerul pe noi. Știa să asculte, să 

se bucure, știa să aline, să susțină fără încetare oameni și proiecte făcute cu sufletul deschis. Știa să dezvolte idei 
nobile, să dea forță colegilor pentru a realiza lucruri mărețe, să lupte pentru idealuri. Știa să mulțumească, să 
spună povești și mai presus de toate, să unească. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România o demonstrează.

Un Domn, elegant în atitudine, o voce inconfundabilă, curajos, iubitor de istorie, un caracter puternic și 
foarte sensibil în același timp, un Patriot. Parcă vă știm de o viață. Și astăzi ne-ați părăsit domnule Doru Dinu 
Glăvan...

În ultimii doi ani am povestit destul de mult. Câte idei aveați domnule Președinte, câte speranțe că vor 
veni vremuri mai bune pentru români, câte lucrări începute care își așteptau rândul... Câtă iubire în inima 
dumneavoastră pentru Basarabia Istorică. Românii de peste Prut și Sorin Burtea ne-au apropiat echipele și cu 
toții am construit temeinic.

În vara aceasta am lucrat împreună Gala UZPR 2020. Ce mult v-a plăcut, ce emoționat ați fost de calitatea 
extraordinară a spectacolului de televiziune, ce mult ați știut să dăruiți din tot ceea ce Dumnezeu v-a dat!

Domnule președinte Doru Dinu Glăvan ați scris istorie. Vă respectăm și Vă prețuim!
Dumnezeu Vă primește în Împărăția Lui! Iar noi, noi rămânem mai săraci...

Cristina LEORENŢ
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I-a diminuat lui Eugen Doga 
sentimentul de înstrăinare

Ne-am întâlnit în 2013, în calitate de inițiatori și suporteri ai Reuniunii Ziariștilor de Pretutindeni, de la 
Mangalia, desfășurată sub genericul” Limba română e patria mea”.  Am colaborat și mai apoi din cadrul Înaltului 
Reprezentant al Guvernului României pentru Republica Moldova cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști, sub 
conducerea Domniei Sale, la concursul literar sub același generic, la care au participat mulți din cei conștienți 
de dimensiunea Patriei Limbii Române…

Am organizat multe alte acțiuni de promovare a valorilor românești, între care și cele ce țin de integrarea 
românilor din Moldova de răsărit și Bucovina istorică în tezaurul cultural românesc. L-am surprins  în diverse 
împrejurări,  i-am  admirat  răbdarea dar și fermitatea cu care intervine atunci când sunt de îndreptat lucrurile 
în bine, am atestat responsabilitatea și tenacitatea cu care acționează în sporirea prestigiul Uniunii Ziariștilor și 
numele de ziarist ce solicită pe lângă talent un simț al dreptății pronunțat, cinste, onestitate și dăruire.

Astfel, UZPR este prima uniune de creație care are o filială în stânga Prutului, cu susținerea și eforturile 
Domniei Sale, compozitorul Eugen Doga și-a diminuat sentimentul de înstrăinare - omagiul adus de UZPR 
la teatrul Excelsior avea să-i încălzească sufletul și să-i risipească  tristețea. Cu ocazia Centenarului UZPR, în 
semn de prețuire, printr-un efort comun au fost editate ”Poeme alese. Din Basarabia. Grigore Vieru. Dumitru 

Matcovschi, Nicolae Dabija”, pe care le-am lansat împreună la Bookfest-ul din 
Chișinău, de Ziua Limbii Române.   

Domnia Sa, Doru Dinu Glăvan răspândea bun simț, calm, liniște, 
bunăvoință, respect și dragoste de oameni, încât, cei obișnuiți cu mult 
zgomot aveau nevoie de prea mult timp să observe că sunt binecuvântați 
să afle în preajmă un Om deosebit.

Cu ocazia jubileului îi doream Domnului Președinte UZPR, Doru 
Dinu Glăvan, mulți ani binecuvântați, în care să se bucure de roadele 

dăruirii Domniei Sale - o  lume mai dreaptă, mai armonioasă, mai 
prietenoasă, mai bună, pentru ca acestei construcții în spirit, și-a 
consacrat întreaga activitate…

În ultima duminică de octombrie însă, fără cuvinte, doar un strigăt 
înăbușit de durere forța să răspândească vestea înălțării sufletului 

Domniei Sale spre înalturi. Autografele înscrise în inimi și 
suflete, cu atâta dăruire și generozitate, cu atâta dor și iubire de 
Oameni va rămâne să dăinuie peste vremuri, fiindcă o lume 
mai dreaptă, mai armonioasă, mai  bună are nevoie de cât mai 
mulți Oameni asemenea Domniei Sale!

Dezbaterea publică ”23 august 1939 între trecut și 
actualitate”, din 16 septembrie a.c. de la Hanul lui Manuc avea 

să fie ultimul proiect organizat împreună. 
Mulțumim pentru atitudinea față de românii înstrăinați, pentru 

locul special pe care-l avea idealul de unitate națională în sufletul 
Dvs., pentru căldura inimii din care împărțeați cu prisosință. 
Mulțumim că ați clădit mereu la înălțarea conștiinței de neam și 
Țară, mulțumim ca ați existat!

Dumnezeu să vă ierte și să vă înalțe sufletul în Pace și Lumină!
Iuliana GOREA COSTIN
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În mai multe rânduri m-a iritat pronunția numelui de 
familie al lui Doru Dinu Glăvan, de către români din 
stânga Prutului în special, cu a în loc de ă, adică Glavan. 
Dar am lăsat să treacă, aceasta nefiind 
un impediment în înțelegerea 
mesajului, sonoritatea rostirii 
provocând un ușor 
disconfort auditiv, nimic 
mai mult, iar a face 
caz de o problemă de 
formă mi s-a părut 
întotdeauna a fi 
un simplu moft, 
mai ales când 
fondul sugera 
cons ide r a ț i e , 
respect și 
prețuire. Și asta 
poate și datorită, 
sigur și datorită 
faptului că Doru 
Dinu Glăvan, 
înainte de a fi cel 
mai bun manager 
din istoria Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști 
din România (UZPR), era deja 
un nume în jurnalismul românesc, 
ceea ce, nu încape nicio îndoială, i-a 
folosit în îndeplinirea cu mult succes a atribuțiilor de 
președinte al breslei gazetărești. Sublinierea aceasta 
nu micșorează și nici nu mărește prestigiul unui om 
dedicat întru totul pasiunii de a face, nu subțiază și nici 
nu îngroașă damful de caracter intrat în putrefacție al 
multora dintre cei care l-au atacat josnic, după cum 
nu exclude, sub nicio formă, meritele celor care au 
contribuit și ei, de o manieră sau alta, unii mult, 
alții dinspre mult către puțin, nu arar către deloc, la 
ascensiunea Uniunii noastre spre ceea ce a ajuns să fie 
în acest moment. 

Dacă vi se pare prea lungă fraza de mai sus e, poate, 
din cauză că vrea să fie un sprijin pentru cei care 
doresc să participe la competiția pentru viitoarea șefie 
a UZPR. Și e simplu, probabil, chiar firesc să treacă 

ideea prin cap, multora. Complicația survine la 
confruntarea cu realitatea. Dacă organul 

conducător al presupușilor nu a avut 
puțin din aura ctitorilor, nu a construit 

deja un edificiu cu pronunțată 
amprentă personală în domeniul 
jurnalistic, apoi cred că nu e 
cazul să le spună cineva că 
trebuie să se abțină. Fiindcă 
Doru Dinu Glăvan a dat atâta 
strălucire eforturilor sale 
încununate de succes, încât 
a transformat-o, pe ea, pe 
această strălucire, în povară. 
Într-o povară pe care, este 
foarte clar, nu poate oricine 

s-o ducă mai departe. 
Dar să revin la nume, că 

despre nume și renume discutăm 
de fapt, oricum ce a fost de înțeles 

s-a înțeles, presupun, mă aștept la 
o analiză matură a oricărei iluzii din 

partea celor care și le fac, precum și din 
partea celor din preajma lor. Așadar, recent am 

avut ocazia să vorbesc cu un lingvist despre numele 
de familie al lui Doru Dinu Glăvan, despre iritarea 
care mă încerca auzind spunându-i-se Glavan. Nu 
mică mi-a fost mirarea să aflu că originea numelui său 
poate fi slavonul glava, care înseamnă șef, principal, 
cap, capitol. Îmi place să cred că, în mărinimia Sa, 
Cel de Pretutindeni l-a hărăzit lui Doru Dinu Glăvan 
să scrie capitolul principal, capitolul pe care îl știm de 
acum, din impresionanta istorie a Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România. 

Ne ajute Domnul să-i fim la înălțime! 

PROFIL JURNALISTIC

Capitolul Glăvan
? Firiţă CARP
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Ctitor al emisiunilor creştine 
difuzate la Radio Reşiţa

Colaborarea noastră a început în toamna anului 1995, la Caransebeș 
și a continuat, fără întrerupere, până la momentul plecării sale pe 
„cărarea Împărăției lui Dumnezeu”.

Înzestrat de Tatăl ceresc cu o putere de muncă ieșită din comun, D.D. 
Glăvan, cum îi spuneau cei apropiați, găsea timp pentru rezolvarea 
problemelor administrative ale radioului, pentru realizarea de 
emisiuni, interviuri, organizarea de manifestări culturale, fiind nelipsit 
de la evenimentele importante ce aveau loc în viața comunităților din 
Banatul românesc și sârbesc.

Ierarhii de la Caransebeș, Emilian Birdaș și Laurențiu Streza au 
vizitat, în mai multe rânduri, studiourile moderne ale Radioului regional 
Reșița, amenajate prin strădania directorului Doru Dinu Glăvan 
și au adresat cuvântul lor de învățătură credincioșilor bănățeni. Cu 
binecuvântarea episcopilor de la Caransebeș, a mitropolitului Nicolae 
Corneanu și cu largul concurs al lui Doru Dinu Glăvan, numeroși 
slujitori ai Bisericii noastre și ai celorlalte confesiuni creștine din 
Banat au avut acces la microfonul radoului reșițean, aproape în fiecare 
zi a săptămânii. 

În anul 2005, la Arhiepiscopia Timișoarei a fost înființat studioul 
de radio „Învierea”, care a început să transmită diferite emisiuni 
religioase prin intermediul radioului Timișoara. Având în vedere 
bunele relații statornicite cu Doru Dinu Glăvan la Caransebeș, cu 
aprobarea mitropolitului Nicolae, subsemnatul și consilierul cultural 
ne-am deplasat la Reșița, pentru a stabili o colaborare și cu radioul 
regional din Valea Domanului. 

Întâlnirea cu Doru Dinu Glăvan s-a derulat, ca întotdeauna, sub 
auspiciile prieteniei noastre sincere, a bucuriei revederii și a ospitalității 
arătate față de toți cei ce vizitau radioul pe care l-a ctitorit. Ca fiu al 
Banatului de câmpie, D.D. Glăvan a aprobat, cu multă bunăvoință, 
solicitarea Centrului nostru eparhial și, din acel moment, emisiunile 
realizate în studioul nostru „Învierea”, sub genericul „Biserica, ieri 
și azi”, au fost difuzate săptămânal, pe frecvența (105,6) postului 
regional Radio Reșița, în zilele de luni, marți, sâmbătă și duminică.

Dăruit cu trup și suflet profesiei de ziarist și radioului reșițean, 
regretatul nostru prieten a simțit nevoia de a împărtăși nu puținilor săi 
ascultători informații, gânduri, trăiri și din alte locații aflate în țară sau 
în străinătate.

Rememorez acum, cu adâncă emoție, momentele inefabile ale unui 
pelerinaj efectuat, în urma cu câțiva ani, la locurile sfinte din Israel, 
împreună cu 50 de credincioși bănățeni. Distinsul nostru prieten D.D. 

? Preot dr. Ionel POPESCU

„Am văzut cu înlesnire 
ce unitate e în caracterul 
civilizaţiei noastre de azi, 
cum că consistă curat în 
păzirea formelor esterioare 
ale culturii apusene, lipsită 
de orice cuprins real. 
S-ar putea zice că aluatul 
din care se frămîntă 
guvernanţii noştri e acea 
categorie de fiinţe fără 
avere, ştiinţă de carte şi 
consistenţă de caracter 
[…], o populaţie flotantă a 
cărei patrie întîmplătoare e 
România şi care, repetînd 
fraze cosmopolite din 
gazete străine, susţine, cu 
o caracteristică lipsă de 
respect pentru tot ce e într-
adevăr românesc, că aceste 
clişeuri stereotipe egalitare, 
liberschimbiste, liberale şi 
umanitare, acest bagaj al 
literaţilor lucrativi de mîna 
a treia, aceste sforăitoare 
nimicuri sînt cultură 
naţională sau civilizaţie 
adevărată”. 
 

Mihai Eminescu, 
TIMPUL, februarie 1880
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... o lumină pe care 
probabil n-am meritat-o

Ḯncepi să te întrebi cu ce ai greṣit, cȃnd 40 de ani dintr-o biografie a ta (mobilată de-o personalitate 
covȃrṣitoare, etalon de omenie, bunătate ṣi solicitudine, aṣa cum a fost Doru Dinu Pavel Glăvan  -„Pavel 
din Banat, cel mai fain fecior”) dispar (fiindcă n-ai cu cine să-i mai rememorezi) pur ṣi simplu, fără ca 
nenorocirea să fi fost în vreun fel anunţată de vreun indiciu de boală grea (altceva decȃt mediatizatul 
COVID-19). Am rămas încremenit la aflarea veṣtii ṣi n-am putut să scriu nimic, atunci (la cald cum se 
zice) de aceea fac acum această pomenire tȃrzie.

M-a învăţat să fiu ordonat, să nu duṣmănesc ṣi să-mi respect adversarii chiar ṣi atunci cȃnd îi biruiesc. 
L-am preţuit ṣi iubit ca pe un membru al familiei mele, aṣa cum în tinereţe alături de el i-am iubit ṣi pe alţi 
reṣiţeni (el reṣiţean prin adopţiune, ca ṣi mine) valoroṣi ṣi năbădăioṣi ca Ion Chichere ṣi Traian Baia. Mi-a 
fost model aproape ṣi-n felul în care a trebuit să-mi arăt admiraţia ṣi  preţuirea pentru sexul frumos, ca 
să mă bucur apoi de osteneala unor voluptăţi pe care niṣte adevărate preotese ale iubirii mi le-au dăruit.

A muncit fără odihnă, ca nimeni altcineva, indiferent de ce a avut de îndeplinit, iar scrupulozitatea, 
conṣtinciozitatea ṣi seriozitatea l-au făcut să fie recunoscut între primii statisticieni ai planetei la nataţie, 
iar la atletism ṣi gimnastică să fie între corifeii comentariului sportiv, de la noi.

Pentru mine personal, el n-a murit, fiindcă nu l-am văzut mort, deṣi am fost la înmormȃntare, ci îmi 
închipui că este plecat undeva în raiul sportivilor sau al jurnaliṣtilor să se documenteze. Când moare un 
OM ca Doru Dinu Glăvan, pe cerul nostru se stinge o lumină pe care probabil n-am meritat-o ṣi de aceea 
Dumnezeu nu ne-a mai încuvinţat-o.

Glăvan, în dorința de a-i face părtași pe ascultătorii 
radioului la bucuriile acelei călătorii spirituale și de 
a-i familiariza cu istoria multimilenară a localităților 
biblice, mă suna în fiecare seară și îmi oferea câteva 
minute pentru a vorbi despre străvechile așezăminte 
vechi și nou testamentare vizitate și despre țara în care 
s-a născut credința noastră drept măritoare.

O altă locație dragă neuitatului nostru prieten a fost 
mirifica vale a Poenii Rusca Teregova. Din momentul 
în care între D.D. Glăvan și familia Ruxanda și Ioan 
Wittmann s-a legat o prietenie trainică și dezinteresată, 
Poiana Rusca Teregova, cu pensiunea Wittmannilor, cu 
minunata biserică din lemn ridicată de ei și cu peisajele 
încântătoare reflectate în apele lacului de acumulare, 
a devenit pentru el cea de-a doua casă și locul în care, 
admirând creația lui Dumnezeu, se regăsea pe sine, 
trăia clipe autentice de liniște sufletească, înconjurat de 
atenția, prietenia și dragostea părintească a gazdelor sale. 

Atât de mult s-a legat Doru Dinu Pavel Glăvan 

de acele plaiuri binecuvântate ale Poienii Rusca 
Teregova și de neprețuiții săi prieteni, Ruxanda și 
Ioan Wittmann, încât a ctitorit, și acolo, un nou studio 
de radio, denumit „Cozia”, după vârful muntelui din 
apropiere, de unde transmitea, în fiecare duminică 
dimineața, emisiunea de interviuri „La o ceașcă de 
cafea”, realizată cu personalități și oameni obișnuiți 
ai zonei.

Doru Dinu Pavel Glăvan rămâne, așadar, în 
memoria celor care l-au cunoscut ori doar l-au ascultat 
pe calea undelor, un om de aleasă ținută, iubitor de 
țară, de tradițiile și valorile naționale. Având o carieră 
admirabilă de ziarist, reporter, redactor, realizator de 
emisiuni, director de radio și președinte al Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România, Doru Dinu 
Glăvan este, mai presus de toate, un fiu credincios al 
Bisericii și misionar creștin, datorită căruia mesajul 
hristic a ajuns, ani de zile, în casele și în sufletele 
credincioșilor bănățeni. 

? Ică SĂLIŞTEANU
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Despărțirea de cei mai importanți oameni, 
de cei dragi, de bunii prieteni te face să îi 
iubești mai mult decât se întâmpla înainte de 
a-i pierde. De cele mai multe ori, îi prețuim 
și le cunoaștem adevărata valoare doar 
atunci când nu mai sunt printre noi. Dar 
iubirea pentru ei este și va rămâne veșnică, 
neschimbată. Aceasta cu atât mai mult cu 
cât-o știm cu toții - lucrurile pământeşti sunt 
temporare, ele nu vor dura. Viaţa noastră 
de aici, de pe Pământ, este atât de scurtă şi 
trece aşa de repede!..

Spun toate acestea acum, când încă trăiesc cu marea 
durere pricinuită de pierderea (total neașteptată) lui 
DORU! Da, pierderea lui DORU GLĂVAN, bunul meu 
prieten și coleg, nu a  ,,DOMNIEI SALE, Președintele 
UZPR” - cum îi spun și acum unii. Unii (și nu puțini 
la număr!) dintre fostii ,,amici” sau subalterni care, 
din veșnica obediență, prefera să-i prezinte prolifica 
sa activitate într-o modalitate romanțată, departe de 
orice realitate.

Viața și moarte sunt lucruri care ne marchează 
existența. Viața este o mare taină. La fel și moartea, un 
mister. Toate au vremea lor și de aceea capacitatea de 
a înțelege aceste lucruri n-o poți avea la orice vârstă. 
Vorba marelui scriitor Ion Creangă, fiecare vârstă cu 
preocupările ei: ,,Timpul este unul din lucrurile din 
viaţă care mereu tinde să dispară... el alunecă printre 
degete, niciodată nu ne dă impresia că suntem stăpîni 
pe el (sau suficient de stăpâni) şi niciodată nu poate 
fi redobândit.” Viaţa noastră este ca un abur, apare 
pentru puţin timp şi apoi dispare. Speranța, alinarea 
noastră, a celor triști este învierea din morți, nădejdea 
că într-o zi ne vom reîntâlni din nou cu cei care au 
plecat poate mult prea devreme.

Se spune că cei care trec în neființă nu mor, ci adorm, 
iar sufletul se întoarce! Cât n-aș da să fie așa, să ne 
reîntâlnim, Dorule! la fostele și îndrăgitele emisiuni-
radio ,,DE LA 1 LA 3”, la zilele petrecute împreuna 
cu familiile la Herculane sau pe la Poiana Mărului, la 

Bocșa ori sus, pe Semenic! Sunt doar câteva repere, 
aleatoriu alese, din multitudinea clipelor, zilelor, 
lunilor și anilor ce ne-au unit cândva. Acele vremuri 
au fost cu adevărat pline. Niciodată însă, până acum, 
nu am avut timp să-mi imaginez cum ar arăta viața fără 
tine, fără voi și cum e să trăiești din amintiri! În ceea 
ce mă privește, ACUM mâ gândesc la el, la DORU, 
ca la propria persoană, ca și când aș fi din nou acolo, 
la Reșita anilor ‘73, atunci când ne-am cunoscut. Eu, 
reporter la Radioteleviziunea Română, el - metodist 
la fostul CJEFS. Sunt vremuri apuse, dar nu uitate. 
Clipa sau momentul când tu, dragă Dorule, ai plecat 
într-o altă lume, când omenește vorbind trebuia să-
mi  iau  rămas bun de la tine, de la una dintre cele 
mai importante persoane din viața mea, nu cred că am 
s-o pot uita vreodată. Nici n-am crezut că s-ar putea 
întâmpla așa ceva, adică despărțirea veșnică de cel pe 
care îl voi vedea pentru ultima dată. Nu te-am văzut, 
dar mi te-am închipuit același OM de omenie, dinamic, 
muncitor și plin de inventivitate în toate ipostazele 
prin care ai trecut. Inclusiv în cea de la Reșita-Renk, 
urmată de angajarea ta definitivă la Radioteleviziunea 
Română, după o îndelungată perioadă de strânsă 
colaborare în special la secția sport. Din amintirile ce 
ne-au legat, un capitol aparte a fost desigur înscrierea 
pe harta radiofonică a țării a noului Studiou teritorial 
RADIO REȘITA, pe care nu numai ca i-ai dat viață (și 
ce viață!), dar l-ai și păstorit ani de zile în calitatea de 
director.

Dar lumea se duce odată cu timpul, de asemenea, şi 
ispitele ei: gloria pământească, faima, şi recunoaşterea 
lumească. Vor trece și ele, se vor duce într-o linie 
infinită care reprezintă eternitatea. Veșnicia. Greu, 
inimaginabil de greu este acum suspinul din sufletul 
meu! Având în vedere faptul că viaţa este scurtă şi 
că nouă, tuturor, ne stă în faţa eternitatea, o parte 
din inimă rămâne întristată, în lacrimi, deoarece o 
jumătate din suflet, va plânge mereu după cel care ți-a 
fost un prieten adevărat dat - DORU DINU GLĂVAN. 
Tristețea din suflet și dorul după EL niciodată nu va 
dispărea... 

Adio, Dorule! 
ÎMI ESTE TARE, TARE DOR DE TINE...                                     

Cât n-aş da să fie aşa...!
  ? Marcel CIUBOTARU
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Nestigmatizat  
de puterea funcţiei...

PROFIL JURNALISTIC

? Lucia BIBARŢ

E greu să scrii despre cineva care pleacă, 
e greu să scrii la plecarea cuiva, oricine ar 
fi. E cu atât mai greu, cu cât l-ai cunoscut 
puțin pentru că n-ai avut ocazia întâlnirilor 
vii, edificatoare. E cazul meu, un cronicar 
cultural din provincie, proaspăt primit în 
UZPR.

L-am văzut pe domnul Președinte al Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România, Doru Dinu 
Glăvan, o singură dată, în anul 2020, la întâlnirea 
breslei în Arad. La finalul acesteia, i-am fost 
prezentată ca un nou venit în grup. Desigur, în 
astfel de situație, când cunoașterea se produce pe 
fugă, adesea nu rămâi cu mare lucru, gen impresii 
care să te marcheze sau urmărească, așa precum un 
învățăcel rămâne la momentul primului contact cu 

maestrul. Și totuși. L-am privit și am văzut în fața 
mea un om calm, zâmbitor. Mi-a părut stăpân pe sine 
și nestigmatizat de puterea funcției. Asta mi-a plăcut 
mult. Mi-a strâns mâna firesc, fără emfază și după 
câteva minute de discuție s-a îndepărat cu o frază care 
m-a surprins plăcut, încurajatoare și surprinzătoare: 
„Când vă va fi greu, nu uitați că suntem aici.” Ziua 
aceea am căutat înțelesul frazei. Nu știam exact și nici 
nu voi ști vreodată ce suprafață de acoperire aveau 
cuvintele și nici câtă adâncime. Însă ce am înțeles fără 
nicio greutate a fost disponibilitatea și deschiderea pe 
care ele o exprimau. O disponibilitate liniștitoare în 
situația în care ai trecut pragul unei case și urmează 
să dovedești că faci parte din „familie”. Iar asta nu 
înseamna puțin în situația expusă. Spun sincer că mi-
au picat extrem de bine cuvintele dumnealui.

Am avut, din nou, o altă, a doua și ultima convorbire. 
Telefonică. Cam cu trei săptămâni înainte de plecarea 
sa dintre noi. O convorbire în care îmi formula un 
îndemn de-a valorifica mai vizibil calitățile filialei 
arădene. Acestea au fost contactele mele cu domnul 
Doru Dinu Glăvan.

Prea puțin, mult prea puțin pentru a cunoaște 
omul… Dar deasupra acestora rămâne, nu cunoașterea 
mea, ci experiența și munca sa spre a închega o 
asociație profesionistă a ziariștilor români, o asociație 
puternică, în continuă creștere, recunoscută acasă și 
peste hotare. 

Acesta este amintirea  
ce rămâne neştearsă

Nu mă pot raporta la momentul plecării decât într-o 
manieră poetică. Adică profund sensibil. Orice plecare 
se transformă într-o litanie, litania noastră păgână, 
expresia neputinței pământești în fața deciziei Celui 
de Sus, niciodată îndeajuns de justificată în judecata 
noastră strâmtă. E tare greu de acceptat că viața e ca o 
clepsidră care-și numără cinic, în fața ta, și ultimul fir de 
nisip. O numărătoare inversă de care nu scapă nimeni. 
Tocmai datorită acestui adevăr s-ar cere de la noi să fim 
pregătiți. Sau poate chiar de aceea nu suntem!
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Prin Doru Dinu Glăvan, 
UZPR a intrat în istorie

Auzim adesea, după ce un apropiat, un cunoscut 
sau un vecin a plecat din lumea aceasta, cuvinte de 
laudă la adresa lui. „A fost un om bun”, „a fost un 
om deosebit” etc. Poate că cei despre care se spuneau 
aceste cuvinte fuseseră într-adevăr „oameni buni”, 
„oameni deosebiți”. Dar ce înseamnă la urma urmelor 
un om deosebit? O definiție nu cred că se poate da sau 
cel puțin eu nu o pot da.

Ceea ce pot însă acum, aici, este să o sugerez printr-
un exemplu concret, să-mi amintesc despre ceea ce 
am trăit și simțit eu în preajma unui om pe care l-am 
perceput, încă de la început, prieten. Chiar dacă nu 
ne întâlneam prea des, chiar dacă nu comunicam prea 
des... De altfel, nu cred că legăturile dintre oameni, 
adevăratele legături constau în vizitele frecvente ori 
în discuțiile (telefonice) interminabile.

Scriu acum, cu mare durere, fiindcă scriu despre un 
Om, într-adevăr despre un om deosebit care a plecat 
prea repede din lumea aceasta. Doru Dinu Glăvan!

La plecarea lui subită, neașteptată de nimeni, am 
rămas – toți cei care l-am cunoscut – fără grai. O 
plecare grăbită, parcă așa cum era el însuși – mereu 
grăbit, mereu dornic să facă ceva, să aducă ceva nou, 
să lase ceva în urma lui. Nu acționa, cu siguranță, în 
virtutea acestui gând, ci pur și simplu pentru că așa îi 
era firea – dăruitoare! 

S-a dăruit permanent. Și la Radio Reșița (unde se 
mândrea, adică se bucura ca un copil, pe bună dreptate, 
și cu audiența – până la românii noștri din Banatul 
sârbesc! – , și cu sediul renovat, chiar cu camere de 
oaspeți, căci se bucura de ospeție și-i plăcea să petreacă 
timp cu prieteni); ce să mai vorbim de bucuria cu care 
conducea Uniunea și „seratele Eminescu”!

Nu mai știu când ne-am cunoscut. Sunt ceva ani... 
Ne-am găsit „gemeni”, născuți în aceeași lună, la trei 
zile diferență, deci spirite asemănătoare, dacă ar fi să 
ne luăm după horoscop. Credem sau nu credem în 
astre, eu l-am simțit pe Doru, din prima clipă, spirit 
asemănător. Sentimentul de prietenie și dorința, 
plăcerea comunicării cu semenii ne legau, cu siguranță.

L-am votat de fiecare dată cu inima largă, dar și 
cu mintea, cu convingere, la conducerea Uniunii 
Ziariștilor. Și timpul mi-a dat dreptate. Și mie, și 
celorlalți. Cu Doru Glăvan ca președinte, UZPR a 
devenit ceea ce este astăzi. Și nu e nevoie să detaliez 
aici, deoarece se cunoaște.

Mulți au scris în ultimele zile, pe facebook ori 
în presă direct, și, desigur, vor mai scrie despre 
jurnalistul, președintele, omul Doru Dinu Glăvan. Eu 
am încercat să scriu aici despre om, așa cum am avut 
bucuria de a-l cunoaște. Desigur, și eu, ca mulți dintre 
prietenii lui, rămân cu părerea de rău că nu am avut 
posibilitatea de a-mi petrece mai mult timp în preajma 
lui. Timpul ne e dușman implacabil! 

Prin plecarea lui grăbită, Doru Glăvan pare a ne vorbi 
într-un fel și despre timp. Despre fugit ireparabile 
tempus, care, hain, nu ne permite să ducem la capăt 
tot ceea ce ne propunem, tot ceea ce am vrea să facem 
pe  lumea aceasta.

Și parcă lui Doru Dinu Glăvan i se potrivesc perfect 
cuvintele cu care Mircea Eliade rememora ultimele 
afirmații ale prietenului său, scriitorul N.I. Herescu: 
Când a înţeles că e pierdut şi că ceasurile îi sunt 
numărate, Nicolae Herescu a spus zâmbind: „Păcat! 
Mi-ar mai fi trebuit vreo doi ani. Mai aveam câteva 
lucruri de pus la punct…”

Câți ani i-ar mai fi trebuit lui Doru Glăvan să „pună 
la punct” multele idei pe care le împărtășea cu atâta 
entuziasm și pe care le materializa totdeauna cu 
dăruire și pricepere? 

Nu avem cum ști. Oricum, ceea ce știu / știm este că 
ar mai fi făcut multe în „Uniunea” căreia i se dăruise 
cu întreg sufletul, mintea și puterea de muncă. Cu 
Doru Glăvan o fructuoasă etapă, aș spune aproape 
romantică, din devenirea UZPR, trece în istorie.

Și de aceea îi suntem noi datori acum să nu lăsăm 
ca realizările lui să nu rămână doar o amintire. Ele 
trebuie continuate! Continuate, da, și dezvoltate, 
desigur, dar sub semnul președintelui de onoare Doru 
Dinu Glăvan!

? Mihaela ALBU
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A încercat să resusciteze cele 
două principii de bază ale 
presei: Adevărul şi Libertatea

Cred cu tot mai multă convingere că revenirile asupra 
subiectului ziaristică-jurnalism, deși par obsesii 
ale autorului, sunt impuse de realitatea tot mai 
neliniștitoare, privind  căderea  presei în abisul uitării. 
De data asta, însă, cuvintele mele libere referitoare 
la această unică meserie, pe care, chiar în starea sa  
bolnavă o consider  cea mai nobilă meserie - evident, 
după medicină și creația  literară -, nu vizează starea 
presei, ci a  profesiei. Ba chiar ne fălim că doar 
scriitorii și ziariștii au dreptul la semnătură... nudă, 
adică fără precizările: prof., dr., ing. etc.,  prin care  
ni se acordă un plus de credibilitate. Și, nu de foarte 
mult timp, meseria de ziarist este recunoscută oficial și 

asimilată uniunilor profesioniste de creație - scriitori,  
artiști plastici, compozitori, actori și cineaști, arhitecți 
etc. Ceea ce constituie o garanție și o recunoaștere a 
perenității breslei în timp. Și în timpuri, mai vechi, și 
mai bune, dar și în vremuri de răscruce, când presa, 
ziarele  scriau istoria clipei.

Astăzi, ziarele mai puțin, însă televiziunile, mai 
mult, scriu istorie nouă. Nu foarte exactă, corectă 
și neaservită. Și tocmai din aceste motive Uniunea 
Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), 

Uniunea noastră de creație, își propune să strângă 
condeiele cât mai multor ziariști, aflați în slujba 
principiilor magistrale ale presei: adevărul și 
libertatea! Or, tocmai când  meseria este onorată drept 
creație, când tocmai ziariștii, mă rog, jurnaliștii în uzul 
actual, sunt  dezbinați, ca întreaga noastră societate, în 
buni și răi,  când etica, deontologia,  rareori se află în 
vârful pixurilor sau în imagini video, UZPR își asumă 
obiective de reabilitare a credibilității presei, îndeosebi 
cea scrisă, dar și cea audio-video are păcatele sale, de 
relansare a profesiei  în conjuncție cu actualul mediu 
politic și social-economic. În plus, Uniunea a reușit 
să asigure și o indemnizație la pensionarea ziariștilor, 

în cuantum decent, constituit 
din cotizațiile membrilor 
și activități proprii. Fapt 
care, evident, a fost repede 
persiflat și sancționat, și chiar 
evidențiază falia ce desparte 
aparent două profesii, deși 
e unică, dar văzută cu alți 
ochi, din unghiuri diferite, 
punându-l în relație cu 
guvernarea politică. Grav 
este că atestarea UZPR ca 
uniune de creație a fost 
taxată mai întâi tocmai de 
ziariști, unii foarte cunoscuți, 
celebri și cu pretenții de 

directori de opinie. Mai ales în privința indemnizației. 
Drept care îmi permit să reiau cuvintele unui reputat 
scriitor și ziarist, Nicolae Dan Fruntelată, nu atât de 
vizibil precum CT Popescu, dar considerabil mai 
prob: „După aproape trei decenii de mărșăluire în 
gol prin deşertul tranziţiei, organizaţia profesională 
a jurnaliştilor români are, în sfârșit, o casă de suflet. 
Adică, una adevărată, normală, conform cu prestigiul 
ei şi cu valoarea unor oameni care au slujit o viaţă, 
care slujesc încă, o profesie de creaţie şi de conştiinţă”.

? Nicolae STANCIU
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Doru Dinu Glăvan 
supravieţuieşte prin aura sa 
Duminică, 31 octombrie 2021, am rămas 
perplex la aflarea morții lui Doru Dinu 
Glăvan - personalitate marcantă a 
presei românești, cel care a fost ales de 
trei ori președinte al Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România (UZPR). A celui 
care, în urma unei activități organizatorice 
foarte bune, a reușit să obțină, pentru 
UZPR, statutul de „Uniune de creație de 
utilitate publică”! Adică dreptul ziariștilor 
de a fi considerați creatori, precum: 
scriitorii, actorii, muzicienii, artiștii 
plastici, arhitecții. În acest context, a avut 
o contribuție importantă la revizuirea, 
consolidarea și aprobarea noului Statul al 
UZPR.

L-am cunoscut bine pe Doru Dinu Glăvan, 
respectându-ne reciproc, din perioada în care, 
amândoi, eram corespondenți la ziarele „Sportul 
Popular” și „Sportul”. De asemenea, îl ascultam 
cu plăcere și admirație în timpul reportajelor sale 
sportive la Radio București. Apoi, în ultimii ani, cu 
prilejul organizării și desfășurării Galelor Premiilor 
UZPR. I-am urmărit, în presă, prezențele la filialele 
Uniunii din țară și diaspora, unde, în timpul vizitelor 
de lucru, a îndemnat jurnalișttii la o activitate 
profesională judicioasă, sub deviza: „Împreună scriem 
istoria clipei/clipelor!”, întrucât „nu există meserie 
mai frumoasă decât jurnalismul” (Gabriel Garcia 
Márquez). La filiala UZPR din Cluj-Napoca, în august 
2018, am fost și eu împreună cu domnia sa. În plus, a 
fost oaspete de seamă și al orașului Șimleu Silvaniei, 
în anul 2018, participând la ședința Consiliului 
Local, în care eu am fost declarat „Cetățean de 
Onoare” al urbei de la poalele Măgurii Țării Silvaniei. 
L-am ascultat îndeaproape, la București, în cadrul 

desfășurării Adunărilor Generale ale UZPR, precum 
și la celebrarea Centenarului Uniunii, sub genericul 
de mare rezonanță istorică „Ziaristul român – 
promotor al Marii Uniri. Sărbătorirea a 100 de ani 
de jurnalism profesionist în România (1919 – 2019)”, 
fiind entuziasmat de discursurile și intervențiile sale 
pertinente.

Tema de concurs pentru anul 2021 este „Pandemie 
și Patriotism”. Doru Dinu Glăvan va lipsi de la acest 
eveniment. Păcat!... A plecat prea devreme, chiar în 
grabă și, poate, nemeritat, sus în Cer, la viața veșnică, în 
dreapta Domnului! A dus o viață închinată gazetăriei, 
luptând, cu „cuvântul” cuvintelor, pentru renașterea 
condiției de gazetar, dezvoltând și consolidând dreptul 
la o identitate corectă și adevărată a jurnalistului român, 
în „registrul” gazetăresc al marelui și inegalabilului 
Mihai Eminescu!

A condus Uniunea, conform prerogativelor legale 
și uzanțelor îngăduite de statutul uniunii. În orice 
împrejurare, a dovedit atașament pentru un jurnalism 
modern, fiind un bun și apropiat prieten al colegilor de 
breaslă. Fizic, Doru Dinu Glăvan nu mai este printre 
noi, dar supraviețuiește prin aura sa, una înrâurită 
de modul de exercitare a funcției de președinte al 
UZPR, precum și de aleasa lui statură spirituală. 
De fiecare dată când l-am întâlnit, a fost, pe cât de 
prietenos și generos, pe-atât de modest cu fiecare 
dintre interlocutorii săi. A fost un bun patriot, un om 
de cuvânt și pentru cuvânt, luptând pentru promovarea 
culturii și spiritualității neamului românesc. În timpul 
activității din mandatele sale de președinte al Uniunii 
și nu numai, s-a conturat și definitivat personalitatea 
lui, fiind – pe drept cuvânt – un simbol al OMENIEI!

Îi mulțumesc mult, mult de tot, pentru că m-a 
primit în marea și valoroasa familie a jurnaliștilor 
profesioniști! Și, de ce nu?, pentru că m-a onorat cu 
distincția „Credință și loialitate”, în urmă cu trei ani, 
pentru activitatea mea publicistică de peste 50 de ani! 

Pentru tot ceea ce a făcut, Doru Dinu Glăvan a fost 
și rămâne vrednic de toată lauda!

? Prof. Marin ŞTEFAN
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Rareori întâlnim oameni în scurta viaţă 
pământească precum fratele Doru Dinu 
Glăvan. Pur şi simplu te dezarma de tot 
egoismul prin lumina smereniei pe care 
i-o vedeai pe chip. Avea un ascendent care 
izvora din iubire pentru toţi colaboratorii, 
prin care inspira entuziasm. Nu trata 
niciodată răul cu rău, ci cu bunătate.

Secretul fratelui Doru Dinu Glăvan în toate reuşitele 
şi izbânzile sale era altruismul permanent care nu 
apunea nicio clipă. Adică era un om care iubea toată 
Creaţia.

De asemenea, pe mine m-a impresionat liniştea 
pe care o răspândea în jur şi uşurinţa cu care trecea 
pe neobservate asperităţile răutăţii trimise de unii 
oameni, fiindcă toţi suntem victimele erorii şi ale 
emoţiilor uneori iraţionale. Izbutea să-şi controleze 
toate ieşirile nervoase cu ajutorul raţiunii. Nu ne e 
permis să vorbim la timpul trecut, fiindcă fratele Doru 
Dinu Glăvan credea cu toată fiinţa în nemurire şi în 
Înviere, pentru că avea un spirit controlat al jertfei, 
astfel, fiind oricând gata să primească moartea cu pace 
şi curaj.

Intrările sale în emisie la transmisiunile sportive şi 
a altor evenimente culturale  şi spirituale, aveau darul 
de a ne transcede fulgerător în universul bucuriei şi 
luminii inefabile ale fericirii după care jinduiesc toate 
persoanele.

Nici cutremurul social din Decembrie 1989, 
care a zdruncinat puternic România, n-a reuşit să-l 
dezechilibreze moral şi profesional pe Dinu Glăvan. 
Cu niciun grad nu l-a clintit de pe orbita bunătăţii şi 
a omeniei cu care întâmpina pe toţi semenii care-i 
cereau ajutorul. Şi pe absolut toţi îi considera că erau 
trimişi de divinitate, cum de altfel şi este. 

Scriind aceste cuvinte despre un om care a trecut 
prin moarte, gândul m-a dus la Sfânta Evanghelie 

după Ioan, anume la momentul întâlnirii Domnului 
Iisus Hristos cu Natanael: “Iisus a văzut pe Natanael 
venind către El şi a zis despre el: Iată cu adevărat 
israelit în care nu este vicleşug. Natanael I-a zis: 
de unde mă cunoşti? A răspuns Iisus şi i-a zis: Mai 
înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub 
smochin. Răspunsu-I-a Natanael: Rabi, Tu eşti Fiul 
lui Dumnezeu, Tu eşti Regele lui Israel”. Doresc să 
spun, prin citatul din Sfânta Evanghelie că şi fratele 
Doru Dinu Glăvan a fost şi este un ,,israelit” în care 
nu este şi n-a fost vicleşug. 

Domnul Dumnezeu să-l odihnească în Lumina 
Preasfintei Sale Treimi. Iar noi, care l-am cunoscut 
şi auzit la Radio România şi la Radio Reşiţa avem 
o sfântă datorie să nu-l uităm şi să-l pomenim în 
rugăciunile noastre. 

Nu ne e permis să vorbim 
despre el la timpul trecut!
? Valeriu TĂNASĂ
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În urmă cu vreo 17 ani, am fost invitat la „Zilele 
Teatrului Reșițean” de către actrița Mălina Petre, noua 
directoare a instituției. Am avut bucuria să constat că, 
după câțiva ani în care nu se mai auzise nimic despre 
el, acest teatru, condus acum de un manager inteligent, 
inspirat și hotărât, renăștea spre bucuria spectatorilor 
săi. Discutând cu doamna Mălina Petre despre 
proiectele teatrului, i-am propus să reia la Reșița un 
proiect care, pe la începutul anilor ‘80, se născuse la 
Teatrul din Bârlad, dar fusese interzis de autoritățile 
comuniste: Colocviul Național de Regie, un festival 
în care fiecare spectacol, ales dintre cele cu o regie 
valoroasă, urma să fie supus unei ample dezbaterii 
a viziunii regizorale, a valorii acesteia, a noutății 
ei, a modului cum a servit textul piesei. Entuziasta 
directoare a acceptat imediat propunerea, rugându-
mă să devin eu directorul artistic al Colocviului. Am 
acceptat și am început pregătirile pentru prima ediție 
care a avut loc în anul 2005.

Mălina Petre m-a asigurat că Radio Reșița va fi, 
cu siguranță, unul dintre cei mai fervenți susținători 
ai inițiativei noastre. Așa aveam să-l cunosc pe 
Doru Dinu Glăvan, director la Radio Reșița. Ne-am 
împrietenit din primul moment, eu descoperind în 
Doru un mare iubitor de cultură și, în același timp, un 
excelent gazetar de radio, sub conducerea căruia Radio 
Reșița se adresa, 24 de ore din 24, tuturor locuitorilor 
din sud-vestul României, românilor din țările vecine, 
dar, pentru că emitea în 8 limbi, și ascultătorilor de 
alte naționalități din acest areal.

Colocviul nostru a avut succes, presa de specialitate 
i-a subliniat valoarea și importanța. Au urmat, în anii 
următori, încă două ediții, după care Mălina Petre a 
trebuit să părăsească teatrul reșițean și, odată cu ea, 
am plecat și eu de acolo, succesorul ei nemaifiind 
interesat de Colocviu.

Un timp nu l-am mai întâlnit pe Doru. Până când a 
venit la Târgu-Mureș, la una dintre primele ediții ale 
„Punților de lumină”, un valoros proiect de promovare 

a culturii românești, inițiat și organizat cu pricepere 
și dăruire de ziarista Mariana Cristescu, șefa secției 
de cultură a cotidianului târgumureșean „Cuvântul 
liber”. Doru ajunsese între timp președintele Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR). Ne-am 
bucurat amândoi de revedere. Rămăsese același mare 
susținător al valorilor culturale, pe care se străduia să 
le promoveze și acum prin activitatea de conducător al 
celei mai importante organizații a breslei gazetarilor 
din România. Convins - pe bună dreptate - că Mihai 
Eminescu a fost cel mai mare ziarist român, organiza 
în fiecare an o serată „Eminescu jurnalistul” și s-a 
luptat, până în ultima clipă a vieții, cu adversari foarte 
puternici pentru recunoașterea oficială a unei „Zile a 
Ziaristului Român” în data de 28 iunie, ziua în care, 
în 1883, Eminescu a fost înlăturat cu forța din viața 
publică și jurnalistică.

Prin Doru Dinu Glăvan, care a mai venit și la alte 
ediții ale „Punților de lumină”, am avut plăcerea să 
cunosc câțiva importanți oameni de cultură care l-au 
însoțit, dintre care vreau să amintesc acum numai doi, 
pe care îi consider de excepție: mai întâi pe generalul 
Mircea Chelaru care, în afara unei importante cariere 
militare, se dovedește a fi și un om de cultură, precum 
și un talentat gazetar, apoi pe poetul și ziaristul Miron 
Manega, „ispravnicul de concept” (cum îi place să se 
autodefinească) al ziarului „Certitudinea”, o publicație 
unică prin poziția pe care o are față de diverse realități 
din viața publică românească.

M-am văzut cu Doru de multe ori și la București, 
la sediul UZPR, am petrecut împreună multe ore de 
discuții plăcute și instructive, am găsit în el mereu un 
prieten și un coleg de idei, de concepții, de viziuni.

Acesta a fost pentru mine Doru Dinu Glăvan: 
ziaristul care iubea și promova cultura, care credea 
în forța și necesitatea culturii pentru modelarea 
caracterului uman, care considera că Eminescu a 
fost și rămâne exemplul suprem al omului de cultură 
român.

„Punţile de lumină” ale lui 
Doru Dinu Glăvan
? Zeno Fodor
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Andrei Viziru  - Stimate domnule Doru Dinu Glăvan, 
Filiala UZPR din Republica Moldova a fost fondată 
cu contribuția D-stră nemijlocită. Acum ați venit la 
Chișinău să încheiați noi colaborări, noi proiecte...

Doru Dinu Glăvan - Da, 
de fapt, întotdeauna vin cu 
mare bucurie acasă și am 
nu numai plăcerea, ci și 
satisfacția de a mă întâlni 
cu oamenii dragi, cu frații 
mei de sânge, indiferent 
unde s-ar afla ei. Desigur, 
mă refer, în primul rând, la 
cei care sunt și membri ai 
Filialei UZPR de aici din 
Chișinău, o filială foarte puternică în cadrul Uniunii 
noastre, ceea ce face ca această organizație de breaslă 
să fie tot mai puternică. Aceasta ar fi principala țintă 
pe care UZPR o urmărește să vină în ajutorul celor 
care de o parte și cealaltă a Prutului doresc să fim una 
și aceeași, adică o Românie. Altfel spus, ,,dodoloață”, 
întreagă, pe cât e posibil. Am venit  împreună cu 
Asociația Jurnaliștilor de Turism din România, care, 
la rândul lor, au aici parteneri de discuție pentru 
promovarea turismului pe ambele maluri ale Prutului, 
o altă formă de a conduce de fapt la împlinirea aceluiași 
țel care să constituie o Românie împlinită.

A.V. - Aici aș face 
trimitere la o expresie 
românească, mai bine o 
dată să vezi, decăt de o 
sută de ori să auzi... 

D.D.G. - Așa este și chiar 
mi se pare foarte nimerită 
această expresie. Pentru 

că sunt sigur, sunt foarte mulți 
dintre acei care există în această 
comunitate aici, ca și cei care 
trăiesc în cealăltă comunitate 
mai mare românească. Aceștia 
din urmă nu se cunosc unii pe 
alții prea bine și probabil prin 

filiala UZPR de aici, prin demersurile noastre pe care 
le facem de dincolo încoace, precum dorim și invers 
să se întâmple, cred că ne vom cunoaște din ce în ce 
mai bine. Dar trebue să fie un proces rapid, să nu stăm 
prea mult și să așteptăm nu știu de la cine  învoire.Noi 
trebuie să grăbim procesul care probabil se află într-un 
ciclu favorizant acțiunilor comune.

A.V. - Există o înfrățire deja între uniunile de creație, 
există și înfrățiri timide, cei drept,  dintre localități. 
Eu sunt, născut într-un sat de pe malul Prutului 
Costuleni, raionul Ungheni, omonim cu altă localitate 
de pe malul drept, așezări care s-au împrietenit, dar 

Andrei Viziru în dialog cu 
Doru Dinu Glăvan, 
preşedintele UZPR

Pledoarie pentru o mai bună cunoaștere  
a fraților de sânge, oriunde ar fi...

Moto: 
,,Cine este lipsit de memorie, de conștiința celor ce au fost  până la el, nu va ști nicicând 

să prețuiască timpul în care trăiește și nu va fi pregătit pentru a păși în timpurile care  vin.” 
(Vladimir Beșleagă, Republica Moldova)  
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legăturile firești se pare că au slăbit. Sperăm, temporar. 
Mult contează aici și inițiativa liderilor locali care ar 
fi cazul, cum spuneați, să nu mai aștepte permisiunea 
celor de la Moscova, București ori Chișinău, cum a 
fost și în cazul Podului de Flori...

D.D.G. - Ce am înțeles eu la întâlnirea cu membrii 
UZPR de aici, că există deja un demers început de a 
se face o valorificare a localităților care poartă același 
nume de o parte și de alta a Prutului. Sunt cel puțin 
peste 120 de localități care au același nume fie dincolo 
de Prut, fie aici. Cred că acest demers este foarte 
important și el contribuie la o mai bună cunoaștere a 
românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Vă dați 
seama că, dacă o comunitate de aici se înfrățește cu 
alte șapte de dincolo, încep să se cunoască mai bine 
oamenii, să facă schimb de experiență, de valori. După 
care o să se simtă, exact așa cum spun eu de fiecare 
dată când vin aici, ACASĂ. Acasă la Chișinău, acasă 
la Ungheni, acasă la Soroca, oriunde vreți în această 
parte de pământ românesc. 

A.V. - Precum a afirmat temerar și Nichita Stănescu, 
când a venit pentru prima dată încă în secolul trecut, 

în anii șaptezeci, în Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească pe atunci, făcând parte din Uniunea 
Sovietică, zicând că vine de acasă, acasă...

D.D.G. – Chiar și mie îmi place să spun, tot așa, am 
plecat de acasă pentru puțin timp ca să vin acasă și să 
mă reîntorc tot acasă. Este un sentiment extraordinar 
pe care noi jurnaliștii avem misiunea să-l promovăm. 
Noi avem o mare putere de a disemina aceste lucruri 
și atunci voi spune că UZPR a dobândit o izbândă 
extraordinară în Parlamentul României, recunoașterea 
jurnalismului drept domeniu de creație și de utilitate 
publică. Așa cum nicio altă organizație de creație nu 
are aceste două calități. Nu numai pentru membrii 
UZPR, ci pentru întreaga breaslă este foarte important. 
Pentru că astfel, poți aborda problemele unor proiecte, 
iar noi am intrat puternic de câțiva ani și acei din acest 
teritoriu să simtă același lucru. Doar prin proiecte, se 
poate trăi foarte bine. Proiectele sunt cele care ne dau 
substanță, ne dau voință, ne dau posibilitatea să ne 
organizăm mai bine.  

A consemnat 
Andrei VIZIRU

Un spirit nu moare niciodată!
            
?Maricela-Paraschiva BUICESCU

Ceea ce am scris în titlu, nu e o descoperire a mea, nici vorbe de circumstanță, ci un adevăr pe care ni 
l-a revelat Cineva în Cartea Cărților! Mulți au scris multe despre Președintele nostru de la UZPR, Doru 
Dinu Glăvan care tocmai a plecat în Veșnicie. Ne privește cum rezolvăm ce avem pe lista de priorități 
spirituale. La acelea mă refer predilect, pentru că altele (și) de ordin material ne bat la ușă... Le ignorăm, 
își mută „bătăile” în ferestre seara și noaptea…

Cineva, un filosof, dacă nu mă înșel, Voltaire, a spus că: „Viața e un antract mai lung sau mai scurt 
între naștere și moarte.” Antractul Dorului nostru a fost de 75 de ani; a început la Timișoara, a continuat 
la Reșița (unde a învățat, a debutat în Presă, evoluând atât în cea scrisă cât și la Radio; aici a și înființat 
postul de Radio România-Reșița, primul post care a transmis on line, în întreaga lume!), venind apoi la 
București ca Președinte al UZPR. 

N-am să descriu cele făcute de Doru-Dinu Glăvan în și pentru UZPR, sunt prea cunoscute, ca să 
reproduc ceea ce au scris atâția alții înaintea mea. Trebuie să recunoaștem, în schimb, că plecare sa pe 
neanunțate nu e o întâmplare. S-a născut în Timișoara, pe pământul de lângă Bega și s-a întors în același 
pământ... Poate și pentru că a iubit enorm! Banatul!

       Fie-i țărâna ușoară și odihnește-l în Pace!
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Pentru Doru Dinu Glăvan, 
„eu” însemna „noi” 
Ploua din nicăieri. Și-ncet pământul 
se muta spre Înalturi, luând cu sine și 
frumusețea cuvintelor ce l-au găzduit. În 
urma înălțării sale, toamna n-a mai fost un 
anotimp, ci o stare sufletească cu care se 
îmbrăca în acele zile inima românului.

 
În semn de doliu, frunzele încetaseră să mai cadă. 

Razele soarelui s-au oprit printre nori. Norii s-au 
refugiat în amintiri, ca să pună stavilă durerii ce-a 
cuprins Ființa Neamului. E ca și cum ai dori să te superi 
pe cuvinte, pe văzduhul în care acestea au semănat o 
veste îndoliată. Însă, nu poți. Lacrimile lor sunt mai 
vii decât ale noastre. În acele zile, cuvintele plângeau 
plecarea în Eternitate a părintelui lor: Jurnalistul 
și Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România, Doru Dinu Glăvan. 

Da, a plecat o „ființă fină”... Așa îi numea pe cei 
iubitori de Înțelepciune, veniți pe pământ să lumineze 
destine. Vorbind astfel despre alții, nu făcea decât să 
se vadă pe sine. Virtuțile firii sale precum: modestia, 
generozitatea, onestitatea, corectitudinea... formau 
decorul pe care i se aliniau rostirile. 

Pentru jurnalistul Doru Dinu Glăvan, „eu” însemna 
„noi”. Vorbea despre sine doar în contextul unor 
realizări comune. Cunoștea importanța Uniunii dintre 
oameni spre atingerea scopurilor mărețe. Și pe care le-a 
realizat printr-o credință fermă în puterea adevărului 
și a binelui. Cu o voce paternă vorbea românilor 
despre riscurile unei vieți lipsită de dragostea față de 
Dumnezeu și de aproapele. Convins că ea, Credința 
este inima din care se pot înălța caractere vrednice 
să-și onoreze sufletul latin căruia i-a închinat propria 
existență. 

Doru Dinu Glăvan își iubea Țara fără așteptări. 
Despre sufletul său frumos, astăzi vorbesc cuvintele 
însele, pe care le-a iubit, apărându-le descendența 
divină și pe care le-a transmis ca pe o moștenire 
sfântă secolelor viitoare. Cuvintele pentru acesta 
erau diamante pe care le așeza cu migală în inimile 
pregătite să culeagă lumina. E ca și cum te știa înainte 
să te cunoască. 

Ziaristul Doru Dinu Glăvan vedea prin cuvinte. 
Ca să te vadă trebuia să vorbești. Orice discuție cu 
domnia sa era în fond o invitație către tine însuți. Îți 
vorbea ca să te auzi pe tine. 

Și tăcerea sa avea grai. Dar și ochi. Prin ea putea să-
ți vadă sufletul, ca mai apoi să-l ajute să se înalțe. Spre 

idei noi. Spre vise împlinite. Visul fiecărui român, 
fiind pentru el o sclipire din Idealul Țării. Vorbea 
convingător despre o renaștere a conștiinței românilor 
prin însușirea celor trei virtuți creștine: credință, 
nădejde și dragoste. 

Credea în Curajul oamenilor buni și era convins că 
reunirea s-a înfăptuit demult prin uniunea oamenilor 
de cultură. Și că urmează doar ca văzduhul să 
îmbrățișeze un singur drapel. Noi, tinerii, având 
obligația de a ne câștiga Dreptul strămoșeșc printr-o 
trezire de conștiință. Vedea în cunoașterea trecutului 
calea către viitor.

Ascultându-l vorbind despre misiunea românului 
în lume, aceea de a elibera Cerul din inimă –, aveai 
impresia că prin el vorbea însuși Eminescu. Așa 
precum Marele Poet își îndemna semenii să fie prieteni 
buni ai cuvintelor și să rămână înrădăcinați în poporul 
lor – pentru ca să afle rostul lor adevărat–, tot astfel 
Doru Dinu Glăvan semăna îndemnuri binecuvântate 
întru împuternicirea Ființei din noi. 

Cu siguranță, progresul tehnologic va înregistra 
invenții notabile în domeniul comunicării, însă niciun 
aparat performant nu va reuși să reproducă lumina din 
vocea jurnalistului care adresându-se românilor, de 
fapt îi povestea lui Dumnezeu suferințele și speranțele 
neamului său. Probabil că Cel de Sus a vrut nu doar 
să-i asculte povestirile, dar și să i le vadă. De aceea a 
decis să-l aibă aproape într-un timp ales de El, astfel 
încât să ne vindece mai lesne sufletul de nedreptate și 
de neadevăr. 

Tocmai în acele zile când cerul îndoliat se mutase 
în inima noastră și ploua neîncetat, constatam cât de 
mult l-a iubit Dumnezeu pe cel care ne-a învățat să 
privim lumea cu ochi vii – unicul pământ din care mai 
poate prinde viață o „Ființă Fină”. 

Drum Sfânt spre rostirea întru Lumină a Cuvântului 
pe care l-ați întruchipat, scump povățuitor către 
Adevăr!

? Crina POPESCU
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Înfiinţarea „Radio Rai”

La 13 ani eram îndrăgostit de fotbal, jucam la o 
echipă de juniori din orașul meu natal - Ocna Sibiului 
- și nu pierdeam emisiunea Fotbal minut cu minut 
de la radio (aveam un difuzor racordat la stația de 
emisie locală, care prelua postul de radio București). 
Cele două ore de fotbal în care era transmisă etapa 
Diviziei A mă aduceau în casă de oriunde aș fi fost, 
de obicei însoțit de alți 2-3 pieteni la fel de pătimași, 
suporteri ai echipelor Dinamo, Steaua, Rapid, UTA. 
Veștile de pe stadioane ne erau aduse de reputați 
crainici reporteri precum Ion Ghițulescu, Nicolae 
Soare, Gheorghe Minoiu, Dan Voicilă, Domozină de 
la Craiova, Secoșan de la Timișoara, Victor Tudor 
Popa de la Cluj ș.a. 

În 1972, a promovat în primul eșalon fotbalistic 
echipa CSM Reșița, iar crainicul de acolo, pe nume 
Doru Dinu Glăvan, transmitea cu un farmec aparte 
știri despre Dudu Georgescu, Nestorovici, Pușcaș, 
Atodiresei și alți fotbaliști pe care ni-i imaginam 
atunci ca pe niște îngeri fără chip, dar cu existență 
reală, atât pe teren cât și în imaginația noastră.

Anii au trecut, CSM Reșița a retrogradat în Divizia 
B și nu l-am mai auzit multă vreme pe Doru Dinu 
Glăvan. Am ajuns (profesional) la Lipova, la marginea 
nordică a Banatului. Aici, de prin 1995, se prinde 
surprinzător de bine Radio Reșița, un post zonal 
care poartă amprenta inconfundabilă a celui de care 
aproape că uitasem: Doru Dinu Glăvan. Ori de câte 
ori aveam timp, ascultam cu plăcere emisiunile Radio 
Reșița, bucurându-mă în special de transmisiunile în 
care vocea acestui om dedicat radioului mă făcea să-
mi măresc atenția și să-l urmăresc cu nesaț. Trăiam 
adevărate momente de satisfacție și de apreciere, 
petrecute cu cineva a cărui prezență mă binedispunea.

Anii au trecut și iată că aflu că la Arad se (re)
înființează filiala locală a Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România (UZPR). Deși nu eram 
ziarist profesionist, aveam o oarecare notorietate 
în Lipova și în Arad ca mânuitor al condeiului de 
jurnalist, notorietate dată de cei aproape 20 de ani 
de colaborare cu Adevărul de Arad (devenit ulterior 
Jurnal Arădean), dar și cu alte publicații civile sau 
militare. Iau legătura cu reputații ziariști arădeni 
Emil Șimăndan, Vasile Filip, Gabriela Groza, Vasile 
Sărăndan și reușesc să-mi întocmesc dosarul de 
primire în UZPR, fapt petrecut în octombrie 2018. Nu 
mică mi-a fost surpriza (și bucuria!), când am aflat că 
președintele pe țară al asociației jurnaliștilor români 
este nimeni altul decât Doru Dinu Glăvan. M-a mirat 
acest lucru, știut fiind faptul că „regățenii” - și în 
special „miticii” - acceptă cu greu să le fie șef un 
provincial de peste munți. De aceea, cu atât mai mult 
merită apreciată personalitatea și prestația lui Doru 
Dinu Glăvan care, desigur, au fost deosebite, dacă 
a fost ales președinte al unei structuri profesionale 
atât de orgolioase și de bogate în nume mari, cum 
este jurnalismul. Am căutat pe internet date despre 

? Dorin OCNERIU

Mi-a intrat în casă pe calea undelor, la vremea pubertății. Avea o voce învăluitoare, 
fermă și liniștitoare care te reținea cu urechea lipită de galenă: „Transmitem de la 
Reșița, stadionul din Valea Domanului. La microfon: Doru Dinu Glăvan”. 
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Doru Dinu Glăvan și am aflat astfel că are și o 
bogată activitate în presa scrisă, eu cunoscându-i 
doar prestația radiofonică. Omul și profesionistul 
Doru Dinu Glăvan s-a impus prin corectitudine, 
spirit organizatoric, promovarea și susținerea unor 
principii valoroase, înconjurându-se de oameni de 
o calitate incontestabilă, aspecte definitorii pentru 
U.Z.P.R.

După ce am trimis dosarul, am primit un telefon de 
la președintele UZPR Doru Dinu Glăvan. Îmi vorbea 
aceeași voce fără chip pe care o auzisem de atâtea ori 

la radio. De data asta, căpăta însă o notă părintească, 
apropiată, prietenoasă, încurajatoare și plină de bun 
simț. Pe lângă cele câteva formule de politețe și de 
informare cu privire la dosarul meu de adeziune, a 
avut dorința de a afla mai multe date despre mine ca 
persoană, despre familie, despre cariera și activitatea 
profesională și publicistică, alte aspecte care exced 
relației de asociație. Am fost flatat și am luat-o ca pe 
un favor personal, aflând mai apoi de la alți confrați 
că așa procedează cu toți membrii, atitudine dată de 
firea sa empatică, altruistă, interesată cu adevărat de 
soarta breslei ziariștilor. Mi-a mai spus că a avut un 
proces lung și greu cu o parte din membrii Uniunii 
(în special cu unii proveniți din presa militară - lucru 
care m-a făcut să mă rușinez de profesia mea de bază). 
„Stai liniștit, Ocneriu, că am avut de partea mea 

oameni din Armată și de la Interne bine intenționați, 
fermi, verticali care m-au ajutat să câștig cu bine 
toate înfățișările din instanță și, ca dovadă, avem 
acum Uniunea recunoscută oficial, cu toate drepturile 
câștigate”.

Am mai avut alte trei sau patru discuții telefonice cu 
dânsul, apoi au venit întâlnirile „pe viu” de la Arad, în 
care Doru Dinu Glăvan ne-a onorat cu prezența, fiind 
primit cu respectul și condescendența pe care le merita 
ca președinte, camarad de breaslă și în primul rând ca 
om. Am descoperit un bărbat drept la minte și la trup, 
cu un chip impozant și deschis în același timp, marcat 
de vârstă și de efort, dar cu o lumină vie în ochi și cu 
o hotărâre plină de încredere. Ne-a transmis și nouă 
această încredere, iar discuțiile cu el au fost alerte, 
pline de miez, fără distanțare sau reținere. A acordat 
aceeași atenție celor cu state vechi de serviciu în presă, 
ca și celor tineri, fiind încântat că la Arad „ponderea 
jurnaliștilor în activitate este de peste 50%, spre 
deosebire de alte filiale, unde domină «dinozaurii». 
Este meritul dvs., al arădenilor, al președintelui de 
Filială Vasile Filip, că atrageți tineri ziariști în asociația 
noastră profesională. Se spune că la noi se înscriu doar 
pensionari, ca să primească indemnizația legală, oferită 
prin dreptul de creație. Iată că nu e așa, Aradul fiind un 
exemplu edificator în acest sens”. 

De-atunci, am trimis mai multe materiale care mi-
au fost publicate pe site-ul Uniunii și am  făcut două 
recomandări de primire în UZPR pentru doi colegi de 
breaslă în activitate, ambii acum membri cu drepturi 
depline. 

Doream să colaborez cât mai mult cu Uniunea 
și cu președintele ei... Dar se pare că Domnul are 
alte planuri cu Doru Dinu Glăvan. În preziua Zilei 
Radioului Național, o voce atât de cunoscută la Radio 
România Actualități și la Radio Reșița, năvalnică și 
mângâietoare în același timp, a amuțit pe veci. Pentru 
mine, vestea plecării lui în eternitate a fost ca un 
penalty nedrept acordat adversarului în prelungiri. Mă 
simt furat, mă simt lovit, mă simt orfan. Unii spun că 
era bătrân, era bolnav, era cu treburile încheiate pe 
această lume. Oare? Eu cred că mai avea încă multe 
de făcut, dar poate că Dumnezeu vrea de-a dreapta Sa 
un om devotat ziaristicii, cu care să pună bazele unui 
post de radio denumit „Radio Rai”.

Rămâne ca aici, pe Pământ, cei care i-au fost 
alături - la centru și în filiale - să-i continue munca pe 
aceleași coordonate (ba chiar pe plan superior) și să nu 
se dezică de la ce i-a învățat cel care le-a fost și le va 
fi exemplu de urmat.
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Întâlniri cu 
„DOM PRESIDENT”

Prin vară, distinsa noastră colegă Daniela 
Gîfu, mi-a zis că ar dori să scoată o carte 
dedicată personalității președintelui 
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România (UZPR), Doru Dinu Glăvan. 
Ar vrea ca, de ziua lui, pe 7 iunie, când 
împlinește 75 de ani, să o găsească pe 
birou. În acest sens, m-a rugat să scriu 
și eu ceva legat de domnia sa. La început 
m-a amuzat ideea, mi se părea că seamănă 
cu festivismele de odininioară (ce vom mai 
scrie la 80, 85, 90 etc. pentru că domnul 
președinte arăta că va trăi mult și bine). 
Dar am zis că, totuși, are trei sferturi de 
veac: să scriu și eu o însemnare de suflet, 
pe care am numit-o... Întâlniri cu dom 
president.

Cred că după 1 Decembrie 1918, ziariștii unioniști 
din Arad aveau o organizație și aceasta, cu vrednicii ei 
jurnaliști patrioți și profesioniști de atunci, s-a afiliat 
UZPR. Dar cum nu-mi pot aroga calitatea de istoric al 
presei, aș spune doar ceea ce am trăit. 

Îmi amintesc că, în 7 ianuarie 1994, la Arad a luat 
ființă o filială a UZPR, primul președinte fiind ales, 
atunci, publicistul Emil Șimăndan. Dar, după mai 
mulți ani (pe fondul apariției altor organizații de 
breaslă, la nivel central) ne-am încetat activitatea. 

Apoi, pe 16 martie 2018, șapte membri ai UZPR 
din Arad ne-am întâlnit la Biblioteca Județeană „A.D. 
Xenopol” și am hotărât să ne constituim în Grup, 
conform Statutului UZPR. Atunci, la propunerea 
colegilor, am fost ales coordonator și l-am sunat 

(în legătură cu decizia luată) pe Doru Dinu Glăvan, 
președintele UZPR. A fost extrem de prietenos cu 
mine (așa am perceput eu discuția noastră) și m-a 
sfătuit ce trebuie să facem. Din momentul acela, ne-
am mobilizat cu toții să convingem cât mai mulți 
ziariști profesioniști din redacții sau pensionari să 
vină alături de noi.

La prima întâlnire
Așa se face că, doar după câteva luni, eram deja 

19 membri cu acte în  regulă. Realizările noastre l-au 
făcut pe președintele Doru Dinu Glăvan (cu care am 
avut mai multe convorbiri telefonice) să dorească o 
discuție cu noi. Acest lucru s-a realizat în 13 noiembrie 
2018, în Sala „Astra” a Bibliotecii Judeţene „A.D. 
Xenopol”. 

Nu îl cunoșteam personal pe domnul președinte 
Glăvan, așa că am avut emoții la prima întâlnire, 
mai ales când mi-a spus că va veni însoțit de câțiva 
colegi de la Timișoara. Mă gândeam că poate nu îl voi 

? Vasile FILIP   
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recunoaște (deși i-am văzut câteva fotografii) și voi 
începe colaborarea cu o gafă uriașă. Cu atât mai puțin 
mă va „descoperi” domnia sa pentru că îl așteptam, în 
fața bibliotecii, împreună cu mai mulți ziariști arădeni. 
Dar, ca o minune, ne-am îndreptat unul spre celălalt, 
ca și când ne-am fi știut de când e lumea.

A fost atunci o discuție plăcută, ca între prieteni 
de breaslă. S-a bucurat că au fost prezenți aproape 
toți membrii grupului nostru. I-am povestit despre 
proiectele pe care le avem; domnul președinte le-a 
apreciat și ne-a dat câteva sfaturi pentru a le duce la 
împlinire.

Am avut și un dialog într-un cadru restrâns: l-am 
informat că am acceptat să fiu 
coordonatorul grupului doar până ce 
vom deveni filială pentru că eu, din 
motive personale (mama avea 85 de 
ani și cum eu ieșisem de puțină vreme 
la pensie), trebuie să stau mai mult 
pe la Prunișor (un sat la 80 de km de 
Arad) și va fi cam greu să mă ocup 
de buna funcționare a organizației. 
Domnul președinte, văzând, poate, și 
reacția colegilor mei din conducere, 
a spus: „Sunteți deja filială, dacă 
socotim și dosarele de la Arad aflate 
la Comisia de Atestare a UZPR. Cât 
despre conducerea de la distanță, nu 
e o problemă cu tehnica de astăzi” 
(avea dreptate, pentru că urma să o 
vedem, peste puțină vreme, și la nivel 
național).

Atunci am spus, în glumă, că „vom fi ca județul 
Hunedoara, cu reședința la Deva” și am râs cu toții. A 
fost prima întâlnire cu președintele Doru Dinu Glăvan 
și cred că a fost una reușită...

În an aniversar
2019 a fost un an de sărbătoare cu multe evenimente 

importante și activități pe măsură. În primul rând, 
asemenea colegilor din toată țara, am marcat cum se 
cuvine centenarul UZPR. Iar, cum filiala arădeană 
împlinea un sfert de secol de existență, am publicat 
prima noastră carte - „Voci și vocații jurnalistice 
arădene în UZPR”, coordonată de Emil Șimăndan, 
întâiul președintele al filialei și cu o contribuție mai 
mică din partea mea (actualul președinte).

Ca o încununare a acestor evenimente, pe 8 
noiembrie, în sala „Sabin Drăgoi” a Bibliotecii 
Județene Arad, am organizat o întâlnire cu cititorii, 

întâlnire care a fost onorată de președintele UZPR, 
Doru Dinu Glăvan. 

Sub genericul „Convorbiri jurnalistice”, a fost lansat 
volumul „Voci și vocații jurnalistice arădene în UZPR” 
- o oglindă a filialei, cu prezentarea membrilor acesteia 
dar și cu activități importante desfășurate în ultima 
perioadă. Tânăra ziaristă Geanina Jecalo Iovănescu a 
scris o carte dedicată personalității colegului nostru 
Emil Șimăndan, la împlinirea frumoasei vârste de 80 
de ani: „Baricada din călimară – Fragmente arădene 
cu poetul Ștefan Augustin Doinaș și publicistul Emil 
Șimăndan”. A fost vernisată expoziția de fotografie, 
realizată de Virgiliu Jireghie, cu imagini de la 

sărbătoarea Centenarului ce a avut loc la Sala Radio 
din București. Iar președintele UZPR, Doru Dinu 
Glăvan, a făcut un elogiu impresionant pentru breasla 
jurnaliștilor. „Sunt emoționat. Breasla aceasta este 
extraordinară. Este o breaslă care a făurit Unirea. 
Probabil 80% dintre marii noștri scriitori au fost 
jurnaliști, iar ceea ce s-a vorbit aici mi-aș dori să se 
vorbească într-un spațiu mai larg. Să ne adresăm unui 
public mai larg, să vorbim despre marii jurnaliști, 
marii performeri din toate timpurile. Cred că această 
Uniune are datoria de a aduna toți ziariștii și vă rog 
să aveți în vedere că UZPR face toate eforturile pe 
care le poate duce pentru ca în presa noastră să se 
întâmple lucruri bune”. În final, președintele Doru 
Dinu Glăvan a acordat Filialei „Ioan Slavici” Arad – 
Placheta Aniversară și Medalia de Aur a UZPR.

A fost o întâlnire impresionantă după care, la o 
discuție, am stabilit să organizăm, în anul următor, 
o tabără de jurnalism la Moneasa sau Căsoaia, dar 
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și alte evenimente pe care putem să le găzduim în 
județul Arad. Numai că nu aveam de unde să știm ce 
va urma... 

Sub teroarea pandemiei
2020 a fost și pentru filiala noastră, ca pentru toată 

lumea, un an greu. La începutul lui martie, când am 

avut Adunarea Generală de Alegeri, nu bănuiam ce 
ne așteaptă. Am ales atunci  o nouă conducere și ne-
am dorit o echipă puternică pentru împlini, cu bine, 
toate proiectele. În cadrul Adunării, ne-am propus să 
mai scoatem o carte a Filialei (am și stabilit tema), să 
organizăm (așa cum vorbisem cu domnul președinte 
Glăvan) o tabără națională de jurnalism și multe alte 
activități interesante. Numai că nu fu să fie, încurcați 
de pandemie.

Au urmat acele interdicții care au făcut ca întâlnirile 
noastre să fie mai mult telefonice sau online. Chiar și 
Adunarea Generală de Alegeri la nivelul UZPR s-a 
desfășurat cu dificultate, în două parți: una online, în 
fața calculatoarelor și a doua (în vară) cu participare 
directă, în București, la Teatrul de Vară din Parcul 
Herăstrău. 

La nivel de filială, am mai reușit totuși câte ceva. 
În septembrie, în grădina de lectură a Bibliotecii 
Județene „A.D. Xenopol”, am putut organiza lansarea 
de carte a colegului nostru, de la București, Corneliu 
Vlad – „Cavalerii viitoarei apocalipse” – și vernisajul 
expoziției de fotografie – „Made în China” - a colegilor 
fotografi Eugen Negrea de la București, Ovi Pop de la 
Oradea și Nelu Scripciuc de la Arad. Ne-am bucurat 
că a participat și prezentat chiar președintele nostru, 

Doru Dinu Glăvan. Evenimentul, din semnalele pe 
care le-am avut, a fost apreciat de toți.

Parcă eram mai optimiști. Seara, la o mică agapă, 
am discutat să organizăm, la Arad, în perioada 17-
18 octombrie, prima întâlnire a Consiliului Național 
Consultativ al UZPR, din care fac parte președinții de 
filiale din țară și diaspora. 

Am dorit să ne simțim bine împreună 
și să venim cu idei valoroase pentru 
viitorul Uniunii, mai ales că am propus 
să participe mai mulți membri ai 
Consiliului Director, evident alături 
de președintele Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, Doru Dinu 
Glăvan. Dar, și de aceasta dată, pandemia 
– creșterea numărului de îmbolnăviri – 
ne-a oprit un eveniment deosebit. La 
Arad, aveam deja locurile rezervate la 
cazare și masă, stabilisem locul pentru 
desfășurarea discuțiilor și obținusem 
aprobarea pentru fastuoasa Sală 
Ferdinand de la Primăria Municipiului 
iar, la București, dl. președinte Glăvan 
se ocupase de rezolvarea transportului 
colegilor din filiale. Dar nu am avut ce 

face..., restricțiile ne-au învins.

Vrem o întâlnire în vară
Spre sfârșitul anului trecut, văzând că nu sunt 

semne că am putea să ne întâlnim toți membrii filialei, 
am transmis, către aceștia, prin e-mail, invitația de 
a scrie pentru noua noastră carte. Acum avem toate 
textele pregătite, s-a făcut corectura, paginația și 
așteptăm să vadă lumina tiparului. Credem că va fi 
o carte interesantă și sperăm că o vom putea lansa 
în această vară, în cadrul unui eveniment de care să 
ne bucurăm, împreună, cu toți cei care doresc să fie 
alături de noi. Bineînțeles, invitatul nostru de onoare 
va fi președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan.

Pâna atunci, întâlnirile cu „dom president” (cum îmi 
place mie să-i zic), vor fi tot pe telefon, online sau pe 
WhatsApp (unde îi mai pun poze de la Prunișor). Dar 
toți jurnaliștii filialei noastre așteaptă cu nerăbdare să 
ne vedem la Arad ca să îi spunem, și în direct, „La mulți 
ani!” pentru frumoasa vârstă ce o împlinește pe 7 iunie.

P.S.   Asta scriam la aniversarea sa. Din păcate, 
nu ne mai putem întâlni pe pământ cu 
președintele Doru Dinu Glăvan. Cu siguranță 
pune bazele unei filiale cerești a UZPR.
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A greşit o singură dată:  
atunci când a plecat dintre noi!

Știu însă precis momentul în care am început să îl 
cunosc cu adevărat, ca jurnalist, ca om și, mai apoi, 
ca prieten. Se întâmpla imediat după ce el a reușit să 
înființeze la Reșița un post de radio cu caracteristici 
similare posturilor regionale tradiționale, de la Cluj, 
Craiova, Constanța, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. 
Nu inserez aici adevărata epopee a modului cum a 
prins viață aceea remarcabilă instituție de presă audio, 
probabil o va face altcineva, chiar din interiorul 
postului. Aș vrea să mă refer însă la un alt aspect, 
mai puțin cunoscut, referitor la rolul foarte important 

pe care l-a căpătat, într-o anumită perioadă, radioul 
public regional, căruia Doru i s-a integrat și la al cărui 
renume a contribuit. 

Una dintre noutățile pe care directorul general 
pentru studiourile regionale de radio, Gheorghe 
Verman, le adusese în principiile de management, 
se referea la creșterea comunicării directe între 
structurile de conducere ale studiourilor care, practic, 
în vechile formule, nici nu intra în discuție. Așa încât 
existau niște întâlniri periodice (ale directorilor, ale 
inginerilor șefi sau ale contabililor șefi), organizate pe 

? Mircea POSPAI

Încerc să îmi aduc aminte de când anume auzisem de Doru Dinu Glăvan și nu reușesc 
să conturez un timp anume. Ca toți iubitorii de sport din această țară, aveam numele lui 
reținut printr-un colț de memorie, iar ca jurnalist, ascultător (și) al postului național de 
radio, îi știam transmisiunile din diferite locuri. Cred că ni s-au și intersectat drumurile, de 
câteva ori, la anumite evenimente.



UZP

52   UZP NR. 24 2021

PROFIL JURNALISTIC
rând de către fiecare studiou și în cadrul cărora erau 
prezentate experiențele fiecăruia, stabilite linii comune 
de activitate, întocmite anumite strategii redacționale 
sau proiecte de dezvoltare tehnico-economică. A fost 
modalitatea prin care s-a ajuns ca fiecare post regional 
să devină lider de audiență în zona sa și să capete o 
notorietate puternică. 

Ei bine, pe fondul acesta s-a produs înființarea 
studioului de la Reșița și apariția lui Doru Dinu 
Glăvan în grupul de directori care ne aflam prezenți 
la întâlnirile despre care pomeneam mai devreme. 
A fost extraordinar de bine primit, pentru că toți 
îi cunoșteam activitatea de jurnalist radio și foarte 
curând s-a făcut remarcat prin inițiativele sale și, mai 
ales, prin dinamismul pe care parcă îl 
avea în sânge. Rareori venea la întâlniri 
direct de la studioul din Reșița ci, foarte 
adesea, de la transmisiuni sportive pe 
care le avea programate în țară sau în 
străinătate. Totdeauna ne pomeneam cu 
el parcând precipitat micuțul Matiz cu 
care călătorea, totdeauna fără șofer. Nu 
mai știu precis dacă, înaintea lui, venea 
la întâlniri fără șofer și directorul de la 
Timișoara sau dacă după aceea pentru 
mai mulți dintre noi a devenit un obicei 
(caracteristic managerilor ocidentali) de 
a călători, conducând singuri mașina. 

Când venea vorba despre proiectele 
noastre, de relevat este faptul că Doru 
Dinu Glăvan a fost printre primii care 
au îmbrățișat ideea parteneriatelor, cu 
instituții sau organizații din țară ori 
din străinătate și nu pot să nu amintesc 
faptul că ambiția lui era de a avea o 
dotare tehnică de top și, pe cât posibil, 
fără să ceară bani de la instituția mamă, 
Radiodifuziunea Română. Care bani, de 
fapt, nici nu erau prea mulți. A făcut, 
astfel, din studioul de la Reșița, un post 
de radio cu audiență stabilă, localizată 
în ceea ce se numește Banatul de munte, 
dar și pe Clisura Dunării, până în Serbia. 
Doru avea un mod de a se manifesta și atunci când își 
exprima părerea sau acordul față de o idee venită din 
partea altcuiva. Și cred că acest fapt a fost remarcat 
de mai mulți dintre cei ce l-au cunoscut. Când cineva 
enunța faptul că vrea să facă un anume lucru, el, 
totdeauna atent la interlocutor, exclama un „da” 
repetat: „Da! Da! Da!”. Dar nu acest cuvânt repetat 

era, pentru cineva atent, esența actului de comunicare, 
ci modul cum o spunea și bucuria care i se citea în 
ochi. Avea, cu alte cuvinte, capacitatea rară de a se 
bucura sincer de bucuria altcuiva. De la acele întâlniri 
despre care vorbeam, Doru pleca, de obicei, la fel de 
precipitat cum și sosise. Cel mai adesea ne spunea de 
seara că a doua zi el trebuie să fie undeva anume, iar 
dimineața mașina lui nu mai era în parcare. Reușea 
astfel să rezolve și să împace toate lucrurile, cu un 
dinamism vizibil, dar și cu un consum energetic 
formidabil. 

 Așa a fost, toată viața, Doru Dinu Glăvan: un 
om dinamic, grăbit să rezolve problemele. Și niciodată 
nu s-a lăsat până nu le-a rezolvat. 

 
O singură dată, în întreaga viață, Doru a greșit cu 

graba sa: la plecarea definitivă. Mă gândesc că poate 
avea undeva, prin alte sfere, o întâlnire și o treabă de 
făcut. Dar și aici mai erau destule care își așteptau 
rândul. Aș fi preferat să le amâne pe cele de acolo și 
să mai stea, o perioadă, cu noi. 
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Înfiinţarea filialei UZPR din 
Marea Britanie a fost dorinţa lui

Cu doar câteva zile înainte, îl sunasem. Era una 
dintre convorbirile noastre lunare obișnuite. Îi 
povesteam ultimele știri din Țara Galilor. Cum pe 
vremea aceea eram doctorand la Londra și făceam 
naveta între cele două țări, intrasem într-un dialog 
comparativ privind aceste regiuni și culturile lor, 
dialog pe care am simțit că prețuitul meu prieten îl 
găsise interesant și provocator, deopotrivă.  

În scurtul său e-mail, cu modestia-i caracteristică, 
Doru îmi mărturisea că discuția noastră îi făcuse o 
deosebită plăcere și că l-a incitat ideea unei posibile 
vizite în Țara Galilor, pentru a vedea un spaţiu pe 
care-l considera fascinant și pe care nu l-a putut savura 
îndeajuns cu ocazia vizitelor sale în spaţiul britanic, 
la diferite competiţii sportive din trecut. Am răspuns 
cu mare bucurie acestui e-mail, nerăbdător să petrec 
timp alături de omul pe care-l vedeam ca pe un părinte 
spiritual, mai ales că nu mai fusesem în România de 
câțiva ani.

Mult așteptata revedere nu a întârziat să apară. În 
perioada 21-28 ianuarie 2015, a venit la mine. Vizita 
Țării Dragonului Roșu (n.r. Țara Galilor) a început 
la Londra, cu o scurtă oprire în Oxford unde, alături 
de președintele Doru Dinu Glăvan am avut deosebita 
plăcere să călcăm pe urmele lui J.R.R. Tolkien, C.S. 
Lewis, J.K. Rowling şi Lewis Carroll, în încercarea 
de a vedea unde au studiat sau predat. Așa cum toți 
aceștia şi-au găsit aici inspiraţia pentru romanele 
minunate pe care le-au scris, tot așa și noi am sfârșit 
în a petrece timp și a ne imagina viitorul cu toate 
posibilitățile pe care viața ni le poate oferi. 

Spre norocul nostru, câteva dintre colegiile și 
clădirile Universității din Oxford au fost deschise 
în perioada aceea și, printre discuțiile despre cei 
aproximativ 50 de câștigători  ai premiului Nobel 
care au studiat la Oxford, Doru mi-a povestit despre 

? Nistor BECIA

Călătorind înapoi în timp, ajungem la 6 octombrie 2014, când, aproape de miezul nopții, 
primesc un e-mail din partea lui Doru Dinu Glăvan, cu un subiect pe care, zărindu-l 
înainte de a lectura întregul conținut, m-a bucurat: „O eventuală vizită.”
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călătoriile sale și oamenii celebri pe care a avut 
șansa să-i întâlnească de-a lungul timpului. Dar mai 
important și mai fascinant decât orice, am învățat de la 
el despre oamenii de rând care i-au impactat succesul. 
Au fost povești simple, de viață, dar cu o însemnătate 
atât de puternică. Îi spuneam atunci, cu fascinație, 
că ar putea scrie o carte despre toate aceste lucruri și 
întâmplări și știu bine chiar și acum că, dacă i-ar mai fi 
fost îngăduit să rămână printre noi și ar fi scris această 
carte, ar fi fost ceva extraordinar. 

M-a susţinut până în ultimele sale clipe
Pas cu pas, din discuție în discuție, în locul unde se 

poate spune că se îmbină romantismul oraşului medieval 
cu vitalitatea centrului universitar internaţional, a luat 
naștere ideea ca, la finalizarea studiilor de doctorat, să 
pot pune bazele unui nucleu UZPR în Marea Britanie 
- un alt mod de a mă întoarce acasă, de mă apropia de 
țara și de locul din care am plecat. M-a bucurat acestă 
idee, însă trebuie să mărturisesc și faptul că, în aceeași 
măsură, mă simțeam și ușor timorat deoarece, așa cum 

i-am spus lui Doru, pe atunci, eu nu sunt jurnalist, nu 
am studii și nici experiență de jurnalist, sunt psiholog, 
iar tot ce am publicat până acum a fost prin prisma 
profesiei mele. Doru a răspuns acestei reacții cu un 
zâmbet călduros, încercând să-mi explice posibilitatea 
de inova în domeniul jurnalismului printr-o psihologie 
pozitivă. Spunea că de fapt psihologia și mass-media 
sunt cheile pentru promovarea perspectivei culturale a 
civilizației și, deci, un psiholog poate deveni un bun 
jurnalist, iar un jurnalist poate fi un bun psiholog, în 
același timp. Cuvintele acestea au rămas tipărite în 

mintea mea asemenea unei binecuvântări încurajatoare 
- de a fi eu însumi, într-o lume a oamenilor cu condei, 
așa cum Doru Dinu Glăvan și-a dorit. 

Vizita noastră a continuat în Țara Galilor, unde Doru 
și-a dorit mult să viziteze câteva lăcașe de cult, pentru 
a asculta rugăciuni în limba galeză, o limbă despre 
care îmi spunea că este una dintre cele mai vechi limbi 
celtice vorbită de vechii britanici celți. 

Pentru cei mai puțin familiari cu acestă regiune, 
aș menționa aici faptul că acele cunoștințe legate 
de limba galică sunt lacunare, întrucât celții au 
privilegiat oralitatea și memoria pentru transmiterea 
cunoștințelor. În afară de faptul că se spune: „cuvântul 
scris este mort” - Iulius Caesar nota în Comentariile 
sale la Războiul Galic că versurile învățate de la 
druizi nu trebuie să fie scrise. Doru avea un interes 
special pentru acest subiect. Atât în 2014, cât și la 
ultima întâlnire, din septembrie 2021, și-a manifestat 
curiozitatea legată de celți și își dorea ca Icoana 
Budescu – profesor de istorie, membru UZPR, să 
cerceteze și să scrie un articol despre rugăciunea 
„Tatăl nostru” în limba celtă, dialectul vorbit în Țara 

Galilor. Am înțeles ulterior că interesul 
declarat avea o dimensiune existențială 
și personală pentru Doru Dinu Glăvan. 
Poate că prin această căutare, ar fi vrut 
să găsească o cale pentru a înțelege 
limba îngerilor în devenirea și drumul 
său spre viața de apoi. Din păcate, nu 
a mai fost timp pentru scrierea acestui 
articol, așa cum și-a dorit. 

După 7 de ani de la vizita 
președintelui Doru Dinu Glăvan la 
Oxford și în Țara Galilor, în urma 
mai multor demersuri ambițioase și 
insistente, rugăciunile sale au fost 
ascultate, iar nucleul din Marea 
Britanie a prins viață în iulie 2021. 
Filiala UZPR UK are acum 8 membri 

activi și alți câțiva doritori (români și britanici) să ni 
se alăture. Doru era tare mândru și s-a bucurat încă 
de când am făcut primele demersuri pentru înființarea 
UZPR UK, susținându-mă până în ultimele sale clipe. 

La acest început de drum, dar în acelasi timp de 
despărțire a dimensiunii fizice cu părintele spiritual și 
președintele Doru Dinu Glăvan, cea mai mare dorință 
pe care o am este cea de unitate, de conlucrare, de 
implicare pentru ca UZPR să aibă în Marea Britanie 
o imagine modernă și respectabilă, aşa cum el și-ar fi 
dorit. 
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Născut să fie primul...

Doru Dinu Glăvan s-a îndrăgostit 
de cuvântul scris și rostit de copil, 
publicând primele texte de foarte tânăr, 
la doar 14 ani. La vârsta majoratului 
a ajuns colaborator în presa locală și 
regională. În 1965, la 19 ani, a dobândit 
calitatea de  corespondent al ziarului 
„Sportul popular”, cunoscut mai târziu 
sub numele de „Gazeta sporturilor”, 
pentru ca apoi să fie angajat cronicar 
sportiv al postului național Radio-
România, simultan, continuând să 
publice și în presa scrisă.

Doru Dinu Glăvan era un fin observator al vieții 
cotidiene. Cuvântul său inspirat rostit l-a  recomandat 
pentru a comenta de la Jocurile Balcanice, 

campionatele și cupele mondiale de atletism, natație și 
gimnastică, Jocurile Olimpice de Iarnă de la Sarajevo. 
A transmis pentru ascultătorii Radio-România, cu 
mult profesionalism, din toate colțurile lumii: din 
Europa, Asia și Australia.

În 1995, avea să pună bazele stației locale Radio-
Reșița, sub egida Fundației Radio Caraș-Severin, 
pentru ca peste un an (8 august 1996), stația de emisie 
să fie recunoscută cu statut oficial de post public local 
al Societății Române de Radioteleviziune. Doru era 
foarte mândru de acest proiect, iar la întâlnirile cu 
jurnaliștii din țară și de peste hotare, nu concepea să 
ajungem în zonă și să nu facem o vizită „copilului” 
său de suflet, Radio-Reșița. 

În scurt timp, Reșița a devenit cel mai important 
post regional de radio, cu cea mai mare audiență, 
acoperind nu numai întregul teritoriu al județului 
Caraș-Severin și părți importante din județele 
limitrofe, dar și teritoriile locuite de românii din 
Voivodina și de pe Valea Timocului.

? Maria STANCIU
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Dumnezeu mi-a dat șansa și bucuria să-l cunosc pe 

Dinu Doru Glăvan, în mod direct, nu doar prin vocea 
sa distinsă, cât mai ales prin tenacitatea sa, prin forța de 
convingere a cuvântului rostit. L-am întâlnit pe teren, 
la lucru, încă din anul 2007. Nu numai eu, ci cam toți 
președinții de filiale ale Uniunii Ziariștilor Profesioniști 
din România (UZPR), cu ocazia conferințelor anuale, 
a schimburilor de experiență pe care Uniunea noastră 
le organiza prin țară. Alături de mulți colegi ziariști, 
m-am bucurat de ospitalitatea și calitatea de excelent 
organizator, de gazdă grijulie la Reșița sau în vreun 
alt colț pitoresc al Banatul și/sau Olteniei.  Doru Dinu 
Glăvan, ca  fondator și președinte al Filialei Caraș 
Severin - UZPR, ne asigura cadrul necesar pentru a ne 
întâlni și dezbate aspecte profesionale și deontologice. 

Dincolo de aceste priorități, aparent, monotone, 
când ne primea la el, acasă, Doru avea mereu dorința 
să ne arate toate locurile de referință din frumosul 
și unicul Banat, nu doar pe calea undelor, ci prin 
drumețiile și popasurile cultural-spirituale, la fața 
locului. Fiecare întâlnire era un prilej de documentare 
și încântare, pentru mine.

L-am remarcat prin multe gesturi de prietenie 
față de colegii din toate filialele din țară, pe vremea 
când UZPR se întreținea dintr-o cotizație de cinci 
lei pe lună. Pe atunci, Dinu Doru Glăvan își asuma 
responsabilitatea de a ne aduna în vreun loc pitoresc 
din Vestul țării, nu câte doi-trei, ci câteva zeci de 
ziariști; niciodată mai puțini de cincizeci, pe care îi 
caza (pe gratis) și le asigura momente de neuitat... Cu 

mese ca la mama acasă, cu seri festive, cu fel de fel 
de bucate, în locuri de rezonanță istorică, economică, 
spirituală.

Dar, Uniunea noastră îl avea pe ziaristul de radio 
Dinu Doru Glăvan care devenise și mamă și tată 
pentru toți delegații care participau la întâlnirile cu 
ziariștii, la nivel național, chiar internațional. Doru 
este cel care a deschis dialogul cu ziariștii români din 
Serbia, de exemplu. Apoi, aria de dialog s-a întins în 
toată Diaspora... Îl recomandau calitățile și verva sa 
de bun  profesionist, deținătorul unei voci distincte 
în... vestul radiofonic românesc.   

Notorietatea sa îi permitea să treacă granițele fizico-
geografice și cultural-spirituale fără probleme și să 
rezolve probleme ce par unora fără ieșire. 

Da. Dinu Doru Glăvan a fost un model de ziarist cu 
spirit de inițiativă, un model de curaj și generozitate, 
de dragoste multă pentru cuvântul rostit și scris, 
deopotrivă. A avut stofă de lider și a fost născut să fie 
primul. 

Vocea sa era recunoscută în toată România și 
calitățile sale profesionale au făcut casă bună cu cele 
de bun organizator și de bun administrator, ceea ce l-a 
recomandat în vara lui 2012, la funcția de președinte 
al UZPR. În această misiune, Doru Diniu Glăvan a 
încercat și a reușit să-i unească pe ziariștii români nu 
numai dintre hotarele țării, ci din întreaga Diaspora. 

Îl asigurăm pe Doru Dinu Glăvan că proiectele sale, 
inițiate la nivelul UZPR, expresie a creativității și 
utilității publice, vor fi susținute și continuate.
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„Împreună, scriem istoria clipei!”
Sunt oameni de care te atașezi de la prima 
întâlnire, un soi de „dragoste la prima 
vedere”. Așa mi s-a întâmplat cu Grigore 
Vieru, Doina și Ion Aldea Teodorovici, N. 
Dabija, M. Cimpoi, V. Tărâțeanu, Ioan 
Alexandru, Fănuș Neagu etc. Nu știu cum, 
de ce și care sunt resorturile psihice pentru 
asemenea legături sufletești.

Un astfel de Om a fost (și așa va rămâne) Doru 
Dinu Glăvan. Nu mai știu când ne-am întâlnit pentru 
prima dată, dar aceea prima întrevedere a fost ca și 
cum l-aș fi cunoscut de-o viață. Firește, îl știam din 
presa sportivă, având alături de Sebastian Domozină 
(căruia antrenorul C. Teașcă îi cerea să transmită 
mai rar, întrucât... jucătorii nu pot alerga în ritmul 
transmisiunii!), o voce inconfundabilă. Locuind la 
Reșița, conducerea de la Radio Timișoara l-a contactat 
în 1962 și l-a angajat corespondent, apoi din 1969 a 
transmis neîntrerupt pe toate frecvențele și canalele 
Radioului Național.

La Radio Trinitas (emisiunea din 10 martie 2017), 
Doru Dinu Glăvan s-a destăinuit: „Cred că mă 
regăsesc într-un jurnalist frenetic, peste tot prezent 
la evenimente. O carieră frumoasă am făcut în lumea 
sportului [...], am fost și sportiv, atlet, schior. În 
general, am ajuns să cunosc foarte bine sportul, în 
profunzime, din interior”.

Dar, Doru Dinu Glăvan n-a fost cunoscut doar 
în lumea sportului. Ca director la Radio Reșița s-a 
implicat în Programul Phare 2003 de Cooperare 
Transfrontalieră, sub genericul „Cuvântul fără 
frontiere”, pe relația România – Serbia – Muntenegru, 
în colaborare cu Forumul pentru Cultura Românilor 
din Bor (Serbia). Îl interesa destinul românilor sud-
dunăreni, colaborând benefic cu Liga Culturală pentru 
Unitatea Românilor de Pretutindeni (președinte: acad. 
Victor Crăciun, având afinități și scopuri comune).

Și, astfel, a apărut Atlas lingvistic al Regiunii Valea 
Timocului. Contribuții la atlasul lingvistic al graiurilor 
românești dintre Morava, Dunăre și Timoc, proiect 
finanțat de U.E. Autorii acestei lucrări științifice sunt 

trei cercetători ai Filialei Cluj a Academiei Române: 
Petru Neiescu, Eugen Beltechi și Nicolae Mocanu 
care au întreprins cercetări de teren, valorificate 
parțial prin tipărirea lor în 2006 (să sperăm că și restul 
cercetărilor vor vedea lumina tiparului). Atlasele sunt 
lucrări științifice, apanaj al Academiei Române; în 
cazul Atlasului lingvistic al Regiunii Valea Timocului, 
el rezolvă științific și o contraversă politică: în Valea 
Timocului trăiesc români, vorbitori de limba română 
și nu de aberanta limbă vlahă. (Recenzând această 
lucrare, am primit un reproș, „inedit”: fac „poluare 
științifică!”).

Fără îndoială, acest atlas extrem de util n-ar fi apărut 
fără implicarea logistică și financiară a lui Doru Dinu 
Glăvan. „Inițial – mărturisește el în prefața intitulată 
Un Pas înainte, nu ne-am dat seama de întinderea, 
amploarea unei asemenea întreprinderi”, considerând-o 
„un pas înainte în cunoașterea, mai exactă, a situației 
fraților noștri de la sud de Dunăre. Nădăjduiesc, de 
asemenea, că la efortul nostru se vor alătura și alte 
instituții cu mai mare autoritate în domeniu care vor 
continua cercetarea pentru împlinirea unui «Atlas 
lingvistic al românilor de la sud de Dunăre»”. Din 
păcate, cercetarea lingvistică n-a mai continuat: ne 
lipsește (deja) Doru Dinu Glăvan!

Modest și discret, gata oricând să-ți vină în ajutor, 
cu o bunătate vizibilă, Doru Dinu Glăvan a avut și de 
suferit în viață: în 1911, bunicii paternali au plecat în 
SUA spre acel „pământ al făgăduinței”, motiv politic 
ca nepotului, Doru Dinu, să i se refuze intrarea în 
liceu (a absolvit liceul seral), n-a  avut voie să urmeze 
Facultatea de Drept (din motive de dosar), astfel că a 
fost nevoit să lucreze într-o fabrică.

Peste toate a trecut cu zâmbetul pe buze, fără nicio 
ranchiună, fiind la al treilea mandat de președinte 
al UZPR, reușind, în stilul său, să includă această 
asociație profesionistă în rândul uniunilor de creație.

Trăind într-o lume cu grave convulsii, Doru Dinu 
Glăvan a fost dezamăgit că deontologia profesională 
și patriotismul au devenit prohibite, dar, cum 
mărturisește luminos: „Am trăit frumos, chiar dacă de 
multe ori greu, cu credință în Dumnezeu!”. Și pentru 
această credință, Dorule, Dumnezeu să te țină aproape!

? Tudor NEDELCEA
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DORU DINU GLĂVAN: 
„România nu e o tarabă cu obiecte de patrimoniu. 
România e un sanctuar păzit de osemintele celor 
care au murit pentru ca ea să existe!” 

În perioada 1980-1984, lucram şi locuiam în Reşiţa. 
Acolo mi-a fost dat să-l cunosc pe comentatorul radio 
şi omul de presă scrisă Doru Dinu Glăvan, cu ocazia 
unor manifestări sportive şi culturale. Era o fire 
deschisă, amabilă şi comunicativă. Îl admiram pentru 
emisiunile radio, chiar dacă nu am schimbat o vorbă cu 
acesta. Peste ani, prin 2012, într-una din vizitele mele la 
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR), 
la fostul sediu, aveam să-l cunosc faţă în faţă şi să 
avem un dialog. Amabil, m-a întrebat ce mai este prin 
Mehedinţi, ce mai face prietenul său, jurnalistul Teodor 
Abagiu. Atunci i-am spus că am intenţia să editez un 
ziar şi o revistă de cultură. M-a încurajat şi astăzi deţin 
5 publicaţii cu impact zonal şi chiar naţional. De atunci, 
nu a fost un an în care să nu trec pe la sediul Uniunii şi 
să-l întâlnesc pe preşedintele acesteia. Tot timpul îmi 
vorbea despre numeroase iniţiative şi proiecte (culturale 
şi jurnalistice) prin care să dea un nou impuls Uniunii şi 
de a demonstra că este prestigioasă și că este de creaţie, 
că întruneşte toate atributele de a fi recunoscută ca fiind 
de utilitate publică, fapt confirmat chiar de reprezentanţi 
ai Academiei Române şi recunoscută de Parlamentul 
României. Asta datorită vizibilității de care se bucura 
Doru Dinu Glăvan. 

Este evident că acesta (fără a diminua şi implicarea 
numeroşilor colaboratori), a avut un rol determinant 
şi a dat o nouă dimensiune şi însemnătate UZPR. 
I-am fost alături cu ocazia Galei Centenarului UZPR, 
26 septembrie 2019, ce a avut loc la sala de concerte 
a Radiodifuziunii Române, Bucureşti, la Adunarea 
Generală Extraordinară ţinută în aula Academiei 
de Studii Economice din Bucureşti, din data de 27 
septembrie 2019, (când s-a votat Statutul UZPR şi 
Reg. Juriului de Onoare), cât şi la Adunarea Generală 
a UZPR din 11 iulie 2020, ce a avut loc la Grădina de 
vară a Teatrului „Constantin Tănase”, Bucureşti, când 
a fost reales pentru al treilea mandat de preşedinte. 
Nu mai spun că ne-am întâlnit în Mehedinţi, cu 
ocazia unor evenimente desfăşurate şi prin implicarea 
sa: La Orşova, cu ocazia Comemorării ziaristului 

Pamfil Şeicaru, ctitorul Mănăstirii Sf. Ana, cu ocazia 
împlinirii a 76 de ani de la plecarea definitivă din ţară 
şi 40 de ani de la decesul acestuia (1980), respectiv, cu 
ocazia Festivalului Internaţional de Literatură „Mihai 
Eminescu, 14-15 ianuarie 2021, desfăşurat la Băile 
Herculane, Orşova şi Drobeta Turnu Severin”. 

Am avut onoarea să-mi ofere Distincţia „ACTA non 
verba”, la secţiunea presă scrisă, în cadrul Seratelor 
„Eminescu, Jurnalistul”, din 28 iunie 2020. Cei 60 de 
ani în slujba presei spun totul despre Omul şi jurnalistul 
Doru Dinu Glăvan. Pe lângă deontologia profesională, 
care l-a caracterizat, simţul patriotic şi calitatea de bun 
manager, Doru Dinu Glăvan a fost un profesionist al 
jurnalisticii, o personalitate recunoscută care a reuşit 
să creeze punţi spirituale cu românii din Serbia şi de 
pretutindeni. Evenimentele organizate de dumnealui 
în întreaga ţară, inclusiv în diaspora, sunt numeroase şi 
de o mare însemnătate pentru uniune. Câteva citate ale 
acestuia, dau contur omului, patriotului şi jurnalistului 
Doru Dinu Glăvan: (1) „România nu e o tarabă cu 
obiecte de patrimoniu. România e un sanctuar păzit de 
osemintele celor care au murit pentru ca ea să existe. 
Voi, cei care decideţi pentru noi, n-aţi sacrificat nimic 
pentru această ţară. Nimic! N-aţi pierdut, cum au 
pierdut sute de mii de români înaintea voastră, niciun 
copil, frate sau părinte. Aveţi, în schimb, mâinile 
pătate de sângele martirilor români al căror model 
îl ignoraţi”. (2) „Aproape nu mai există site-uri, 
presă tipărită, presă audio-vizuală care să respecte 
principiul fundamental al criticării puterii, tragerea 
la răspundere a celor care conduc, indiferent care ar fi 
aceştia, anchetele riguroase, adevărul reflectat deplin 
şi, fireşte, difuzarea tuturor faptelor aceleiaşi relatări. 
Practic, organismele de presă, într-o majoritate care 
devine alarmantă, de bunăvoie şi nesilite de nimeni au 
devenit birouri de imagine publică ale guvernanţilor 
sau ale celor care plătesc”.      

Ne lipsiţi, domnule preşedinte! Suntem derutaţi şi 
luaţi pe nepregătite, dar vom încerca să ducem mai 
departe măreţul proiect de utilitate publică al UZPR. 

? Vasile VULPASU
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Eminescu ne-a mai unit o dată, ca să zic așa, în 
2017, când Doru Dinu Glăvan era cât pe ce să fie 
victima unui puci mizerabil, pus la cale de niște 
ziariști-colonei, unii de prin niște servicii vândute altor 
servicii. Atunci, o mână de ziariști (printre care m-am 
numărat) a declanșat o mișcare de rezistență internă 
în apărarea președintelui UZPR. Faptul că au reușit 
să repună Uniunea pe șine demonstrează un lucru 
formidabil: că se poate! O mână de oameni loiali și 
uniți pot face minuni, oricât de lipsită de șanse ar părea 
să fie cauza. De fapt, atunci, a fost o luptă împotriva 
Sistemului. Care, îngrijorat de amploarea pe care o 
luase o comunitate de presă polarizată în jurul unui 
reper identitar, voia s-o readucă, printr-un grup de 
lefegii, la standardele „politicii corecte”. N-a reușit iar 
aici, îndrăznesc să cred, a fost prezentă și umbra lui 
Eminescu, reperul nostru profesional, supus aceluiași 
embargo asupra simbolurilor sacre pe care-l constatăm 
pe zi ce trece.

În știința modernă a elaborării unui proiect, criteriile 
de bază sunt expertiza și feedback-ul. Doru Dinu 
Glăvan are o „expertiză familială” care este de-a 

A vrut să scoată presa  
din condiţia de  
femeie de serviciu a politicii
? Miron MANEGA

Din 2013, când l-am cunoscut, misiunile 
noastre profesionale s-au cam împletit. El cu 
UZPR-ul, eu cu CERTITUDINEA (care, pe 
vremea aceea, era doar online), pe urmă noi 
cu amândouă. A apărut apoi și emisiunea 
mea „Trezește-te, Gheorghe, trezește-te, 
Ioane!”, pe care am subordonat-o, cumva, 
UZPR-ului… Semioficial, ca să nu creez 
valuri suplimentare de ostilitate, ce s-ar fi 
putut răsfrânge asupra Uniunii. Liantul 
nostru în acest tandem profesional a fost 
Eminescu, pe care l-a ales ca simbol tutelar 
al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România. De fapt, Eminescu a fost cel care 
ne-a întâlnit, în 2013, când, la sugestia lui 
Nae Georgescu, Doru Dinu Glăvan mi-a 
acordat premiul „Eminescu Ziaristul” la 
prima ediție. L-am acceptat, evident, dar 
un timp m-am uitat chiorâș la președinte, 
încercând să identific scopul ocult sau 
meschin al asumării acestui simbol sacru. 
Voiam să știu dacă se folosește de Eminescu 
pentru a se preamări pe sine sau chiar e 
dedicat acestui mare ziarist… contemporan. 
N-am identificat nimic suspect, nici ocult, 
nici meschin, „omul” era curat, îl iubea 
pe Eminescu la fel ca și mine, cu aceeași 
smerenie. Și, la fel ca mine, simțea nevoia 
unei tutele spirituale, ca să nu rătăcească 
drumul profesional.

Doru Dinu Glăvan, Theodor Damian şi Miron Manega, la 
filiala UZPR din New York

F Continuare în pagina 60
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dreptul istorică. L-am rugat de nenumărate ori să scrie 
despre asta, dar n-a făcut-o, pentru că n-a avut timp. O 
fac eu acum, cu informații din memorie, convins fiind 
că dacă Glăvan a fost feedback-ul, produsul final al 
unei traiectorii genealogice, undeva trebuie să fie și o 
expertiză. Și iată două mostre de expertiză.

Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, străbunicul 
lui, preotul Telescu din Cenad, protopop greco-
catolic și memorandist „înrăit”, și-a chemat enoriașii 
la biserică și le-a mărturisit că el, după ce a studiat 
mai bine dogma și cărțile sfinte, a ajuns la concluzia 
că adevărul se află în ortodoxie și că, de a doua zi, el 
va trece la această credință și va ține toate slujbele în 
litera și spiritul ortodoxiei strămoșești. I-a anunțat, 
în același timp, că nu obligă pe nimeni să facă la fel, 
dar cei care o fac să-și treacă numele într-un registru. 
Urmarea a fost că tot satul a trecut la ortodoxie, iar de 
atunci credincioșilor din Cenad li s-a spus „telești”, 
după numele preotului convertit… 

A doua „expertiză” familială este datată 1919, când 
o delegație de ofițeri topografi francezi, trimiși de 
Conferința de Pace de la Paris, a venit în Cenad, ca 
să colecteze date pentru trasarea exactă a graniței de 
vest a României Mari. S-au dus, cum era normal, la un 
om cu carte, ca să poată avea un dialog coerent. Acest 
om era bunicul lui Doru Dinu Glăvan, învățătorul 
Dimitrie Bozeanu. Ofițerii voiau să includă Cenadul în 

Ungaria și traseze granița României de la Cenad în jos. 
Învățătorul le-a explicat însă că Cenadul e românesc 
și că ținuturile românești se întind mult mai spre vest 
de ceea ce știau ei. Și așa i-a dus cu creionul pe hartă 
până la Beba Veche, când francezii au realizat, brusc, 
că granița României se lărgește nepermis de mult iar 
ei aveau alte dispoziții în acest sens. Așa că s-au oprit 
după Beba Veche și restul graniței s-a dus spre sud-est, 
până la Dunăre, așa cum știm… În orice caz, ciotul 
acela de hartă a României, cuprinsă între Cenad și Beba 
Veche i se datorează învățătorului Dimitrie Bozeanu, 
bunicul lui Doru Dinu Glăvan.

Cam pe-aici erau rădăcinile și moștenirea identitară 
ale celui mai strălucit președinte pe care l-a avut 
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Iar 
el a fost „feedback”-ul acestor rădăcini, moșteniri, 
expertize… A vrut să lase în urma sa ceva coerent 
și fundamental: o uniune a ziariștilor profesioniști 
reală, concretă, activă, dedicată primordial identității 
naționale, nu o organizație de buzunar, cuminte 
și obedientă, o ficțiune convențională cum sunt 
atâtea. Voia jurnaliști patrioți și vii. Adică voia să 
scoată presa din condiția de femeie de serviciu a 
politicienilor și a oamenilor cu bani și s-o readucă 
în istorie, prin Uniunea Ziariștilor Profesioniști din 
România. Nu știm când va încolți ceea ce a seamănt 
el, dar sigur ceva tot o să răsară. Ce-o să răsară? 
Nu știm. Probabil ceea ce visa Eminescu: „Voim ca 
stejarul stejari să producă, nu meri pădureți”…

JURNALISM FĂRĂ FRONTIERE. Întâlnirea din iunie 2019, la sediul UZPR, cu delegaţia ziariştilor chinezi de la cotidianul 
XIN MIN din Shanghai, membri ai Asociaţiei Jurnaliştilor din întreaga Chină
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